


1العدد التاسع عرش 2017/10/1

إعالن رقم )03( لسنة 2017

مبوجب أحكام قانون العالمات التجارية رقم 33 لسنة 1952

الساري يف املحافظات الشاملية

 لقــد قدمــت لدينــا طلبــات لتســجيل العالمــات التجاريــة التاليــة املنشــورة يف هــذا العــدد

ــم يجــوز االعــراض عــى تســجيل أي منهــا خــالل ــة. ومــن ث ــة الصناعي ــة امللكي  مــن مجل

 ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ نــر هــذا اإلعــالن. وعــى املعــرض أن يتقــدم باعراضــه مكتوبــاً

ــا فيــه أســباب  إىل مســجل العالمــات التجاريــة وفقــاً لألصــول خــالل األجــل املذكــور مبين

.اعراضــه ليتســنى لنــا إجــراء املقتــى القانــوين

عيل عمر ذوقان    

مسجل العالمات التجارية
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  Trade Mark No.: 15451 09490:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 29/09/2008 75/15/7112 :التاريخ 
منتجات عطور، عطور، كولونيا، مزيالت : من اجل 

الروائح الكريهة، زيوت عطرية، جل لالغتسال، أمالح 
استحمام، كرميات مستحضرات جتميل للعناية ابجلسم، 

. غسول للشعر، مستحضرات جتميل
  In the name of: GUERLAIN SOCIETE ANONYME جويرلني سوسيته أنونيم : أبسم 

أفينيوووووو  ب   وووووو     86 :العنووووو ا  
 فرنس   –ب ريس  57 006اليزيه 

 3رام هللا عمارة الباسل ط-ابو دقة  :عنوان التبليغ 
  195265224ت 

 :

 

 
 

(  1 ) 
 

 

  Trade Mark No.: 15451 09490:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 29/09/2008 75/15/7112 :التاريخ 
منتجات عطور، عطور، كولونيا، مزيالت : من اجل 

الروائح الكريهة، زيوت عطرية، جل لالغتسال، أمالح 
استحمام، كرميات مستحضرات جتميل للعناية ابجلسم، 

. غسول للشعر، مستحضرات جتميل
  In the name of: GUERLAIN SOCIETE ANONYME جويرلني سوسيته أنونيم : أبسم 

أفينيوووووو  ب   وووووو     86 :العنووووو ا  
 فرنس   –ب ريس  57 006اليزيه 

 3رام هللا عمارة الباسل ط-ابو دقة  :عنوان التبليغ 
  195265224ت 

 :

 

 
 

(  1 ) 
 

 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 17935  15977 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2  2 :في الصنف 

  Date: 26/07/2010  28/05/2010 :التاريخ 
الدهان والورنيش والك، والمواد : من اجل 

الواقية من الصدأ ونخر الخشب، ومواد 
التلوين والصباغة، والمواد الكاوية المستعملة 
في تحضير الصناعات والرانتيج وصفائح 
ومساحيق المعادن التي يستعملها الدهانون 

 . والمزخرفون

In Respect of: Paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against deterioration 
of wood; colourants; mordants; raw natural resins; 
metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists.  

طمبور مليتد، شركة : أبسم 
 اسرائيلية 

In the name of: TAMBOUR LIMITED, an Israeli 
Company  

المنطقوووووة الصوووووناعية، عكوووووا  :العنووووووان 
 ، اسرائيل 21715

Address: Industrial Zone, Akko 24517, Israel  

عزيز وفؤاد ورجا شحادة،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,51ب .محامون، ص

 

Address for Services :   
 

ل هذه العالمة اليعطي ان تسجي: مالحظة 
اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام 
كلمة سوبر باللغة العبرية ذات االستخدام 

 . العام بمعزل عن العالمة
 

   

 

 
 

 0 
 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 17935  15977 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2  2 :في الصنف 

  Date: 26/07/2010  28/05/2010 :التاريخ 
الدهان والورنيش والك، والمواد : من اجل 

الواقية من الصدأ ونخر الخشب، ومواد 
التلوين والصباغة، والمواد الكاوية المستعملة 
في تحضير الصناعات والرانتيج وصفائح 
ومساحيق المعادن التي يستعملها الدهانون 

 . والمزخرفون

In Respect of: Paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against deterioration 
of wood; colourants; mordants; raw natural resins; 
metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists.  

طمبور مليتد، شركة : أبسم 
 اسرائيلية 

In the name of: TAMBOUR LIMITED, an Israeli 
Company  

المنطقوووووة الصوووووناعية، عكوووووا  :العنووووووان 
 ، اسرائيل 21715

Address: Industrial Zone, Akko 24517, Israel  

عزيز وفؤاد ورجا شحادة،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,51ب .محامون، ص

 

Address for Services :   
 

ل هذه العالمة اليعطي ان تسجي: مالحظة 
اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام 
كلمة سوبر باللغة العبرية ذات االستخدام 

 . العام بمعزل عن العالمة
 

   

 

 
 

 0 
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  Trade Mark No.: 17938 02532:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 26/07/2010 76/12/7101 :التاريخ 
الدهان والورنيش والك، واملواد الواقية من : من اجل 

الصدأ وخنر اخلشب، ومواد التلوين والصباغة، واملواد 
الكاوية املستعملة يف حتضري الصناعات والرانتيج 
وصفائح ومساحيق املعادن اليت يستعملها الدهانون 

. واملزخرفون
طمبور مليتد، شركة : أبسم 

 اسرائيلية 
In the name of: TAMBOUR LIMITED, an Israeli 
Company  

المنطقووا الاوون  ياا   ووو   :العنوو ا  
 ا اسرائيل 21715

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

اهبا ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصح: مالحظة 
 حق احلماية املطلق ابستخدام كلمة سوبر 

 . ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة

 0 
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 02532:العالمة التجارية رقم 
Trade Mark No.: 17938  

 7 :يف الصنف 
In Class: 2   76/12/7101 :التاريخ 
Date: 26/07/2010  

الدهان والورنيش والك، واملواد الواقية من : من اجل 
الصدأ وخنر اخلشب، ومواد التلوين والصباغة، واملواد 

الكاوية املستعملة يف حتضري الصناعات والرانتيج 

وصفائح ومساحيق املعادن اليت يستعملها الدهانون 
. واملزخرفون

طمبور مليتد، شركة : أبسم 
 In the name of: TAMBOUR LIMITED, an Israeli اسرائيلية 

Company  
المنطقووا الاوون  ياا   ووو   :العنوو ا  
 ا اسرائيل 21715

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

اهبا ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصح: مالحظة 
 حق احلماية املطلق ابستخدام كلمة سوبر 

 . ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة

 0 
 

  Trade Mark No.: 17938 02532:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 26/07/2010 76/12/7101 :التاريخ 
الدهان والورنيش والك، واملواد الواقية من : من اجل 

الصدأ وخنر اخلشب، ومواد التلوين والصباغة، واملواد 
الكاوية املستعملة يف حتضري الصناعات والرانتيج 
وصفائح ومساحيق املعادن اليت يستعملها الدهانون 

. واملزخرفون
طمبور مليتد، شركة : أبسم 

 اسرائيلية 
In the name of: TAMBOUR LIMITED, an Israeli 
Company  

المنطقووا الاوون  ياا   ووو   :العنوو ا  
 ا اسرائيل 21715

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

اهبا ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصح: مالحظة 
 حق احلماية املطلق ابستخدام كلمة سوبر 

 . ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة

 0 
 

  Trade Mark No.: 19854 05294:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :لصنف يف ا

  Date: 26/10/2011 76/01/7100 :التاريخ 
االحذية : من اجل 
شركة جنمة اخلليل : أبسم 

 للتجارة الدولية العادية العامة 
In the name of: SHARIKAT NEGMET ALKHALIL 
LILTEJARAH ALDAWLIEH ALADIEH ALAMMAH  

واب  الهريوووووا  -خليووووول ال :العنووووو ا  
  ق بل ليزر ك سيت 

وادي اهلرية مقابل ليزر   -اخلليل  :عنوان التبليغ 
 كاسيت 

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 19854 05294:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :لصنف يف ا

  Date: 26/10/2011 76/01/7100 :التاريخ 
االحذية : من اجل 
شركة جنمة اخلليل : أبسم 

 للتجارة الدولية العادية العامة 
In the name of: SHARIKAT NEGMET ALKHALIL 
LILTEJARAH ALDAWLIEH ALADIEH ALAMMAH  

واب  الهريوووووا  -خليووووول ال :العنووووو ا  
  ق بل ليزر ك سيت 

وادي اهلرية مقابل ليزر   -اخلليل  :عنوان التبليغ 
 كاسيت 

 :

 

 0 
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  Trade Mark No.: 23524 73974:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 10/09/2013 01/15/7103 :التاريخ 
التبغ سواء املصنع او غري املصنع، منتجات : من اجل 

التبغ، بدائل التبغ ليست الغراض طبية وال عالجية، 
السجائر، لوازم املدخنني ووالعات السجائر واملنافض، 

. الكربيت
smokers’ articles, cigarette lighters, ashtrays; matches. 

ديفيدوف اند سي اس : أبسم 
 اي 

In the name of: Davidoff & Cie SA  

اتو  - و ر  ريو ا سو  2 :العن ا  
 جنيفا س يسرا  1200

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

 

 0 
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  Trade Mark No.: 23524 73974:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 10/09/2013 01/15/7103 :التاريخ 
التبغ سواء املصنع او غري املصنع، منتجات : من اجل 

التبغ، بدائل التبغ ليست الغراض طبية وال عالجية، 
السجائر، لوازم املدخنني ووالعات السجائر واملنافض، 

. الكربيت
smokers’ articles, cigarette lighters, ashtrays; matches. 

ديفيدوف اند سي اس : أبسم 
 اي 

In the name of: Davidoff & Cie SA  

اتو  - و ر  ريو ا سو  2 :العن ا  
 جنيفا س يسرا  1200

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

 

 0 
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  Trade Mark No.: 25442 79447:م العالمة التجارية رق
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 25/08/2014 79/12/7104 :التاريخ 
اللحوم واألمساك وحلوم الدواجن والصيد، : من اجل 

خالصات اللحم، فواكه وخضروات حمفوظة وجمففة 
ومربيات وفواكه مطبوخة ( جيلي)ومطهوة، هالم 

يب ومنتجات احلليب، الزيوت ابلسكر، البيض واحلل
والدهون الصاحلة لألكل 

طنية للتنمية الشركة الو : أبسم 
 ( اندك)الزراعية 

In the name of: The National Agricultural Development 
Company (nadec)  

ا الريوووو   2775. ب.ص :العنوووو ا  
 ا المملكا العربيا السع بيا 11181

 ب.مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 
 فلسطني  -انبلس 705

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 25442 79447:م العالمة التجارية رق
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 25/08/2014 79/12/7104 :التاريخ 
اللحوم واألمساك وحلوم الدواجن والصيد، : من اجل 

خالصات اللحم، فواكه وخضروات حمفوظة وجمففة 
ومربيات وفواكه مطبوخة ( جيلي)ومطهوة، هالم 

يب ومنتجات احلليب، الزيوت ابلسكر، البيض واحلل
والدهون الصاحلة لألكل 

طنية للتنمية الشركة الو : أبسم 
 ( اندك)الزراعية 

In the name of: The National Agricultural Development 
Company (nadec)  

ا الريوووو   2775. ب.ص :العنوووو ا  
 ا المملكا العربيا السع بيا 11181

 ب.مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 
 فلسطني  -انبلس 705

 :

 

 0 
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  Trade Mark No.: 25442 79447:م العالمة التجارية رق
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 25/08/2014 79/12/7104 :التاريخ 
اللحوم واألمساك وحلوم الدواجن والصيد، : من اجل 

خالصات اللحم، فواكه وخضروات حمفوظة وجمففة 
ومربيات وفواكه مطبوخة ( جيلي)ومطهوة، هالم 

يب ومنتجات احلليب، الزيوت ابلسكر، البيض واحلل
والدهون الصاحلة لألكل 

طنية للتنمية الشركة الو : أبسم 
 ( اندك)الزراعية 

In the name of: The National Agricultural Development 
Company (nadec)  

ا الريوووو   2775. ب.ص :العنوووو ا  
 ا المملكا العربيا السع بيا 11181

 ب.مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 
 فلسطني  -انبلس 705

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 25443 79443:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 25/08/2014 79/12/7104 :التاريخ 
ية واملياه املعدنية والغاز ( شراب الشعري)البرية : من اجل 

وغريها من املشروابت غري الكحولية، مشروابت 
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب 

ومستحضرات أخرى لعمل املشروابت 
الشركة الوطنية للتنمية : أبسم 

 ( اندك)الزراعية 
In the name of: The National Agricultural Development 
Company (nadec)  

ا الريوووو   2775. ب.ص :العنوووو ا  
 ا المملكا العربيا السع بيا 11181

:  فلسطني  -انبلس 705ب .ص :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 26751 76290:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 08/04/2015 12/14/7109 :التاريخ 
. منتجات للعناية ولتنظيف البشرة والشعر: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
 وركا  ون ني جيرسو ا و   :العن ا  

يووو  ج نسووو   انوووو ج نسووو   بووو  اا ن
ا 06977برانزويوووويا نيوووو  جيرسووووو ا 
 ال الي ت المتحوة اال ري يا 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 26751 76290:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 08/04/2015 12/14/7109 :التاريخ 
. منتجات للعناية ولتنظيف البشرة والشعر: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
 وركا  ون ني جيرسو ا و   :العن ا  

يووو  ج نسووو   انوووو ج نسووو   بووو  اا ن
ا 06977برانزويوووويا نيوووو  جيرسووووو ا 
 ال الي ت المتحوة اال ري يا 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

 

 0 
 



6العدد التاسع عرش 2017/10/1

  Trade Mark No.: 26931 76530:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 13/05/2015 03/19/7109 :التاريخ 
لوحات إعالانت من الورق أو الورق املقوى : من اجل 

، كتيبات تقاومي ، كتالوجات دليل مصور ، ورق نسخ 
رطاسيه ، ملفات للواثئق قرطاسيه ، صفائح للواثئق ق

لالستخدام املكتيب ، مطبوعات ختطيطية ، صحف ، 
ورق ، صور فوتوغرافية ، إعالانت من الورق أو من 
الورق املقوى، إعالانت كبرية ، مطبوعات ، منشورات 
مطبوعة، بياانت إعالنية ، البومات ،صور ، نشرات 

إخبارية دورية ، 
شركة عماركو للدعاية : أبسم 

 واالعالن 
In the name of: sharekat Amarko lldeeyh waleelan  

 ق بوووول سووووينم   -جنووووين  :العنوووو ا  
   ر  الج  عا  -جنين 

شارع  -مقابل سينما جنني  -جنني  :عنوان التبليغ 
 اجلامعة 

 :

 

 0 
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  Trade Mark No.: 26931 76530:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 13/05/2015 03/19/7109 :التاريخ 
لوحات إعالانت من الورق أو الورق املقوى : من اجل 

، كتيبات تقاومي ، كتالوجات دليل مصور ، ورق نسخ 
رطاسيه ، ملفات للواثئق قرطاسيه ، صفائح للواثئق ق

لالستخدام املكتيب ، مطبوعات ختطيطية ، صحف ، 
ورق ، صور فوتوغرافية ، إعالانت من الورق أو من 
الورق املقوى، إعالانت كبرية ، مطبوعات ، منشورات 
مطبوعة، بياانت إعالنية ، البومات ،صور ، نشرات 

إخبارية دورية ، 
شركة عماركو للدعاية : أبسم 

 واالعالن 
In the name of: sharekat Amarko lldeeyh waleelan  

 ق بوووول سووووينم   -جنووووين  :العنوووو ا  
   ر  الج  عا  -جنين 

شارع  -مقابل سينما جنني  -جنني  :عنوان التبليغ 
 اجلامعة 

 :

 

 0 
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الشركة الفلسطينية : أبسم 
 لتصنيع املناديل الورقية 

In the name of: Palestinian manufacturing company for 
tissue paper  

المنطقوووووا  -بيوووووت لحووووور  :العنووووو ا  
 الان  يا 
:  الكركفة  -بيت حلم  :عنوان التبليغ 

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 30690 31651:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :لصنف يف ا

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
. مستحضرات صيدالنية: من اجل 

ابير إنتيلليكتوال بروبرييت : أبسم 
 جي أم يب أتش 

In the name of: Bayer Intellectual Property GmbH  

أس توو   –ن بوول  -ألفريووو  :العنوو ا  
  نهير تيه أم رين  10569ا 10. آر

 ا ألم ني  
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 

الشركة الفلسطينية : أبسم 
 لتصنيع املناديل الورقية 

In the name of: Palestinian manufacturing company for 
tissue paper  

المنطقوووووا  -بيوووووت لحووووور  :العنووووو ا  
 الان  يا 
:  الكركفة  -بيت حلم  :عنوان التبليغ 

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 30690 31651:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :لصنف يف ا

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
. مستحضرات صيدالنية: من اجل 

ابير إنتيلليكتوال بروبرييت : أبسم 
 جي أم يب أتش 

In the name of: Bayer Intellectual Property GmbH  

أس توو   –ن بوول  -ألفريووو  :العنوو ا  
  نهير تيه أم رين  10569ا 10. آر

 ا ألم ني  
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :
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  Trade Mark No.: 27065 72169:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 07/06/2015 12/16/7109 :التاريخ 
. لفواكهعصري الفواكه ومشروابت عصري ا: من اجل 

  .In the name of: Tropicana Products, Inc . تروبيكاان بروكتس ، إنك: أبسم 
أفينيووو  تيسووووت  17 1001 :العنووو ا  

ا  71206برابينتوووووووووو   ا فل ريوووووووووووا 
 ال الي ت المتحوة األ ري يا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 27065 72169:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 07/06/2015 12/16/7109 :التاريخ 
. لفواكهعصري الفواكه ومشروابت عصري ا: من اجل 

  .In the name of: Tropicana Products, Inc . تروبيكاان بروكتس ، إنك: أبسم 
أفينيووو  تيسووووت  17 1001 :العنووو ا  

ا  71206برابينتوووووووووو   ا فل ريوووووووووووا 
 ال الي ت المتحوة األ ري يا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 27065 72169:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 07/06/2015 12/16/7109 :التاريخ 
. لفواكهعصري الفواكه ومشروابت عصري ا: من اجل 

  .In the name of: Tropicana Products, Inc . تروبيكاان بروكتس ، إنك: أبسم 
أفينيووو  تيسووووت  17 1001 :العنووو ا  

ا  71206برابينتوووووووووو   ا فل ريوووووووووووا 
 ال الي ت المتحوة األ ري يا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 28419 72405:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 10/01/2016 01/10/7106 :التاريخ 
وتقدمي , خدمات املطاعم, خدمات الفنادق: من اجل 

وخدمات , الطعام واحلوانيت وقاعات تناول الشراب
توفري التسهيالت العامة , اإلقامة يف املنتجعات

توفري التسهيالت , لإلجتماعات واملؤمترات واملعارض
, ةملأدبة الطعام واملناسبات اإلجتماعية للحفالت اخلاص

, وخدمات احلجوزات لآلخرين لإلقامة يف الفنادق
الفنادق , الكافيتريايت, املقاهي, أماكن اإلقامة املؤقته

تنظيم , تنظيم الرحالت والسفر, (موتيالت)الصغرية 
ارتياد , حجز املقاعد السفرية, الرحالت السياحية
مطاعم , مطاعم اخلدمات الذاتية, األماكن السياحية
املطاعم املؤقته أو املتنقلة , الوجبات اخلفيفة

مكاتب أتمني اإلقامة , بيوت السياح, (الكانتينات)
. توفري أماكن إقامة للعطالت, (الفنادق والُنزل)

شركة جولدن تري : أبسم 
 لإلستثمار السياحي 

In the name of: SHAREKT GOLDEN TREE 
LLESTETHMAR ALSEYAHE  

 بيت و    -ن بلس  :العن ا  
عمارة  -شارع فلسطني  -انبلس  :عنوان التبليغ 

  3التميمي ط 
 :

 

 0 
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  Trade Mark No.: 28662 72667:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 25/02/2016 79/17/7106 :التاريخ 
مستحضرات بيطرية، مواد وأغذية محية : من اجل 

معدة لإلستعمال الطيب أو البيطري، مطهرات، 
انت الضارة، مستحضرات إلابدة احلشرات واحليوا

. مبيدات فطرايت ومبيدات أعشاب
حامت انصر امحد :  أبسم

 . الشرابيت
In the name of: .Hatiem Naser Ahmad Al Sharbaty  

 -بوار الاوووحا  -الخليووول  :العنوو ا  
 الط بق االرض   - م رة الخي ط 

:  . رام هللا  -احملامي بالل كمال  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا : مالحظة 
حق احلماية املطلق ابستخدام كلمة ميثام 
ذات االستخدام العام مبعزل عن 

 العالمة 

 0 
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  Trade Mark No.: 28662 72667:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 25/02/2016 79/17/7106 :التاريخ 
مستحضرات بيطرية، مواد وأغذية محية : من اجل 

معدة لإلستعمال الطيب أو البيطري، مطهرات، 
انت الضارة، مستحضرات إلابدة احلشرات واحليوا

. مبيدات فطرايت ومبيدات أعشاب
حامت انصر امحد :  أبسم

 . الشرابيت
In the name of: .Hatiem Naser Ahmad Al Sharbaty  

 -بوار الاوووحا  -الخليووول  :العنوو ا  
 الط بق االرض   - م رة الخي ط 

:  . رام هللا  -احملامي بالل كمال  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا : مالحظة 
حق احلماية املطلق ابستخدام كلمة ميثام 
ذات االستخدام العام مبعزل عن 

 العالمة 

 0 
 

  Trade Mark No.: 28712 72207:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 02/03/2016 17/13/7106 :التاريخ 
مواد تنظيف ، شامبو ، مناديل ورقية مبللة : من اجل 

شركة العميد للتسويق : أبسم 
 واالسترياد مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat al ameed leltasweeq walestirad 
mosahama khososya  

رام هللا والبيووووووورة  ووووووو ر   :العنووووووو ا  
 االرس ل  م رة  شت ر 

رام هللا والبرية شارع االرسال عمارة  :عنوان التبليغ 
 عشتار 

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 28712 72207:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 02/03/2016 17/13/7106 :التاريخ 
مواد تنظيف ، شامبو ، مناديل ورقية مبللة : من اجل 

شركة العميد للتسويق : أبسم 
 واالسترياد مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat al ameed leltasweeq walestirad 
mosahama khososya  

رام هللا والبيووووووورة  ووووووو ر   :العنووووووو ا  
 االرس ل  م رة  شت ر 

رام هللا والبرية شارع االرسال عمارة  :عنوان التبليغ 
 عشتار 

 :

 

 0 
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14

15

  Trade Mark No.: 28765 72269:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 10/03/2016 01/13/7106 :التاريخ 
خدمات الدعاية و االعالن وإدارة وتوجيه : من اجل 

األعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
مجعية املشروع االنشائي : أبسم 
 العريب 

In the name of: Jameit Al Mashroa' Al Inshaee Al Arabi  

   ر   م   الجسر /أريح   :العن ا  
:  شارع عمان اجلسر /أرحيا  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 28821 72270:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 17/03/2016 02/13/7106 :التاريخ 
مالبس واحذية : من اجل 

  Trade Mark No.: 28765 72269:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 10/03/2016 01/13/7106 :التاريخ 
خدمات الدعاية و االعالن وإدارة وتوجيه : من اجل 

األعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
مجعية املشروع االنشائي : أبسم 
 العريب 

In the name of: Jameit Al Mashroa' Al Inshaee Al Arabi  

   ر   م   الجسر /أريح   :العن ا  
:  شارع عمان اجلسر /أرحيا  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 28821 72270:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 17/03/2016 02/13/7106 :التاريخ 
مالبس واحذية : من اجل 

  Trade Mark No.: 28765 72269:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 10/03/2016 01/13/7106 :التاريخ 
خدمات الدعاية و االعالن وإدارة وتوجيه : من اجل 

األعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
مجعية املشروع االنشائي : أبسم 
 العريب 

In the name of: Jameit Al Mashroa' Al Inshaee Al Arabi  

   ر   م   الجسر /أريح   :العن ا  
:  شارع عمان اجلسر /أرحيا  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 28821 72270:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 17/03/2016 02/13/7106 :التاريخ 
مالبس واحذية : من اجل 

شركة السندابد للمالبس : أبسم 
 و االحذيه 

In the name of: SHARIKAT AL SINDIBAD LEL 
MALABES WAL AHTHIA  

  1019رام هللا ص ب  :العن ا  
:   9رام هللا مركز االسراء ط :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 28850 72291:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2016 77/13/7106 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

عبدهللا العثيم  شركةأسواق: أبسم 
 املسامهة 

In the name of: Abdullah AL-Othaim Markets Company 
(Saudi Joint Stock Company)  

الريووووو    11500ب .ص :العنوووو ا  
 المملكاالعربياالسع بيا  -11771

ب .ه الفكريه صمساس للملكي :عنوان التبليغ 
 فلسطني  -انبلس 705

 :

 

شركة السندابد للمالبس : أبسم 
 و االحذيه 

In the name of: SHARIKAT AL SINDIBAD LEL 
MALABES WAL AHTHIA  

  1019رام هللا ص ب  :العن ا  
:   9رام هللا مركز االسراء ط :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 28850 72291:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2016 77/13/7106 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

عبدهللا العثيم  شركةأسواق: أبسم 
 املسامهة 

In the name of: Abdullah AL-Othaim Markets Company 
(Saudi Joint Stock Company)  

الريووووو    11500ب .ص :العنوووو ا  
 المملكاالعربياالسع بيا  -11771

ب .ه الفكريه صمساس للملكي :عنوان التبليغ 
 فلسطني  -انبلس 705

 :

 

شركة السندابد للمالبس : أبسم 
 و االحذيه 

In the name of: SHARIKAT AL SINDIBAD LEL 
MALABES WAL AHTHIA  

  1019رام هللا ص ب  :العن ا  
:   9رام هللا مركز االسراء ط :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 28850 72291:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2016 77/13/7106 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

عبدهللا العثيم  شركةأسواق: أبسم 
 املسامهة 

In the name of: Abdullah AL-Othaim Markets Company 
(Saudi Joint Stock Company)  

الريووووو    11500ب .ص :العنوووو ا  
 المملكاالعربياالسع بيا  -11771

ب .ه الفكريه صمساس للملكي :عنوان التبليغ 
 فلسطني  -انبلس 705

 :

 

  Trade Mark No.: 28712 72207:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 02/03/2016 17/13/7106 :التاريخ 
مواد تنظيف ، شامبو ، مناديل ورقية مبللة : من اجل 

شركة العميد للتسويق : أبسم 
 واالسترياد مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat al ameed leltasweeq walestirad 
mosahama khososya  

رام هللا والبيووووووورة  ووووووو ر   :العنووووووو ا  
 االرس ل  م رة  شت ر 

رام هللا والبرية شارع االرسال عمارة  :عنوان التبليغ 
 عشتار 

 :

 

 0 
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 0 
 

  Trade Mark No.: 28980 72521:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 05/04/2016 19/14/7106 :التاريخ 
م منتجات العناية ابلوجه وبشرة اجلس: من اجل 

وحتديدا املنظفات والكرميات السائلة والكرميات 
واالمصال واملناديل املشبعة ابملواد الكيميائية او 
املركبات للصحة الشخصية والنظافة الشخصية 
واملناديل والفوط ومواد الفرك واملرطبات وواقيات 

. الشمس
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

 ووووركا  وووون ني جيرسووووو   :العنوووو ا  
 انهو  و  ج نسو   انوو ج نسو   و ن

بووو  اا نيووو  برانزويووويا نيووو  جيرسووو ا 
 ا ال الي ت المتحوة 06977

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

 

16

17

 0 
 

  Trade Mark No.: 28980 72521:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 05/04/2016 19/14/7106 :التاريخ 
م منتجات العناية ابلوجه وبشرة اجلس: من اجل 

وحتديدا املنظفات والكرميات السائلة والكرميات 
واالمصال واملناديل املشبعة ابملواد الكيميائية او 
املركبات للصحة الشخصية والنظافة الشخصية 
واملناديل والفوط ومواد الفرك واملرطبات وواقيات 

. الشمس
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

 ووووركا  وووون ني جيرسووووو   :العنوووو ا  
 انهو  و  ج نسو   انوو ج نسو   و ن

بووو  اا نيووو  برانزويووويا نيووو  جيرسووو ا 
 ا ال الي ت المتحوة 06977

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 29029 75175:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 17/04/2016 02/14/7106 :التاريخ 
حلوى البودينغ، املثلجات الصاحلة لالكل، : من اجل 

؛ بضائع ومعجنات املخابز املساحيق لصناعة املثلجات
ذات الصالحية طويلة األمد، وخاصة الكعك وكعك 
الوافل اجلاهز لألكل ؛ املشروابت اليت أساسها 

. الكاكاو؛ حلوى البودينغ ابألرز
. زوت أس إي آند كو: أبسم 

 كاي جي 
In the name of: Zott SE & Co. KG  

 -ستيشوووووووووويل . ب  آر :العنوووووووووو ا  
 يوووووورتيجين ا  68890ا 1ستراسوووووو  

 ألم ني  
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 

 0 
 

 0 
 

  Trade Mark No.: 29029 75175:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 17/04/2016 02/14/7106 :التاريخ 
حلوى البودينغ، املثلجات الصاحلة لالكل، : من اجل 

؛ بضائع ومعجنات املخابز املساحيق لصناعة املثلجات
ذات الصالحية طويلة األمد، وخاصة الكعك وكعك 
الوافل اجلاهز لألكل ؛ املشروابت اليت أساسها 

. الكاكاو؛ حلوى البودينغ ابألرز
. زوت أس إي آند كو: أبسم 

 كاي جي 
In the name of: Zott SE & Co. KG  

 -ستيشوووووووووويل . ب  آر :العنوووووووووو ا  
 يوووووورتيجين ا  68890ا 1ستراسوووووو  

 ألم ني  
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 

 0 
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  Trade Mark No.: 29050 75191:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 21 70 :يف الصنف 

  Date: 18/04/2016 02/14/7106 :التاريخ 
لبادات جلي ألغراض املطبخ ، اسفنج جلي  :من اجل 

لفرك اجللد ، مرذاذات ليست لغاايت طبية ، احواض 
داخلية لرتبية األحياء املائية ، أغطية ألحواض تربية 
األحياء املائية ، األجهزة الكهرابئية جلذب والقضاء 
على احلشرات، طناجر ضغط غري كهرابئية ، أحاوض 

باق عميقة ، أواين، استحمام حممولة لألطفال ، أط
سالل لالستخدام املنزيل، مالعق خفق تستخدم يف 
املطبخ ، أحواض استحمام حممولة لالطفال، منافض 

، خفاقات غري كهرابئية ، أقداح برية، (غري الية)سجاد 
اوعية عزل حراري للمشروابت ، صناديق نفاايت، 
أحواض ماء للطيور ، أقفاص طيور، خالطات غري  

ايت املنزلية، ألواح كوي، مالزم خللع كهرابئية لغا
، أوعية أو قوارير من (موسعات)البوت، قوالب لألحذية

القرع اليابس، فتاحات قوارير، قوارير، قوارير تربيد، 
، أطباق زجاجية عميقة ، صناديق (زابدي)أطباق عميقة

حلوايت ، صناديق زجاجية ، صناديق معدنية لصرف 
، (منزلية)، سالل خبز املناديل الورقية ، علب صابون

صناديق خبز، ألواح خبز، شعر خشن للحيواانت 
، مكانس ، منتجات الفراشي، فراشي، (لصنع الفراشي)

ماعدا أجزاء )فراشي لغسل الصحون ، فراشي كهرابئية 
، فراشي لتنظيف الصهاريج واحلاوايت، فراشي (االالت
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، (سطول)للباس القدم ، مواد لصنع الفراشي ، دالء
لتنظيف، مباخر للطيب او العطور ، هياكل جلد ل

نصفية من اخلزف الصيين اوالفخار او الزجاج، صحون 
للزبدة، أغطية لصحون الزبدة ، كالابت ترزيرية ، 
صواين، أقفاص للحيواانت املنزلية ، قوالب كيك، 
مشعداانت، طفاايت مشوع، حلقات مشوع، مشعداانت ، 

ادوات )سجاد صناديق سكاكر ، داجماانت ، منافض لل
، مكانس سجاد ، علب أمشاط، سخاانت ، (يدوية

خزفيات لغاايت منزلية ، اوعية تبول، جلود مشواه 
للتنظيف، أغطية صحون جبنة، حلى من اخلزف 

أواين )الصيين، اعواد األكل ، مناخل خبث األفران 
للتنظيف، (قماش)، خرق(يدوية)، أداوت تنظيف(منزلية

اغالق أغطية األوعية ،  قماش كتان للتنظيف، أدوات
قطع قماش لغسل األرضيات ، مناشر 

، مالقط غسيل، مالقط غسيل، (للتجفيف)مالبس
فاردات مالبس، قطع قماش للتنظيف ، صواين ليست 
من الورق وخبالف بياضات املوائد، خالطات كوكتيل، 
مرشحات غري كهرابئية للقهوة، مطاحن يدوية ، ، 

ئية، أدوات املائدة لتقدمي لقهوة، أابريق قهوة غري كهراب
القهوة ، غالايت قهوة غري كهرابئية، صناديق تربيد 
حممولة غري كهرابئية ، علب لالمشاط ، أمشاط ، 
امشاط كهرابئية ، أمشاط للحيواانت، أمشاط شعر 

اكياس )ذات اسنان كبرية ، اكياس تزيني احللوايت 
، حاوايت لالستعمال املنزيل أو املطبخ، ( معجنات

( البسكويت)والب للطهي، أدوات قطع الكعك احمللىق
، أطقم اوعية (البسكويت)، أوعية الكعك احمللى

الطهي، أوعية طهي، أسياخ شي معدنية، أواين طهي 
، مربدات حممولة، (دالء الثلج)غري كهرابئية، مربدات 

أجهزة لتربيد األطعمة حتتوي على موائع تبادل حراري 
سدادات الفلني، األغطية  للغاايت املنزلية، فتاحات

املبطّنة حلفظ حرارة أابريق الشاي ، أوعية حلفظ ومحل 
ادوات التجميل، نفاية قطن التنظيف، أغطية 
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للصحون، أغطية غري مصنوعة من الورق ألوعية 
الزهور، واين فخارية، قواعد لقوارير اخلل والزيت، 

، كؤوس، (أواين زجاجية)قوارير ، صواين الفتات، بلور
اب البيض، أكواب للفواكه، اكواب من الورق او أكو 

البالستيك، امشاط لشعر الفرس، الواح تقطيع للمطبخ 
، انية للشرب، مقايل جموفة ، قوارير زجاجية ذات 
أحجام كبرية ، أجهزة ازالة الروئح الكريهة لالستخدام 
الشخصي، اغطية اطباق ، اطباق ، صحون زبدة، 

لصحون ، اوعية صحون للصابون ، فراشي لغسل ا
لنفث أو ضخ الصابون ، صناديق معدنية لصرف 
املناديل الورقية، أطباق مائدة لالستعمال مرة واحدة، 
مطاحن منزلية غري كهرابئية ، قوارير شرب للمسافرين،  
كؤوس شرب، مصاصات الشرب، أحواض شرب، 
أوعية شرب، مناشر جتفيف الغسيل، صناديق نفاايت، 

جهزة غري كهرابئية لنفض الغبار، منافض غبار األاثث، أ
، اواين خزفية، أكواب (مماسح)قطع قماش ملسح الغبار 

للبيض ، زجاج مطلي ابملينا، اوعية مركبة ، فراشي 
للحواجب، دالء مصنوعة من قماش منسوج، منافض 
غبار من الريش، سخاانت غري كهرابئية لرضاعات 
ة األطفال، معالف ، ألياف زجاجية خبالف املستخدم

للعزل او النسيج، خيوط ألياف زجاجية ليست 
لالستعمال يف النسيج ، الياف زجاجية خبالف 
املستخدمة للعزل او النسيج، خيوط الياف زجاجية 
ليست لالستخدام يف النسيج ، متاثيل صغرية من 
اخلزف الصيين او الفخار او ، لزجاج ، قوارير، قوارير 

خيوط  شرب للمسافرين، قوائم حلمل املكاوي،
لألسنان ، اوعية زهور، اغطية غري مصنوعة من الورق 
ألوعية الزهور، مصائد ذابب، مضارب ذابب، أجهزة 
لتربيد األطعمة حتتوي على موائع تبادل حراري للغاايت 
املنزلية، فراشي للباس القدم، اكواب فواكه، عصارات 
فواكة غري كهرابئية للغاايت املنزلية، مقايل، مصايف 

الشكل، منافض غبار األاثث ، سيليكا خمروطة 
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خبالف املستخدمة للبناء، ( بضائع شبه مشغولة)زجاجية
صناديق نفاايت ، قفافيز العمال احلدائق، مكابس 

، زبدايت زجاجية ، أواين زجاج، أغطية (أواين مطبخ)ثوم
منتج )، زجاج لنوافذ املركبات (أوعية)، قوارير زجاجية 

موصالت كهرابئية  ، زجاج حيتوي على(شبه جاهز
دقيقة ، داجماانت، زجاج ابلغ النقاء، قوارير زجاجية 

، سدادات زجاجية، زجاج غري مشغول او شبه (اواين)
، قوارير زجاجية (ابستثناء زجاج املباين)مشغول 

، صوف زجاجي خبالف املستخدم للعزل، أواين (أواين)
زجاجية مطلية، موسعات للقفافيز، قفافيز لغاايت 

، قفافيز ألعمال احلدائق، قفافيز لتلميع ، أوعية  منزلية
أواين )غراء ، أقداح، قوارير من القرع اليابس، مباشر 

، مناصب للشواايت، (أواين طبخ)، صواين شوي(منزلية
، شعر (أواين طبخ)مناصب للشواايت، شواايت

للفراشي، مسخنات غري كهرابئية لرضاعة االطفال، 
، (تنسيق زهور)ت النبااتتأوعية معزولة حراراي، حامال

حامالت ورق تواليت، قرون شرب، فراشي خيول، 
، دالء ثلج، قوالب (غري مسخنة كهرابئيا)أابريق ساخنة 

مكعبات ثلج، دالء ثلج، أحواض داخلية لرتبية األحياء 
، (لرعاية النبااتت)املائية، مرىب داخلى لألحياء الربية

ت، األجهزة مرىب داخلي لألحياء الربية، مصائد حشرا
الكهرابئية جلذب والقضاء على احلشرات، قوارير عزل، 
أغطية ألواح كي مشكلة ، ألواح كي ، أكياس اثبتة 
درجة احلرارة، أداة تثبيت البوت أثناء اخللع، أوعية 

، أابريق، غالايت غري كهرابئية، (دجماانت)زجاجية 
أوعية مطبخ ، خالطات مطبخ غري كهرابئية، أواين 

واعد لسكاكني املائدة ، فراشي زجاج مطبخ ، ق
املصابيح، صواين دوارة ، جلود مدبوغة للتلميع، أطقم 

للحيواانت األليفة ، ( أحواض)مشروابت، صناديق قش
صناديق للوجبات اخلفيفة ، أواين من اخلزف األيطايل، 
أدوات إزالة املاكياج، معالف للحيواانت، حامالت 

، مطاحن يدوية بطاقات قوائم الطعام، علب طعام 
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، (خالطات كوكتيل)لغاايت منزلية ، خالطات يدوية 
االت خلط غري كهرابئية للغاايت املنزلية ، مالعق 

قوالب مكعبات الثلج، ( أواين مطبخ) خلط
، مماسح، فسيفساء زجاجية ليست (أواين مطبخ)قوالب

، (اواين مطبخ)للبناء، قوالب مكعبات الثلج، قوالب
فراشي أظافر ، حامالت مناديل،  مصائد فئران، أقداح،

حلقات مناديل، بيض أعشاش صناعي، أالت يدوية 
لرتقيق العجني ، فوهات خراطيم مياه، فوهات ألوعية 
رش املياه، قوارير الزيت، اواين من الزجاج النقي، أواين 
زجاجية أو ابلينية ، لبادات للتنظيف، دالء، مقايل، 

حن فلفل يدوية أطباق ورقية، قطاعات للمعجنات، مطا
، أوعية فلفل، أابريق قهوة غري كهرابئية ، حمارق عطور 
أو طيب، خباخات عطور ، خباخات ، أقفاص 

للحيواانت (أحواض) للحيواانت املنزلية، صناديق قش 
االليفة ، سالل جمهزة للنزهات مبا فيها الصحون، 
صواين فطائر ، شعر خشن مصنوع من شعر اخلنزير ، 

، (أدوات تذوق)ة ، أانبيب مصأسياخ شي معدني
، صحون من الورق، (مادة خام)أابريق، ألواح زجاج 

اطباق للحد من فوران احلليب، اجهزة واالت تلميع 
غري كهرابئية للغاايت املنزلية ، قفافيز للتلميع، جلود 
مدبوغة للتلميع، مواد تلميع العطاء ملعان ما عدا 

يين، املستحضرات والورق واحلجر، أواين خزف ص
اغطية لالوعية، أوعية، أوعية زهور، اواين فخارية، 
أطواق دواجن ، علب مساحيق جتميل، قطن ذر 
مساحيق التجميل، برادة الزجاج املستخدمة يف 

، مكاوي او (أواين مطبخ) األعمال الفنية ، مكابس ثوم
مكابس بنطلوانت، طناجر ضغط غري كهرابئية ، مماسح 

ليق املناشف، مصائد للتنظيف، قضبان وحلقات لتع
فئران، قوارير تربيد، صناديق نفاايت، اطواق طيور، 
قضبان وحلقات للمناشف، اسطواانت فرد العجني 
املنزلية ، فوهات ألوعية رش املياه، اواين عميقة 
للسلطة، أوعية ملح، مالحات، سلك جلي معدين 
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للقدور، قدور خزفية ، صحون فناجني، مغارف كبرية 
، لبادات جلي، فراشي (دوات مائدةا)لسكب الطعام

تنظيف، أطباق، خالطات، قواعد لفراشي احلالقة ، 
فراشي حالقة ، فراشي لالحذية، لبيسات أحذية، 

، مناخل كبرية للحبوب (موسعات)قوالب لألحذية
، الفتات من (ادوات منزلية) ، مناخل (أدوات منزلية)

ه منتج شب)اخلزف الصيين او الزجاج، سيليكا زجاجية 
خبالف املستخدمة للبناء، أانبيب ماصة للمياه ( مشغول

الغازية، اسفنجات كشط لفرك اجللد، جلود مشواه 
للتنظيف، أجهزة امتصاص الدخان لغاايت منزلية ، 
علب صابون ، أوعية ضخ للصابون ، حامالت 
صابون، زبدايت حساء، مالعق حتريك الطعام أثناء 

، حامالت اسفنج، ، أطقم هبارات(أواين مطبخ) الطبخ 
اسفنج لغاايت منزلية، مالعق حتريك تستخدم يف 
املطبخ، صنابري، مرشات، مرشات لسقاية الزهور 
والنبااتت، أدوات رش، مناصب كوي، مساند لفراشي 
احلالقة ، متاثيل من اخلزف الصيين او الفخار او 
الزجاج ، متاثيل صغرية من اخلزف الصيين او الفخار او 

جلي للتنظيف، قدور طهي ، سدادات الزجاج، سلك 
زجاجية ، مصايف، مصايف لغاايت منزلية ، فاردات 
للمالبس، فاردات للقفافيز، سكرايت، حماقن لسقاية 
الزهوروالنبااتت، أطباق مائدة، أطباق مائدة تستخدم 

خبالف السكاكني والشوك )مرة واحدة، أداوت مائدة 
الحياء مرىب داخلي ل)، أابريق، أحاوض (واملالعق

، فراشي قطرية طويلة املقبض، مغارف قطع (املائية
احللوى، كرات حلفظ الشاي، علب الشاي، أوعية 
سكب الشاي، مصايف الشاي، أابريق الشاي، مستنبت 

، مرىب داخلي لالحياء الربية، (لرعاية النبااتت)داخلي
أوعية معزولة حراراي لالطعمة، مكاوي او مكابس 

واليت، حقائب تواليت، ادوات الربطة العنق، فراشي ت
صرف ورق التواليت ، حامالت ورق التواليت، اسفنج 
تواليت، اواين تواليت، فراشي أسنان، فراشي اسنان  
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كهرابئية ، حامالت عيدان تنظيف األسنان، عيدان 
تنظيف األسنان، حامالت مناشف من معادن نفيسة، 
مصائد حشرات، مصائد فئران، صناديق نفاايت ، 

لغاايت منزلية ، صواين من الورق لغاايت منزلية،  صواين
صواين قش للحيواانت األليفة، مناصب ثالثية القوائم 

، مكاوي او مكابس بناطيل، جرار ، اواين (أواين مائدة)
لغاايت منزلية، قوارير خوائية ، علب جتميل جمهزة، 
مزهرايت ، صحون للخضروات ، أوعية معدنية لصنع 

ت املثلجة ، الياف من زجاج املثلجات واملشرواب
السيلكا غري املستخدمة يف النسيج ، حممصات غري  
كهرابئية لكعكة الوفل، ألواح غسيل، قماش لغسل 
األرضيات ، أحواض غسيل ، أجهزة مائية لتنظيف 
األسنان واللثة، اوعية لرش املياه ، ادوات سقاية ، 
اجهزة غري كهرابئية للصقل ابلشمع، أدوات غري  

ئية لتلميع األحذية ابلشمع ، خفاقات غري  كهراب
للتذوق، ( امتصاص)كهرابئية لغاايت منزلية ، اانبيب 

سلك جلي للتنظيف، نفاايت صوفية للتنظيف، حتف 
. فنية من اخلزف الصيين او الفخار او الزجاج

. إنرت إيكيا سيستمز يب: أبسم 
  .يف

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

أولوووووووو ت ب لميسووووووووترات  :العنوووووووو ا  
 بيلفتا ه لنوا  1.2818

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 0 
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  Trade Mark No.: 29206 75716:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 09/05/2016 15/19/7106 :التاريخ 
مياه معدنية؛ مياه الينابيع؛ مياه الشرب : من اجل 
؛ ماء الصودا؛ عصائر الفواكه (ماء الينابيع)الصحية 

ركزات ومستخلصات الفواكه واخلضراوات؛ م
واخلضروات لتحضري املشروابت؛ املشروابت الغازية 

غري الكحولية؛ مشروابت الطاقة 
املديرية العامة ملؤسسات : أبسم 

 الشاي 
In the name of: Cay Isletmeleri Genel Mudurlugu  

  حلا المفت ا ريزاا تركي   :العن ا  
: ت / عمارة جالرياي سنرت  -انبلس  :عنوان التبليغ 

157323222  
 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 29321 75370:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 24/05/2016 74/19/7106 :التاريخ 
حماسبة ، إعداد تقارير احلساابت ، املعاجلة : من اجل 

رية لطلبات الشراء ، حتليل أسعار التكلفة ، تقييم االدا
األعمال ، املساعدة يف إدارة األعمال ، تدقيق 
احلساابت ، مسك الدفاتر ، استشارات يف إدارة 
وتنظيم االعمال ، جتميع املعلومات يف قواعد بياانت 
الكمبيوتر ، تنظيم املعلومات يف قواعد بياانت 

تب ، استشارات إدارة الكمبيوتر ، إعداد كشوف الروا
. شؤون املوظفني 

الربق للربجمة : أبسم 
 يات مسامهة خصوصية وااللكرتون

In the name of: Albarq Lilbarmajah Walelektroniyat 
Mosahama Khososiya  

 رام هللا   ر  االرس ل  :العن ا  
رام هللا عمارة برج الشيخ جوال  :عنوان التبليغ 

1952003300  
 :

 

 0 
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20

  Trade Mark No.: 29206 75716:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 09/05/2016 15/19/7106 :التاريخ 
مياه معدنية؛ مياه الينابيع؛ مياه الشرب : من اجل 
؛ ماء الصودا؛ عصائر الفواكه (ماء الينابيع)الصحية 

ركزات ومستخلصات الفواكه واخلضراوات؛ م
واخلضروات لتحضري املشروابت؛ املشروابت الغازية 

غري الكحولية؛ مشروابت الطاقة 
املديرية العامة ملؤسسات : أبسم 

 الشاي 
In the name of: Cay Isletmeleri Genel Mudurlugu  

  حلا المفت ا ريزاا تركي   :العن ا  
: ت / عمارة جالرياي سنرت  -انبلس  :عنوان التبليغ 

157323222  
 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 29321 75370:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 24/05/2016 74/19/7106 :التاريخ 
حماسبة ، إعداد تقارير احلساابت ، املعاجلة : من اجل 

رية لطلبات الشراء ، حتليل أسعار التكلفة ، تقييم االدا
األعمال ، املساعدة يف إدارة األعمال ، تدقيق 
احلساابت ، مسك الدفاتر ، استشارات يف إدارة 
وتنظيم االعمال ، جتميع املعلومات يف قواعد بياانت 
الكمبيوتر ، تنظيم املعلومات يف قواعد بياانت 

تب ، استشارات إدارة الكمبيوتر ، إعداد كشوف الروا
. شؤون املوظفني 

الربق للربجمة : أبسم 
 يات مسامهة خصوصية وااللكرتون

In the name of: Albarq Lilbarmajah Walelektroniyat 
Mosahama Khososiya  

 رام هللا   ر  االرس ل  :العن ا  
رام هللا عمارة برج الشيخ جوال  :عنوان التبليغ 

1952003300  
 :

 

 0 
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  Trade Mark No.: 29326 75376:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 25/05/2016 79/19/7106 :التاريخ 
تبييض وتنظيف االستعدادات واملنظفات : من اجل 

تورينج . األخرى من أجل استخدامها يف عمليات 
الرقائق النسيج . يلولألغراض الطبية، مبيض الغس

مزيالت البقع واملنظفات . استخدام غسيل املالبس
مزيالت . مواد جتميل؛ العطور. العطور. غسالة صحون

. العرق لالستخدام الشخصي واحليواانت؛ الصابون
االستعدادات العناية ابألسنان، معاجني، تلميع أسنان، 
تبييض األسنان االستعدادات، غسوالت الفم، وليس 

. قماش الصنفرة. االستعدادات جلخ. اض الطبيةلألغر 
تلميع . ورق زجاج؛ حجر اخلفاف؛ عجائن كاشطة

االستعدادات ملنتجات اجللود والفينيل، اخلشب 
واملعدن و، ملمعات والكرميات الجللود واملعادن 

واخلشب والشمع لتلميع 
أزسوي كوزميتيك : أبسم 

ابزارالما ساانيي يف تيجاريت 
 انونيم شريكييت 

In the name of: OZSOY KOZMETIK PAZARLAMA 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  

نوووو  , سوووو ك    100101 :العنوووو ا  
 -تشووليل  ,بوو .أس.أو  ,أ  تيووه ,7:

 تركي  / ا  ير 
:  بيت حلم  :عنوان التبليغ 

  Trade Mark No.: 29326 75376:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 25/05/2016 79/19/7106 :التاريخ 
تبييض وتنظيف االستعدادات واملنظفات : من اجل 

تورينج . األخرى من أجل استخدامها يف عمليات 
الرقائق النسيج . يلولألغراض الطبية، مبيض الغس

مزيالت البقع واملنظفات . استخدام غسيل املالبس
مزيالت . مواد جتميل؛ العطور. العطور. غسالة صحون

. العرق لالستخدام الشخصي واحليواانت؛ الصابون
االستعدادات العناية ابألسنان، معاجني، تلميع أسنان، 
تبييض األسنان االستعدادات، غسوالت الفم، وليس 

. قماش الصنفرة. االستعدادات جلخ. اض الطبيةلألغر 
تلميع . ورق زجاج؛ حجر اخلفاف؛ عجائن كاشطة

االستعدادات ملنتجات اجللود والفينيل، اخلشب 
واملعدن و، ملمعات والكرميات الجللود واملعادن 

واخلشب والشمع لتلميع 
أزسوي كوزميتيك : أبسم 

ابزارالما ساانيي يف تيجاريت 
 انونيم شريكييت 

In the name of: OZSOY KOZMETIK PAZARLAMA 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  

نوووو  , سوووو ك    100101 :العنوووو ا  
 -تشووليل  ,بوو .أس.أو  ,أ  تيووه ,7:

 تركي  / ا  ير 
:  بيت حلم  :عنوان التبليغ 
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 0 
 

  Trade Mark No.: 29329 75375:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 25/05/2016 79/19/7106 :التاريخ 
الدهاانت، الورنيش، طالء اللك؛ املواد : من اجل 

احلافظة من الصدأ ومواد حفظ اخلشب من التلف؛ 
مواد التلوين؛ مواد تثبيت األلوان؛ الراتنجات الطبيعية 
اخلام؛ املعادن على شكل رقائق ومسحوق للرسامني، 

الطباعة والفنانني  فنيي الديكور، فنيي
  In the name of: Merck KGaA . إيه. إيه.جي. ريك كيم: أبسم 

ا  270فرانكفو رتر  تراسوا  :العنو ا  
 بار شت ب ا ألم ني   81297 -ب  

هاتف رقم  -البرية  4427ب .ص :عنوان التبليغ 
0/7525261  

 :

 

22

23

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 29329 75375:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 25/05/2016 79/19/7106 :التاريخ 
الدهاانت، الورنيش، طالء اللك؛ املواد : من اجل 

احلافظة من الصدأ ومواد حفظ اخلشب من التلف؛ 
مواد التلوين؛ مواد تثبيت األلوان؛ الراتنجات الطبيعية 
اخلام؛ املعادن على شكل رقائق ومسحوق للرسامني، 

الطباعة والفنانني  فنيي الديكور، فنيي
  In the name of: Merck KGaA . إيه. إيه.جي. ريك كيم: أبسم 

ا  270فرانكفو رتر  تراسوا  :العنو ا  
 بار شت ب ا ألم ني   81297 -ب  

هاتف رقم  -البرية  4427ب .ص :عنوان التبليغ 
0/7525261  

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 29447 75442:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 12/06/2016 07/16/7106 :التاريخ 
الدعايه واالعالن وادارة االعمال زتفعيل : من اجل 

النشاط املكتيب 
 0222شركة غسان : أبسم 

لتجارة اهلدااي الدعائيه واللباس 
 املوحد 

In the name of: sharekit ghasan 2000 litijareit alhadaya 
aldi'aiya wa allibas almowahad  

: اول رفيووي  جو ال -ن بلس  :العن ا  
079985777  

: اول رفيداي جوال -انبلس  :عنوان التبليغ 
195562933  

 :

 

 0 
 

 0 
 

  Trade Mark No.: 29447 75442:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 12/06/2016 07/16/7106 :التاريخ 
الدعايه واالعالن وادارة االعمال زتفعيل : من اجل 

النشاط املكتيب 
 0222شركة غسان : أبسم 

لتجارة اهلدااي الدعائيه واللباس 
 املوحد 

In the name of: sharekit ghasan 2000 litijareit alhadaya 
aldi'aiya wa allibas almowahad  

: اول رفيووي  جو ال -ن بلس  :العن ا  
079985777  

: اول رفيداي جوال -انبلس  :عنوان التبليغ 
195562933  

 :

 

 0 
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25

 75427:العالمة التجارية رقم 
Trade Mark No.: 29472   2 :يف الصنف 
In Class: 8   05/16/7106 :التاريخ 
Date: 19/06/2016   الفضيات مبا يشمل السكاكني، سكاكني : من اجل

، (الشوك، السكاكني و املالعق) الطهاة، أدوات قطع 
(. تدار ابليد)عدد و أدوات يدوية 

 –ميلينيوم ماركتنغ : أبسم 
 In the name of: Millennium Marketing - Intertrade (1999) د .ت.ل 9111انرتتريد 

Ltd.    ويريت اسورائيلا  75  ر   :العن ا 
  75تل أبي ا اسرائيل 

فراس اترية للملكية الفكرية انبلس  :عنوان التبليغ 
  262عمارة جالرياي سنرت ص ب 

 :

 

 0 
 

 75427:العالمة التجارية رقم 
Trade Mark No.: 29472   2 :يف الصنف 
In Class: 8   05/16/7106 :التاريخ 
Date: 19/06/2016   الفضيات مبا يشمل السكاكني، سكاكني : من اجل

، (الشوك، السكاكني و املالعق) الطهاة، أدوات قطع 
(. تدار ابليد)عدد و أدوات يدوية 

 –ميلينيوم ماركتنغ : أبسم 
 In the name of: Millennium Marketing - Intertrade (1999) د .ت.ل 9111انرتتريد 

Ltd.  
 ويريت اسورائيلا  75  ر   :العن ا  

  75تل أبي ا اسرائيل 
فراس اترية للملكية الفكرية انبلس  :عنوان التبليغ 

  262عمارة جالرياي سنرت ص ب 
 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 29472 75427:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 8 2 :يف الصنف 

  Date: 19/06/2016 05/16/7106 :التاريخ 
الفضيات مبا يشمل السكاكني، سكاكني : من اجل 

، (الشوك، السكاكني و املالعق) الطهاة، أدوات قطع 
(. تدار ابليد)عدد و أدوات يدوية 

 –ميلينيوم ماركتنغ : أبسم 
 د .ت.ل 9111انرتتريد 

In the name of: Millennium Marketing - Intertrade (1999) 
Ltd.  

 ويريت اسورائيلا  75  ر   :العن ا  
  75تل أبي ا اسرائيل 

فراس اترية للملكية الفكرية انبلس  :عنوان التبليغ 
  262عمارة جالرياي سنرت ص ب 

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 29473 75423:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 21 70 :يف الصنف 

  Date: 19/06/2016 05/16/7106 :التاريخ 
أدوات و أواين و أوعية لالستعمال املنزيل : : من اجل 

و املطبخ، أوعية، قدور، مقايل، قدور و أواين للخبز، 
. مالعق حتريك الطعام أثناء اخلبز و فراشي

 –ميلينيوم ماركتنغ : أبسم 
 د .ت.ل 9111انرتتريد 

In the name of: Millennium Marketing - Intertrade (1999) 
Ltd.  

 ويريت اسورائيلا  75  ر   :العن ا  
  75تل أبي ا اسرائيل 

انبلس، عمارة جالرياي -شركة فراس  :يغ عنوان التبل
  262. ب. سنرت، ص

 :

 

 0 
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  Trade Mark No.: 29474 75424:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 19/06/2016 05/16/7106 :التاريخ 
وجيه األعمال، خدمات التخزين، إدارة و ت: من اجل 

خدمات الدعاية و اإلعالن، تفعيل النشاط املكتيب، 
خدمات التوزيع، خدمات االسترياد و التجارة، 
خدمات ترويج املبيعات، خدمات استشارية لألعمال، 
املعلومات و األخبار عن األعمال، العالقات العامة، 

احات خدمات التجارة االلكرتونية، بيع و أتجري املس
اإلعالنية، اإلعالن ابلربيد املباشر، خدمات البيع 
ابلتجزئة و اجلملة ألدوات و أواين االستعمال املنزيل و 
املطبخ، االسترياد، تسويق و بيع أدوات و أواين 
االستعمال املنزيل و املطبخ، خدمات اإلعالن و إدارة 

. خمازن أدوات االستعمال املنزيل و املطبخ
 –ميلينيوم ماركتنغ : أبسم 
 د .ت.ل 9111انرتتريد 

In the name of: Millennium Marketing - Intertrade (1999) 
Ltd.  

 ويريت اسورائيلا  75  ر   :العن ا  
  75تل أبي ا اسرائيل 

فراس اترية للملكية الفكرية انبلس  :عنوان التبليغ 
  262عمارة جالرياي سنرت ص ب 

 :

 

26

27

 75427:العالمة التجارية رقم 
Trade Mark No.: 29472   2 :يف الصنف 
In Class: 8   05/16/7106 :التاريخ 
Date: 19/06/2016   الفضيات مبا يشمل السكاكني، سكاكني : من اجل

، (الشوك، السكاكني و املالعق) الطهاة، أدوات قطع 
(. تدار ابليد)عدد و أدوات يدوية 

 –ميلينيوم ماركتنغ : أبسم 
 In the name of: Millennium Marketing - Intertrade (1999) د .ت.ل 9111انرتتريد 

Ltd.  
 ويريت اسورائيلا  75  ر   :العن ا  

  75تل أبي ا اسرائيل 
فراس اترية للملكية الفكرية انبلس  :عنوان التبليغ 

  262عمارة جالرياي سنرت ص ب 
 :

 

 0 
 

 0 
 

  Trade Mark No.: 29759 75295:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 03/08/2016 13/12/7106 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واغطية الراس : من اجل 

  In the name of: saed fathe mahmood awdeh سعيد فتحي حممود عوده : أبسم 
 رفيوي   -ن بلس  :العن ا  

شارغ  -مكتب احملامي ضياء محو  :عنوان التبليغ 
  1955336161: جوال  -غرانطه 

 :

 

 0 
 

 0 
 

  Trade Mark No.: 29759 75295:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 03/08/2016 13/12/7106 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واغطية الراس : من اجل 

  In the name of: saed fathe mahmood awdeh سعيد فتحي حممود عوده : أبسم 
 رفيوي   -ن بلس  :العن ا  

شارغ  -مكتب احملامي ضياء محو  :عنوان التبليغ 
  1955336161: جوال  -غرانطه 

 :

 

 0 
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  Trade Mark No.: 29823 75273:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 33 33 :يف الصنف 

  Date: 15/08/2016 09/12/7106 :التاريخ 
( عدا البرية)مشروابت كحولية : من اجل 

شركة رشيد طانيوس توما : أبسم 
 واخوانه 

In the name of: Rachid Tanios Touma & Brothers Co.  

 ق  الي سا البق  ا لبن    :العن ا  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30027 31172:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 03/10/2016 13/01/7106 :التاريخ 
اللحوم، االمساك، مجيع أنواع اللحوم و  :من اجل 

منتجات اللحوم املصنعة من حلوم الدواجن والصيد؛ 
البقول اجملففة؛ حساء فوري، مرق اللحم؛ الزيتون 

مبا يف ) ومعجون الزيتون؛ احلليب ومنتجات احلليب 

28

29

 0 
 

  Trade Mark No.: 29759 75295:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 03/08/2016 13/12/7106 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واغطية الراس : من اجل 

  In the name of: saed fathe mahmood awdeh سعيد فتحي حممود عوده : أبسم 
 رفيوي   -ن بلس  :العن ا  

شارغ  -مكتب احملامي ضياء محو  :عنوان التبليغ 
  1955336161: جوال  -غرانطه 

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 29823 75273:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 33 33 :يف الصنف 

  Date: 15/08/2016 09/12/7106 :التاريخ 
( عدا البرية)مشروابت كحولية : من اجل 

شركة رشيد طانيوس توما : أبسم 
 واخوانه 

In the name of: Rachid Tanios Touma & Brothers Co.  

 ق  الي سا البق  ا لبن    :العن ا  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30027 31172:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 03/10/2016 13/01/7106 :التاريخ 
اللحوم، االمساك، مجيع أنواع اللحوم و  :من اجل 

منتجات اللحوم املصنعة من حلوم الدواجن والصيد؛ 
البقول اجملففة؛ حساء فوري، مرق اللحم؛ الزيتون 

مبا يف ) ومعجون الزيتون؛ احلليب ومنتجات احلليب 

  Trade Mark No.: 29823 75273:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 33 33 :يف الصنف 

  Date: 15/08/2016 09/12/7106 :التاريخ 
( عدا البرية)مشروابت كحولية : من اجل 

شركة رشيد طانيوس توما : أبسم 
 واخوانه 

In the name of: Rachid Tanios Touma & Brothers Co.  

 ق  الي سا البق  ا لبن    :العن ا  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30027 31172:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 03/10/2016 13/01/7106 :التاريخ 
اللحوم، االمساك، مجيع أنواع اللحوم و  :من اجل 

منتجات اللحوم املصنعة من حلوم الدواجن والصيد؛ 
البقول اجملففة؛ حساء فوري، مرق اللحم؛ الزيتون 

مبا يف ) ومعجون الزيتون؛ احلليب ومنتجات احلليب 
؛ الزيوت النباتية الصاحلة لألكل؛ الفواكه (ذلك الزبدة

واجملمدة واملطبوخة واملدخنة واخلضروات اجملففة واملعلبة 
واملخللة من اي نوع كانت؛ فواكة جمففة؛ املكسرات 
وزبدة الفستق والطحينة؛ البيض ومسحوق البيض؛ 

رقائق البطاطا 
أفيس انريجي ايغ يف : أبسم 

 جيدا ساانىي انونيم شريكييت 
In the name of: AVES ENERJI YAG VE GIDA SANAYI 
ANONIM SIRKETI  

تشووووووج نك ي    ه ليسوووووو   :العنوووووو ا  
ج بيسووووووو  . 101اين نوووووو  ب لفوووووو ر  

: نوو  9: ج ن تو   ايوو   يركيووز  كوو ت
 تركي  / اكوينيز  يرسين 16

:  بيت حلم  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30057 31192:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 04/10/2016 14/01/7106 :تاريخ ال
 Tobacco; smokers’ articles; matchesالتبغ ، أدوات املدخنني ، الكربيت : من اجل 
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؛ الزيوت النباتية الصاحلة لألكل؛ الفواكه (ذلك الزبدة
واجملمدة واملطبوخة واملدخنة واخلضروات اجملففة واملعلبة 

واملخللة من اي نوع كانت؛ فواكة جمففة؛ املكسرات 
وزبدة الفستق والطحينة؛ البيض ومسحوق البيض؛ 

رقائق البطاطا 
أفيس انريجي ايغ يف : أبسم 

 جيدا ساانىي انونيم شريكييت 
In the name of: AVES ENERJI YAG VE GIDA SANAYI 
ANONIM SIRKETI  

تشووووووج نك ي    ه ليسوووووو   :العنوووووو ا  
ج بيسووووووو  . 101اين نوووووو  ب لفوووووو ر  

: نوو  9: ج ن تو   ايوو   يركيووز  كوو ت
 تركي  / اكوينيز  يرسين 16

:  بيت حلم  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30057 31192:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 04/10/2016 14/01/7106 :تاريخ ال
 Tobacco; smokers’ articles; matchesالتبغ ، أدوات املدخنني ، الكربيت : من اجل 

؛ الزيوت النباتية الصاحلة لألكل؛ الفواكه (ذلك الزبدة
واجملمدة واملطبوخة واملدخنة واخلضروات اجملففة واملعلبة 

واملخللة من اي نوع كانت؛ فواكة جمففة؛ املكسرات 
وزبدة الفستق والطحينة؛ البيض ومسحوق البيض؛ 

رقائق البطاطا 
أفيس انريجي ايغ يف : أبسم 

 جيدا ساانىي انونيم شريكييت 
In the name of: AVES ENERJI YAG VE GIDA SANAYI 
ANONIM SIRKETI  

تشووووووج نك ي    ه ليسوووووو   :العنوووووو ا  
ج بيسووووووو  . 101اين نوووووو  ب لفوووووو ر  

: نوو  9: ج ن تو   ايوو   يركيووز  كوو ت
 تركي  / اكوينيز  يرسين 16

:  بيت حلم  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30057 31192:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 04/10/2016 14/01/7106 :تاريخ ال
 Tobacco; smokers’ articles; matchesالتبغ ، أدوات املدخنني ، الكربيت : من اجل 

  In the name of: “International Masis Tabak” LLC : أبسم 
, .غ رتسووو ران ين سوووتر10 :العنووو ا  

,   سووووويس 0602, انواسووووتري ل  و  
 جمه ريا ار يني  , ات ريج   ارار 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30059 31195:رية رقم العالمة التجا
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 04/10/2016 14/01/7106 :التاريخ 
خدمات بيع مواد ومستحضرات جتميل : من اجل 

عرض السلع على وسائل االعالم لغاايت ,ابلتجزئة
الدعاية واالعالن , الدعاية واالعالن, البيع ابلتجزئة

دمات إعداد مناذج الدعاية واالعالن او خ,اخلارجي
خدمات العروض لغاايت الدعاية ,ترويج املبيعات

, تنظيم املعارض لغاايت جتارية او دعائية, واالعالن
. توزيع العينات

  In the name of: “International Masis Tabak” LLC : أبسم 
, .غ رتسووو ران ين سوووتر10 :العنووو ا  

,   سووووويس 0602, انواسووووتري ل  و  
 جمه ريا ار يني  , ات ريج   ارار 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30059 31195:رية رقم العالمة التجا
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 04/10/2016 14/01/7106 :التاريخ 
خدمات بيع مواد ومستحضرات جتميل : من اجل 

عرض السلع على وسائل االعالم لغاايت ,ابلتجزئة
الدعاية واالعالن , الدعاية واالعالن, البيع ابلتجزئة

دمات إعداد مناذج الدعاية واالعالن او خ,اخلارجي
خدمات العروض لغاايت الدعاية ,ترويج املبيعات

, تنظيم املعارض لغاايت جتارية او دعائية, واالعالن
. توزيع العينات

  In the name of: “International Masis Tabak” LLC : أبسم 
, .غ رتسووو ران ين سوووتر10 :العنووو ا  

,   سووووويس 0602, انواسووووتري ل  و  
 جمه ريا ار يني  , ات ريج   ارار 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30059 31195:رية رقم العالمة التجا
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 04/10/2016 14/01/7106 :التاريخ 
خدمات بيع مواد ومستحضرات جتميل : من اجل 

عرض السلع على وسائل االعالم لغاايت ,ابلتجزئة
الدعاية واالعالن , الدعاية واالعالن, البيع ابلتجزئة

دمات إعداد مناذج الدعاية واالعالن او خ,اخلارجي
خدمات العروض لغاايت الدعاية ,ترويج املبيعات

, تنظيم املعارض لغاايت جتارية او دعائية, واالعالن
. توزيع العينات

مصنع شانتو ينجي ملواد : أبسم 
 التجميل 

In the name of: SHANTOU YINGJI COSMETIC 
FACTORY  

 وينووووا ,  مووو رة جينووو جين :العنووو ا  
,  ق طعوووا  ووو ن ن  , لي نوو م  ي  ووو  
,  ح فظوووا ج انووووون ,  وينوووا  ووو نت 

 الاين 
. ارة جالرياي سنرت، صانبلس، عم :عنوان التبليغ 

  262. ب
 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30080 31121:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 10/10/2016 01/01/7106 :التاريخ 
بيدات املبيدات احلشرية الغراض زراعية، امل: من اجل 

احلشرية ومبيدات االعشاب، قاتالت االعشاب 
الضارة، مبيدات الفطرايت الغراض زراعية، مبيدات 
الفطرايت، مستحضرات التعقيم، مستحضرات مضادة 
للطفيليات، مستحضرات القضاء على اهلوام، مبيدات 
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مصنع شانتو ينجي ملواد : أبسم 
 التجميل 

In the name of: SHANTOU YINGJI COSMETIC 
FACTORY  

 وينووووا ,  مووو رة جينووو جين :العنووو ا  
,  ق طعوووا  ووو ن ن  , لي نوو م  ي  ووو  
,  ح فظوووا ج انووووون ,  وينوووا  ووو نت 

 الاين 
. ارة جالرياي سنرت، صانبلس، عم :عنوان التبليغ 

  262. ب
 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30080 31121:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 10/10/2016 01/01/7106 :التاريخ 
بيدات املبيدات احلشرية الغراض زراعية، امل: من اجل 

احلشرية ومبيدات االعشاب، قاتالت االعشاب 
الضارة، مبيدات الفطرايت الغراض زراعية، مبيدات 
الفطرايت، مستحضرات التعقيم، مستحضرات مضادة 
للطفيليات، مستحضرات القضاء على اهلوام، مبيدات 

32

33

مصنع شانتو ينجي ملواد : أبسم 
 التجميل 

In the name of: SHANTOU YINGJI COSMETIC 
FACTORY  

 وينووووا ,  مووو رة جينووو جين :العنووو ا  
,  ق طعوووا  ووو ن ن  , لي نوو م  ي  ووو  
,  ح فظوووا ج انووووون ,  وينوووا  ووو نت 

 الاين 
. ارة جالرياي سنرت، صانبلس، عم :عنوان التبليغ 

  262. ب
 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30080 31121:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 10/10/2016 01/01/7106 :التاريخ 
بيدات املبيدات احلشرية الغراض زراعية، امل: من اجل 

احلشرية ومبيدات االعشاب، قاتالت االعشاب 
الضارة، مبيدات الفطرايت الغراض زراعية، مبيدات 
الفطرايت، مستحضرات التعقيم، مستحضرات مضادة 
للطفيليات، مستحضرات القضاء على اهلوام، مبيدات 
السوس، املطهرات الغراض صحية، مستحضرات 

. صيدلية الغراض زراعية
، .انيهون نوهياكو كو: أبسم 

 . مليتد
In the name of: NIHON NOHYAKU CO., LTD.  

 وووركا  ةسسوووا وق ئمووووا  :العنووو ا  
بم جوووو  قوووو انين الي بوووو   و ن انهووووو  

ك ا -ك ما تش -1ا كي ب    19-6
 ط كي ا الي ب   

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30081 31120:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 10/10/2016 01/01/7106 :لتاريخ ا
املبيدات احلشرية الغراض زراعية، املبيدات : من اجل 

احلشرية ومبيدات االعشاب، قاتالت االعشاب 
الضارة، مبيدات الفطرايت الغراض زراعية، مبيدات 
الفطرايت، مستحضرات التعقيم، مستحضرات مضادة 

السوس، املطهرات الغراض صحية، مستحضرات 
. صيدلية الغراض زراعية

، .انيهون نوهياكو كو: أبسم 
 . مليتد

In the name of: NIHON NOHYAKU CO., LTD.  

 وووركا  ةسسوووا وق ئمووووا  :العنووو ا  
بم جوووو  قوووو انين الي بوووو   و ن انهووووو  

ك ا -ك ما تش -1ا كي ب    19-6
 ط كي ا الي ب   

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30081 31120:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 10/10/2016 01/01/7106 :لتاريخ ا
املبيدات احلشرية الغراض زراعية، املبيدات : من اجل 

احلشرية ومبيدات االعشاب، قاتالت االعشاب 
الضارة، مبيدات الفطرايت الغراض زراعية، مبيدات 
الفطرايت، مستحضرات التعقيم، مستحضرات مضادة 

السوس، املطهرات الغراض صحية، مستحضرات 
. صيدلية الغراض زراعية

، .انيهون نوهياكو كو: أبسم 
 . مليتد

In the name of: NIHON NOHYAKU CO., LTD.  

 وووركا  ةسسوووا وق ئمووووا  :العنووو ا  
بم جوووو  قوووو انين الي بوووو   و ن انهووووو  

ك ا -ك ما تش -1ا كي ب    19-6
 ط كي ا الي ب   

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30081 31120:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 10/10/2016 01/01/7106 :لتاريخ ا
املبيدات احلشرية الغراض زراعية، املبيدات : من اجل 

احلشرية ومبيدات االعشاب، قاتالت االعشاب 
الضارة، مبيدات الفطرايت الغراض زراعية، مبيدات 
الفطرايت، مستحضرات التعقيم، مستحضرات مضادة 

، مبيدات للطفيليات، مستحضرات القضاء على اهلوام
السوس، املطهرات الغراض صحية، مستحضرات 

. صيدلية الغراض زراعية
، .انيهون نوهياكو كو: أبسم 

 . مليتد
In the name of: NIHON NOHYAKU CO., LTD.  

 وووركا  ةسسوووا وق ئمووووا  :العنووو ا  
  قوووو انين الي بوووو   و ن انهووووو  بم جوووو

ك ا -ك ما تش -1ا كي ب    19-6
 ط كي ا الي ب   

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
  رام هللا,24ب .ص

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30114 31004:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 18/10/2016 02/01/7106 :التاريخ 
زبدة ، زيت ذرة ، متور ، زيوت صاحلة : من اجل 

اكة معلبة ، خيار خملل ، لألكل ، سلطة فواكة ، فو 
مربيات ، عدس حمفوظ ، زيت زيتون للطعام ، زيت 
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، مبيدات للطفيليات، مستحضرات القضاء على اهلوام
السوس، املطهرات الغراض صحية، مستحضرات 

. صيدلية الغراض زراعية
، .انيهون نوهياكو كو: أبسم 

 . مليتد
In the name of: NIHON NOHYAKU CO., LTD.  

 وووركا  ةسسوووا وق ئمووووا  :العنووو ا  
  قوووو انين الي بوووو   و ن انهووووو  بم جوووو

ك ا -ك ما تش -1ا كي ب    19-6
 ط كي ا الي ب   

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
  رام هللا,24ب .ص

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30114 31004:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 18/10/2016 02/01/7106 :التاريخ 
زبدة ، زيت ذرة ، متور ، زيوت صاحلة : من اجل 

اكة معلبة ، خيار خملل ، لألكل ، سلطة فواكة ، فو 
مربيات ، عدس حمفوظ ، زيت زيتون للطعام ، زيت 

، مبيدات للطفيليات، مستحضرات القضاء على اهلوام
السوس، املطهرات الغراض صحية، مستحضرات 

. صيدلية الغراض زراعية
، .انيهون نوهياكو كو: أبسم 

 . مليتد
In the name of: NIHON NOHYAKU CO., LTD.  

 وووركا  ةسسوووا وق ئمووووا  :العنووو ا  
  قوووو انين الي بوووو   و ن انهووووو  بم جوووو

ك ا -ك ما تش -1ا كي ب    19-6
 ط كي ا الي ب   

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
  رام هللا,24ب .ص

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30114 31004:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 18/10/2016 02/01/7106 :التاريخ 
زبدة ، زيت ذرة ، متور ، زيوت صاحلة : من اجل 

اكة معلبة ، خيار خملل ، لألكل ، سلطة فواكة ، فو 
مربيات ، عدس حمفوظ ، زيت زيتون للطعام ، زيت 

خنيل للطعام ، فول سوداين معاجل ، ابزالء حمفوظة ، 
خملالت ، زبيب ، سردين ، شورابت ، زيت عباد 

، ( عجينة بذور السمسم)الشمس للطعام ، طحينية 
عصري بندورة للطبيخ ، معجون بندورة ، مسك توان 

شركة الربكة ستورز : أبسم 
 للتسويق والتجارة عادية عامة 

In the name of: Sharekat Albaraka Stories Liltasewwq Wa 
Altijariya Adiya Ama  

 سلفيت  سحا  :العن ا  
سلفيت قراوة بين حسان جوال  :عنوان التبليغ 

1959027711  
: 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30123 31073:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 19/10/2016 05/01/7106 :التاريخ 
النب والشاي والكاكاو والسكر واالرز : من اجل 

والتابيوكا والساغو والنب االصطناعي الدقيق 
رات املصنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واملستحض

واحللوايت املثلجة، عسل النحل والعسل االسود، 
اخلمرية ومسحوق اخلبيز امللح واخلردل واخلل والصلصة 

35

خنيل للطعام ، فول سوداين معاجل ، ابزالء حمفوظة ، 
خملالت ، زبيب ، سردين ، شورابت ، زيت عباد 

، ( عجينة بذور السمسم)الشمس للطعام ، طحينية 
عصري بندورة للطبيخ ، معجون بندورة ، مسك توان 

شركة الربكة ستورز : أبسم 
 للتسويق والتجارة عادية عامة 

In the name of: Sharekat Albaraka Stories Liltasewwq Wa 
Altijariya Adiya Ama  

 سلفيت  سحا  :العن ا  
سلفيت قراوة بين حسان جوال  :عنوان التبليغ 

1959027711  
: 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30123 31073:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 19/10/2016 05/01/7106 :التاريخ 
النب والشاي والكاكاو والسكر واالرز : من اجل 

والتابيوكا والساغو والنب االصطناعي الدقيق 
رات املصنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واملستحض

واحللوايت املثلجة، عسل النحل والعسل االسود، 
اخلمرية ومسحوق اخلبيز امللح واخلردل واخلل والصلصة 

خنيل للطعام ، فول سوداين معاجل ، ابزالء حمفوظة ، 
خملالت ، زبيب ، سردين ، شورابت ، زيت عباد 

، ( عجينة بذور السمسم)الشمس للطعام ، طحينية 
عصري بندورة للطبيخ ، معجون بندورة ، مسك توان 

شركة الربكة ستورز : أبسم 
 للتسويق والتجارة عادية عامة 

In the name of: Sharekat Albaraka Stories Liltasewwq Wa 
Altijariya Adiya Ama  

 سلفيت  سحا  :العن ا  
سلفيت قراوة بين حسان جوال  :عنوان التبليغ 

1959027711  
: 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30123 31073:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 19/10/2016 05/01/7106 :التاريخ 
النب والشاي والكاكاو والسكر واالرز : من اجل 

والتابيوكا والساغو والنب االصطناعي الدقيق 
رات املصنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واملستحض

واحللوايت املثلجة، عسل النحل والعسل االسود، 
اخلمرية ومسحوق اخلبيز امللح واخلردل واخلل والصلصة 

،التوابل ،البهارات ، الثلج حتديدا مستحضرات البوظة 
شركة االزدهار للخدمات : أبسم 

 . م.م.التجارية ذ
In the name of: Al Ezdehar for Trading Services LTD CO.  

 االرب  ,  م   :العن ا  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30124 31074:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 19/10/2016 05/01/7106 :التاريخ 
خدمات املطاعم : من اجل 

شركة االزدهار للخدمات : أبسم 
 . م.م.التجارية ذ

In the name of: Al Ezdehar for Trading Services LTD CO.  

 االرب  ,  م   :العن ا  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :
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خنيل للطعام ، فول سوداين معاجل ، ابزالء حمفوظة ، 
خملالت ، زبيب ، سردين ، شورابت ، زيت عباد 

، ( عجينة بذور السمسم)الشمس للطعام ، طحينية 
عصري بندورة للطبيخ ، معجون بندورة ، مسك توان 

شركة الربكة ستورز : أبسم 
 للتسويق والتجارة عادية عامة 

In the name of: Sharekat Albaraka Stories Liltasewwq Wa 
Altijariya Adiya Ama  

 سلفيت  سحا  :العن ا  
سلفيت قراوة بين حسان جوال  :عنوان التبليغ 

1959027711  
: 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30123 31073:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 19/10/2016 05/01/7106 :التاريخ 
النب والشاي والكاكاو والسكر واالرز : من اجل 

والتابيوكا والساغو والنب االصطناعي الدقيق 
رات املصنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واملستحض

واحللوايت املثلجة، عسل النحل والعسل االسود، 
اخلمرية ومسحوق اخلبيز امللح واخلردل واخلل والصلصة 

،التوابل ،البهارات ، الثلج حتديدا مستحضرات البوظة 
شركة االزدهار للخدمات : أبسم 

 . م.م.التجارية ذ
In the name of: Al Ezdehar for Trading Services LTD CO.  

 االرب  ,  م   :العن ا  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30124 31074:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 19/10/2016 05/01/7106 :التاريخ 
خدمات املطاعم : من اجل 

شركة االزدهار للخدمات : أبسم 
 . م.م.التجارية ذ

In the name of: Al Ezdehar for Trading Services LTD CO.  

 االرب  ,  م   :العن ا  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 

  Trade Mark No.: 30145 31049:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 24/10/2016 74/01/7106 :لتاريخ ا
املالبس ولباس القدم واالحذية وأغطية : من اجل 

الرأس 
ال ال , روسيل براندس: أبسم 
 سي 

In the name of: Russell Brands, LLC  

وا  فوووووووروت اوت لووووووو م  :العنووووووو ا  
نتووووو ك  كي, ب لينووووون غووووورين, برايوووو 
 ال الي ت المتحوة اال ري يا , 12107

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 7  
 

 

  Trade Mark No.: 30145 31049:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 24/10/2016 74/01/7106 :لتاريخ ا
املالبس ولباس القدم واالحذية وأغطية : من اجل 

الرأس 
ال ال , روسيل براندس: أبسم 
 سي 

In the name of: Russell Brands, LLC  

وا  فوووووووروت اوت لووووووو م  :العنووووووو ا  
نتووووو ك  كي, ب لينووووون غووووورين, برايوووو 
 ال الي ت المتحوة اال ري يا , 12107

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 7  
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  Trade Mark No.: 30145 31049:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 24/10/2016 74/01/7106 :لتاريخ ا
املالبس ولباس القدم واالحذية وأغطية : من اجل 

الرأس 
ال ال , روسيل براندس: أبسم 
 سي 

In the name of: Russell Brands, LLC  

وا  فوووووووروت اوت لووووووو م  :العنووووووو ا  
نتووووو ك  كي, ب لينووووون غووووورين, برايوووو 
 ال الي ت المتحوة اال ري يا , 12107

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30146 31046:م العالمة التجارية رق
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 24/10/2016 74/01/7106 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

األعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
ال ال , روسيل براندس: أبسم 
 سي 

In the name of: Russell Brands, LLC  

وا  فوووووووروت اوت لووووووو م  :العنووووووو ا  
كينتووووو ك  , ب لينووووون غووووورين, برايوووو 
 ال الي ت المتحوة اال ري يا , 12107

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 30147 31042:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 24/10/2016 74/01/7106 :التاريخ 
البس ولباس القدم واالحذية وأغطية امل: من اجل 

الرأس 
ال ال , روسيل براندس: أبسم 
 سي 

In the name of: Russell Brands, LLC  

وا  فوووووووروت اوت لووووووو م  :العنووووووو ا  
كينتووووو ك  , ب لينووووون غووووورين, برايوووو 
 ال الي ت المتحوة اال ري يا , 12107

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

رقام ذات االستخدام العام والرسومات الوصفية واأل
 مبعزل عن العالمة 

 4  
 

  Trade Mark No.: 30147 31042:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 24/10/2016 74/01/7106 :التاريخ 
البس ولباس القدم واالحذية وأغطية امل: من اجل 

الرأس 
ال ال , روسيل براندس: أبسم 
 سي 

In the name of: Russell Brands, LLC  

وا  فوووووووروت اوت لووووووو م  :العنووووووو ا  
كينتووووو ك  , ب لينووووون غووووورين, برايوووو 
 ال الي ت المتحوة اال ري يا , 12107

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

رقام ذات االستخدام العام والرسومات الوصفية واأل
 مبعزل عن العالمة 

 4  
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  Trade Mark No.: 30147 31042:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 24/10/2016 74/01/7106 :التاريخ 
البس ولباس القدم واالحذية وأغطية امل: من اجل 

الرأس 
ال ال , روسيل براندس: أبسم 
 سي 

In the name of: Russell Brands, LLC  

وا  فوووووووروت اوت لووووووو م  :العنووووووو ا  
كينتووووو ك  , ب لينووووون غووووورين, برايوووو 
 ال الي ت المتحوة اال ري يا , 12107

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

رقام ذات االستخدام العام والرسومات الوصفية واأل
 مبعزل عن العالمة 

 4  
 

  Trade Mark No.: 30148 31042:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 24/10/2016 74/01/7106 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

عيل النشاط املكتيب األعمال وتف
ال ال , روسيل براندس: أبسم 
 سي 

In the name of: Russell Brands, LLC  

وا  فوووووووروت اوت لووووووو م  :العنووووووو ا  
كينتووووو ك  , ب لينووووون غووووورين, برايوووو 
 تحوة اال ري يا ال الي ت الم, 12107

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
بارات احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والع

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30209 31715:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 01/11/2016 10/00/7106 :التاريخ 
د، الثالجات، معدات وجتهيزات التربي: من اجل 

اجملمدات، املربدة واليت تتضمن، خزائن وأسطح عرض 
مربدة، حجرات مربدة، األفران املربدة واحلجرات 
الباردة، النوافري املربدة للشرب، املكوانت 
واإلكسسوارات ملعدات وآالت التربيد؛ األدوات 
واملعدات لتحضري الطعام، ومعاجلة، وإعادة التسخني، 

الغاز ، الطباخات الكهرابئية وذات والطهي والتقدمي، 
الطاقة املتعددة؛ وحرق اخلشب، والفحم واملواقد 
والطباخات املشغلة ابلنفط؛ أسطح الطهي ومواقد 
الغليان املشغلة ابلغاز والكهرابء والطاقة املتعددة؛ 
الغاز، الكهرابئية، أسطح التسخني والطهي املشغلة 

ز والكهرابء ابلنفط؛ املقايل العميقة املشغلة ابلغ
والبخار؛ أسطح القلي العاملة ابلغاز والكهرابء، 
األسطح الصلبة والشواايت؛ القدور الغازية والكهرابئية 
املائلة ومقايل القلي الثابتة؛ الغاز، احملمصات الكهرابئية 
العاملة ابلفحم وحرق الصوف، الغاز، الكهرابئية، 

ة العاملة وحرق اخلشب والفحم، القدور املائلة أو الثابت
ابلغاز والكهرابء والبخار، قدور الغلي العاملة ابلضغط 
أو العادية؛ الغاز، بطارايت قدور الغلي املسخنة 
ابلكهرابء أو البخار؛ الغاز، وحدات التسخني املسخنة  
كهرابئيا أو بواسطة البخار؛ لتقدمي الطعام والعرابت 

  Trade Mark No.: 30209 31715:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 01/11/2016 10/00/7106 :التاريخ 
د، الثالجات، معدات وجتهيزات التربي: من اجل 

اجملمدات، املربدة واليت تتضمن، خزائن وأسطح عرض 
مربدة، حجرات مربدة، األفران املربدة واحلجرات 
الباردة، النوافري املربدة للشرب، املكوانت 
واإلكسسوارات ملعدات وآالت التربيد؛ األدوات 
واملعدات لتحضري الطعام، ومعاجلة، وإعادة التسخني، 

الغاز ، الطباخات الكهرابئية وذات والطهي والتقدمي، 
الطاقة املتعددة؛ وحرق اخلشب، والفحم واملواقد 
والطباخات املشغلة ابلنفط؛ أسطح الطهي ومواقد 
الغليان املشغلة ابلغاز والكهرابء والطاقة املتعددة؛ 
الغاز، الكهرابئية، أسطح التسخني والطهي املشغلة 

ز والكهرابء ابلنفط؛ املقايل العميقة املشغلة ابلغ
والبخار؛ أسطح القلي العاملة ابلغاز والكهرابء، 
األسطح الصلبة والشواايت؛ القدور الغازية والكهرابئية 
املائلة ومقايل القلي الثابتة؛ الغاز، احملمصات الكهرابئية 
العاملة ابلفحم وحرق الصوف، الغاز، الكهرابئية، 

ة العاملة وحرق اخلشب والفحم، القدور املائلة أو الثابت
ابلغاز والكهرابء والبخار، قدور الغلي العاملة ابلضغط 
أو العادية؛ الغاز، بطارايت قدور الغلي املسخنة 
ابلكهرابء أو البخار؛ الغاز، وحدات التسخني املسخنة  
كهرابئيا أو بواسطة البخار؛ لتقدمي الطعام والعرابت 
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  Trade Mark No.: 30209 31715:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 01/11/2016 10/00/7106 :التاريخ 
د، الثالجات، معدات وجتهيزات التربي: من اجل 

اجملمدات، املربدة واليت تتضمن، خزائن وأسطح عرض 
مربدة، حجرات مربدة، األفران املربدة واحلجرات 
الباردة، النوافري املربدة للشرب، املكوانت 
واإلكسسوارات ملعدات وآالت التربيد؛ األدوات 
واملعدات لتحضري الطعام، ومعاجلة، وإعادة التسخني، 

الغاز ، الطباخات الكهرابئية وذات والطهي والتقدمي، 
الطاقة املتعددة؛ وحرق اخلشب، والفحم واملواقد 
والطباخات املشغلة ابلنفط؛ أسطح الطهي ومواقد 
الغليان املشغلة ابلغاز والكهرابء والطاقة املتعددة؛ 
الغاز، الكهرابئية، أسطح التسخني والطهي املشغلة 

ز والكهرابء ابلنفط؛ املقايل العميقة املشغلة ابلغ
والبخار؛ أسطح القلي العاملة ابلغاز والكهرابء، 
األسطح الصلبة والشواايت؛ القدور الغازية والكهرابئية 
املائلة ومقايل القلي الثابتة؛ الغاز، احملمصات الكهرابئية 
العاملة ابلفحم وحرق الصوف، الغاز، الكهرابئية، 

ة العاملة وحرق اخلشب والفحم، القدور املائلة أو الثابت
ابلغاز والكهرابء والبخار، قدور الغلي العاملة ابلضغط 
أو العادية؛ الغاز، بطارايت قدور الغلي املسخنة 
ابلكهرابء أو البخار؛ الغاز، وحدات التسخني املسخنة  
كهرابئيا أو بواسطة البخار؛ لتقدمي الطعام والعرابت 
ذات العالقة، واألحزمة الناقلة؛ حمركات الرتوس 

عدات الكهرابئية إلعداد وطهي الطعام والشراب؛ وامل
املكوانت ومواد اإلكسسوارات آلالت ومعدات حتضري 

التقدمي؛ / الطعام والشراب، وخلدمات الطهي 
الطاردات املركزية، جالايت، خزائن التجفيف، أحواض 
الغسيل ومغاسل املالبس، املعدات والتجهيزات 

وسني، الغاز ، ملعاجلة، وتوزيع وفصل املياه؛ الكري 
الكهرابئية، البخار، مراجل التسخني املركزي املزودة 
بوقود النفط؛ ملفات املراوح، املشعاعات، لوحات 
اإلشعاع، سخاانت املياه العاملة ابلغاز وابلكهرابء؛ 
سخاانت املياه املعقمة العاملة ابلغاز والكهرابء، 
األابريق واملراجل؛ مكيفات اهلواء، أجهزة الرتطيب 

إزالة الرتطيب، خمرجات اهلواء وفالتر اإلخراج، املراوح و 
والنافخات، سخاانت املساحات مبساعدة املراوح، 
أجهزة التهوية ؛ أحواض االستحمام، حجرات 
االغتسال واملغاسل، أجهزة ومعدات املعاجلة الكيماوية 
والفيزايئية للمياه؛ مواد املكوانت واإلكسسوارات 

تكييف اهلواء والنظافة؛  للتسخني، ومعدات وأجهزة
امللمعات، املكانس الكهرابئية، معدات تنظيف والعناية 
ابألرضيات، منظفات السجاد؛ مستودعات النفاايت، 
املكوانت واألجزاء الضرورية للمعدات الصغرية للمطبخ 
واالستخدام املنزيل؛ مواقد، الصنابري للغاز، الصنابري 

. واحلنفيات عموما 
إلكرتولوكس إيطاليا : أبسم 

 . إيه.يب.أس
In the name of: Electrolux Italia S.p.A.  

ا 70ك رس  لينو   ان سو ا  :العن ا  
ا (بوووووووو  أ )ب رسووووووووي   77060-آ 

 تيط لي  
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :
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ذات العالقة، واألحزمة الناقلة؛ حمركات الرتوس 
عدات الكهرابئية إلعداد وطهي الطعام والشراب؛ وامل

املكوانت ومواد اإلكسسوارات آلالت ومعدات حتضري 
التقدمي؛ / الطعام والشراب، وخلدمات الطهي 

الطاردات املركزية، جالايت، خزائن التجفيف، أحواض 
الغسيل ومغاسل املالبس، املعدات والتجهيزات 

وسني، الغاز ، ملعاجلة، وتوزيع وفصل املياه؛ الكري 
الكهرابئية، البخار، مراجل التسخني املركزي املزودة 
بوقود النفط؛ ملفات املراوح، املشعاعات، لوحات 
اإلشعاع، سخاانت املياه العاملة ابلغاز وابلكهرابء؛ 
سخاانت املياه املعقمة العاملة ابلغاز والكهرابء، 
األابريق واملراجل؛ مكيفات اهلواء، أجهزة الرتطيب 

إزالة الرتطيب، خمرجات اهلواء وفالتر اإلخراج، املراوح و 
والنافخات، سخاانت املساحات مبساعدة املراوح، 
أجهزة التهوية ؛ أحواض االستحمام، حجرات 
االغتسال واملغاسل، أجهزة ومعدات املعاجلة الكيماوية 
والفيزايئية للمياه؛ مواد املكوانت واإلكسسوارات 

تكييف اهلواء والنظافة؛  للتسخني، ومعدات وأجهزة
امللمعات، املكانس الكهرابئية، معدات تنظيف والعناية 
ابألرضيات، منظفات السجاد؛ مستودعات النفاايت، 
املكوانت واألجزاء الضرورية للمعدات الصغرية للمطبخ 
واالستخدام املنزيل؛ مواقد، الصنابري للغاز، الصنابري 

. واحلنفيات عموما 
إلكرتولوكس إيطاليا : أبسم 

 . إيه.يب.أس
In the name of: Electrolux Italia S.p.A.  

ا 70ك رس  لينو   ان سو ا  :العن ا  
ا (بوووووووو  أ )ب رسووووووووي   77060-آ 

 تيط لي  
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30310 31301:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 17/11/2016 02/00/7106 :التاريخ 
, ملحقات املركبات الربية, املركبات الربية: من اجل 

امللحقات , الدراجات النارية, املركبات للثلوج
الكهرابئية على الطريق وخارج الطريق ذات االستخدام 

العام للمركبات وقطعها 
  .In the name of: Polaris Industries Inc . بوالريس انداسرتيز انك: أبسم 

,  يوين , 77ه ي يه  2100 :العن ا  
ال اليو ت المتحوووة , 77710 ين سو ت  
 اال ري يا 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 0 
 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30310 31301:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 17/11/2016 02/00/7106 :التاريخ 
, ملحقات املركبات الربية, املركبات الربية: من اجل 

امللحقات , الدراجات النارية, املركبات للثلوج
الكهرابئية على الطريق وخارج الطريق ذات االستخدام 

العام للمركبات وقطعها 
  .In the name of: Polaris Industries Inc . بوالريس انداسرتيز انك: أبسم 

,  يوين , 77ه ي يه  2100 :العن ا  
ال اليو ت المتحوووة , 77710 ين سو ت  
 اال ري يا 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 0 
 

42
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  Trade Mark No.: 30321 31370:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 20/11/2016 71/00/7106 :التاريخ 
اجهزة التدفئة وتوليد  -أجهزة اإلانرة: من اجل 

 –أجهزة الطهي -تربيد التجفيف والتهوية –البخار
ه لالضائه توريد املياه لالغراض الصحيه ، اانبيب مضيئ

، بصيالت مصابيح كهرابئيه املصابيح اانبيب اضائه 
فلوريسنت اجهزة اضائه للصمامات الثنائيه للضوء 

 
مصطفى امحد مصطفى : سم أب

 شرمي 
In the name of: mostafa ahmad mostafa shram  

 - ر ووووووور   -اسووووووورائيل  :العنووووووو ا  
  8185028-02:ه تف / 70027

جوال  -انبلس عمارة فتوح  :عنوان التبليغ 
:1952555411  

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30326 31376:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 20/11/2016 71/00/7106 :التاريخ 
الشوكوالته ، الكيك ، البسكويت ، الكعك : من اجل 

، الويفر ، البوظة ، احللوايت اجملمدة ، مشروابت 
شوكوالته واملستحضرات لعمل مشروابت الشوكوالته ال

احللوى وحتديدا املضغية، العلكة 
شركة االبطال للخدمات : أبسم 

 اللوجستية 
In the name of: Al - Abtal For Logistics  

 موووو  ا جبوووول الحسووووينا  :العنوووو ا  
 وو ر  ق سوور الريموو و ا  موو رة رقووور 

 ا االرب  19
:  بيت حلم  :بليغ عنوان الت

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 0 
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  Trade Mark No.: 30321 31370:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 20/11/2016 71/00/7106 :التاريخ 
اجهزة التدفئة وتوليد  -أجهزة اإلانرة: من اجل 

 –أجهزة الطهي -تربيد التجفيف والتهوية –البخار
ه لالضائه توريد املياه لالغراض الصحيه ، اانبيب مضيئ

، بصيالت مصابيح كهرابئيه املصابيح اانبيب اضائه 
فلوريسنت اجهزة اضائه للصمامات الثنائيه للضوء 

 
مصطفى امحد مصطفى : سم أب

 شرمي 
In the name of: mostafa ahmad mostafa shram  

 - ر ووووووور   -اسووووووورائيل  :العنووووووو ا  
  8185028-02:ه تف / 70027

جوال  -انبلس عمارة فتوح  :عنوان التبليغ 
:1952555411  

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30326 31376:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 20/11/2016 71/00/7106 :التاريخ 
الشوكوالته ، الكيك ، البسكويت ، الكعك : من اجل 

، الويفر ، البوظة ، احللوايت اجملمدة ، مشروابت 
شوكوالته واملستحضرات لعمل مشروابت الشوكوالته ال

احللوى وحتديدا املضغية، العلكة 
شركة االبطال للخدمات : أبسم 

 اللوجستية 
In the name of: Al - Abtal For Logistics  

 موووو  ا جبوووول الحسووووينا  :العنوووو ا  
 وو ر  ق سوور الريموو و ا  موو رة رقووور 

 ا االرب  19
:  بيت حلم  :بليغ عنوان الت

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 0 
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  Trade Mark No.: 30327 31372:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 20/11/2016 71/00/7106 :التاريخ 
مستحضرات صيدالنية وطبية وبيطرية، : من اجل 

مستحضرات صحية لغاايت طبية، مواد وأغذية محية 
معدة لإلستعمال الطيب أو البيطري وأغذية للرضع 

ان واألطفال، مكمالت للحمية الغذائية لإلنس
واحليوان؛ لصقات ومواد ضماد، مواد حشو األسنان 
ومشع طب األسنان، مطهرات، مستحضرات إلابدة 
احلشرات واحليواانت الضارة، مبيدات فطرايت 
ومبيدات أعشاب، حفاضات االطفال من املنسوجات؛ 
حفاضات االطفال من الورق؛ حفاضات للكبار؛ 
سدادات قطنية صحية؛ ضمادات النظافة الشخصية 

لألانث 
ابكتني ساجليك : أبسم 

يورونلريي ساانيي يف تيكاريت 
 أنونيم شريكييت 

In the name of: PAKTEN SAGLIK URUNLERI SANAYI 
VE TICARET ANONIM SIRKETI  

اورج نوووووو يز سوووووو ن ي  . 2 :العنووووو ا  
,  11:رقور , ن ل  ك ب  5, ب لجيس  
 تركي  / غ  ي نيت   -ب سبين ر
:  بيت حلم  :عنوان التبليغ 

 

  Trade Mark No.: 30327 31372:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 20/11/2016 71/00/7106 :التاريخ 
مستحضرات صيدالنية وطبية وبيطرية، : من اجل 

مستحضرات صحية لغاايت طبية، مواد وأغذية محية 
معدة لإلستعمال الطيب أو البيطري وأغذية للرضع 

ان واألطفال، مكمالت للحمية الغذائية لإلنس
واحليوان؛ لصقات ومواد ضماد، مواد حشو األسنان 
ومشع طب األسنان، مطهرات، مستحضرات إلابدة 
احلشرات واحليواانت الضارة، مبيدات فطرايت 
ومبيدات أعشاب، حفاضات االطفال من املنسوجات؛ 
حفاضات االطفال من الورق؛ حفاضات للكبار؛ 
سدادات قطنية صحية؛ ضمادات النظافة الشخصية 

لألانث 
ابكتني ساجليك : أبسم 

يورونلريي ساانيي يف تيكاريت 
 أنونيم شريكييت 

In the name of: PAKTEN SAGLIK URUNLERI SANAYI 
VE TICARET ANONIM SIRKETI  

اورج نوووووو يز سوووووو ن ي  . 2 :العنووووو ا  
,  11:رقور , ن ل  ك ب  5, ب لجيس  
 تركي  / غ  ي نيت   -ب سبين ر
:  بيت حلم  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30354 31394:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 23/11/2016 73/00/7106 :التاريخ 
؛ املياه املعدنية والغازية (شراب الشعري)البرية : من اجل 

وغريها من املشروابت غري الكحولية؛ مشروابت 
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه؛ شراب 

. ومستحضرات أخرى لعمل املشروابت
  In the name of: Georges Al Khawam جورج اخلوام : أبسم 

األ ووورفياا  ووو ر  تليووو س  :العنووو ا  
 سركيسا برج الر قا لبن   

ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 
 فلسطني  -انبلس 705

 :

 

 0 
 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30354 31394:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 23/11/2016 73/00/7106 :التاريخ 
؛ املياه املعدنية والغازية (شراب الشعري)البرية : من اجل 

وغريها من املشروابت غري الكحولية؛ مشروابت 
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه؛ شراب 

. ومستحضرات أخرى لعمل املشروابت
  In the name of: Georges Al Khawam جورج اخلوام : أبسم 

األ ووورفياا  ووو ر  تليووو س  :العنووو ا  
 سركيسا برج الر قا لبن   

ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 
 فلسطني  -انبلس 705

 :

 

 0 
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49

  Trade Mark No.: 30375 31329:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 33 33 :يف الصنف 

  Date: 28/11/2016 72/00/7106 :التاريخ 
املشروابت الكحولية : من اجل 

  In the name of: VILLA YAMBOL EAD فيال ايمبول اي ايه دي : أبسم 
. يووووووو  ب لا كيوووووووه فووووووو  :العنووووووو ا  

انوسووووووتري لن   ونوووووو ا اب ينسووووووتراتيفن  
 سجرابا 

:  بيت حلم  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30375 31329:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 33 33 :يف الصنف 

  Date: 28/11/2016 72/00/7106 :التاريخ 
املشروابت الكحولية : من اجل 

  In the name of: VILLA YAMBOL EAD فيال ايمبول اي ايه دي : أبسم 
. يووووووو  ب لا كيوووووووه فووووووو  :العنووووووو ا  

انوسووووووتري لن   ونوووووو ا اب ينسووووووتراتيفن  
 سجرابا 

:  بيت حلم  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30375 31329:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 33 33 :يف الصنف 

  Date: 28/11/2016 72/00/7106 :التاريخ 
املشروابت الكحولية : من اجل 

  In the name of: VILLA YAMBOL EAD فيال ايمبول اي ايه دي : أبسم 
. يووووووو  ب لا كيوووووووه فووووووو  :العنووووووو ا  

انوسووووووتري لن   ونوووووو ا اب ينسووووووتراتيفن  
 سجرابا 

:  بيت حلم  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30401 31410:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 29/11/2016 75/00/7106 :التاريخ 
الزيوت والدهون الصاحلة لالكل : من اجل 

شركة الشرق االدىن : أبسم 
 للصناعة والتجارة 

In the name of: Sharikat Al Sharq Al Adna Lilsina’a wa Al 
Tijara  

الضووفا , نوو بلس, بيووت ايبوو  :العنوو ا  
 فلسطين , اللربيا

/  :ن التبليغ عنوا
  

 :

 

 72 
 

  Trade Mark No.: 30406 31416:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 29/11/2016 75/00/7106 :التاريخ 
والشاي والكاكاو والسكر واألرز القهوة : من اجل 

والتابيوكا والساجو وما يقوم مقام القهوة ، الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ، اخلبز 
واملعجنات واحللوايت ، واحللوى املثلجة ، العسل 

  Trade Mark No.: 30401 31410:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 29/11/2016 75/00/7106 :التاريخ 
الزيوت والدهون الصاحلة لالكل : من اجل 

شركة الشرق االدىن : أبسم 
 للصناعة والتجارة 

In the name of: Sharikat Al Sharq Al Adna Lilsina’a wa Al 
Tijara  

الضووفا , نوو بلس, بيووت ايبوو  :العنوو ا  
 فلسطين , اللربيا

/  :ن التبليغ عنوا
  

 :

 

 72 
 

  Trade Mark No.: 30406 31416:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 29/11/2016 75/00/7106 :التاريخ 
والشاي والكاكاو والسكر واألرز القهوة : من اجل 

والتابيوكا والساجو وما يقوم مقام القهوة ، الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ، اخلبز 
واملعجنات واحللوايت ، واحللوى املثلجة ، العسل 

  Trade Mark No.: 30401 31410:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 29/11/2016 75/00/7106 :التاريخ 
الزيوت والدهون الصاحلة لالكل : من اجل 

شركة الشرق االدىن : أبسم 
 للصناعة والتجارة 

In the name of: Sharikat Al Sharq Al Adna Lilsina’a wa Al 
Tijara  

الضووفا , نوو بلس, بيووت ايبوو  :العنوو ا  
 فلسطين , اللربيا

/  :ن التبليغ عنوا
  

 :

 

 72 
 

  Trade Mark No.: 30406 31416:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 29/11/2016 75/00/7106 :التاريخ 
والشاي والكاكاو والسكر واألرز القهوة : من اجل 

والتابيوكا والساجو وما يقوم مقام القهوة ، الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ، اخلبز 
واملعجنات واحللوايت ، واحللوى املثلجة ، العسل 
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ودبس السكر، اخلمرية ومسحوق اخلبازة ، امللح 
 ، البهارات، الثلج( التوابل)واخلردل واخلل الصلصات 

  .In the name of: SOREMARTEC S.A . ايه.سورميارتيك اس: أبسم 
, فينوووووول بيوووووزنيس سووووونتر :العنووووو ا  

, رو ب  توووووريفيس, كوووو  بلي س بووووو 
 ل كسيمب رغ , فينول 2872-ال

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 72  
 

  Trade Mark No.: 30407 31412:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 29/11/2016 75/00/7106 :التاريخ 
, لطعام والشرابتقدمي ا, الكافيرتاي, املقاهي: من اجل 

مطاعم يقوم فيها الشخص خبدمة )املطاعم , املطاعم
املطاعم اليت تقدم الوجبات اخلفيفة , (نفسه

– –

ودبس السكر، اخلمرية ومسحوق اخلبازة ، امللح 
 ، البهارات، الثلج( التوابل)واخلردل واخلل الصلصات 

  .In the name of: SOREMARTEC S.A . ايه.سورميارتيك اس: أبسم 
, فينوووووول بيوووووزنيس سووووونتر :العنووووو ا  

, رو ب  توووووريفيس, كوووو  بلي س بووووو 
 ل كسيمب رغ , فينول 2872-ال

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 72  
 

  Trade Mark No.: 30407 31412:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 29/11/2016 75/00/7106 :التاريخ 
, لطعام والشرابتقدمي ا, الكافيرتاي, املقاهي: من اجل 

مطاعم يقوم فيها الشخص خبدمة )املطاعم , املطاعم
املطاعم اليت تقدم الوجبات اخلفيفة , (نفسه

– –

ودبس السكر، اخلمرية ومسحوق اخلبازة ، امللح 
 ، البهارات، الثلج( التوابل)واخلردل واخلل الصلصات 

  .In the name of: SOREMARTEC S.A . ايه.سورميارتيك اس: أبسم 
, فينوووووول بيوووووزنيس سووووونتر :العنووووو ا  

, رو ب  توووووريفيس, كوووو  بلي س بووووو 
 ل كسيمب رغ , فينول 2872-ال

/  :عنوان التبليغ 
  

 :
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  Trade Mark No.: 30407 31412:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 29/11/2016 75/00/7106 :التاريخ 
, لطعام والشرابتقدمي ا, الكافيرتاي, املقاهي: من اجل 

مطاعم يقوم فيها الشخص خبدمة )املطاعم , املطاعم
املطاعم اليت تقدم الوجبات اخلفيفة , (نفسه

– –

شركة مهدي عقل و : أبسم 
 شريكه 

In the name of: Mahdi Aqel & Partner Co.  

 -الرابيووا  - مو   -االرب  :العنو ا  
  7بن يا رقر  -  ر   حم ب الظ هر 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 

  Trade Mark No.: 30409 31415:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 30/11/2016 31/00/7106 :التاريخ 
صابون؛ ِقطع من صابون الزينة؛ غسالة احلد : من اجل 

من البكترياي؛ قاصر أو مبيض الغسيل؛ مستحضرات 
جتميل؛ كيماوايت لتنصيع األلوان لألغراض املنزلية 

؛ ملينات لألقمشة تستخدم يف الغسيل [للغسيل]
ل والكي؛ مستحضرات والكي؛ مستحضرات للغسي

التنظيف اجلاف؛ مسحوق غسيل؛ سوائل لتنظيف 
زجاج السيارات؛ مستحضرات تنظيف ورق اجلدران؛ 
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منظفات السجاد؛ املنظفات؛ مستحضرات تنظيف؛ 
مستحضرات نقع الغسيل والكي؛ مستحضرات تلميع 

؛ ورق سحج أو السنفرة؛ العطور؛ [ُملمعات]
نعاش رائحة مستحضرات إزالة املكياج؛ رذاذات إل

الفم؛ خبور؛ مزيالت روائح كريهة للحيواانت األليفة؛ 
مستحضرات تعطري اجلو؛ مستحضرات تنظيف 
الدوات املائدة؛ مستحضرات تنظيف لغساالت 
الصحون؛ سوائل تنظيف للفواكة واخلضروات؛ قماش 

لتنظيف الصحون؛ مناشف لتنشيف الصحون 
جواجنزهو لييب انرتبرايس : أبسم 

 . ، ال يت دي.جروب كو
In the name of: GUANGZHOU LIBY ENTERPRISE 
GROUP CO., LTD.  

ل جوووووووو  روبا  2نمبوووووووور  :العنوووووووو ا  
 ج انجزه ا الاين 

:  بيت حلم  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30414 31404:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :الصنف  يف

  Date: 04/12/2016 14/07/7106 :التاريخ 
عطور : من اجل 

منظفات السجاد؛ املنظفات؛ مستحضرات تنظيف؛ 
مستحضرات نقع الغسيل والكي؛ مستحضرات تلميع 

؛ ورق سحج أو السنفرة؛ العطور؛ [ُملمعات]
نعاش رائحة مستحضرات إزالة املكياج؛ رذاذات إل

الفم؛ خبور؛ مزيالت روائح كريهة للحيواانت األليفة؛ 
مستحضرات تعطري اجلو؛ مستحضرات تنظيف 
الدوات املائدة؛ مستحضرات تنظيف لغساالت 
الصحون؛ سوائل تنظيف للفواكة واخلضروات؛ قماش 

لتنظيف الصحون؛ مناشف لتنشيف الصحون 
جواجنزهو لييب انرتبرايس : أبسم 

 . ، ال يت دي.جروب كو
In the name of: GUANGZHOU LIBY ENTERPRISE 
GROUP CO., LTD.  

ل جوووووووو  روبا  2نمبوووووووور  :العنوووووووو ا  
 ج انجزه ا الاين 

:  بيت حلم  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30414 31404:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :الصنف  يف

  Date: 04/12/2016 14/07/7106 :التاريخ 
عطور : من اجل 
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شركة مهدي عقل و : أبسم 
 شريكه 

In the name of: Mahdi Aqel & Partner Co.  

 -الرابيووا  - مو   -االرب  :العنو ا  
  7بن يا رقر  -  ر   حم ب الظ هر 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 

  Trade Mark No.: 30409 31415:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 30/11/2016 31/00/7106 :التاريخ 
صابون؛ ِقطع من صابون الزينة؛ غسالة احلد : من اجل 

من البكترياي؛ قاصر أو مبيض الغسيل؛ مستحضرات 
جتميل؛ كيماوايت لتنصيع األلوان لألغراض املنزلية 

؛ ملينات لألقمشة تستخدم يف الغسيل [للغسيل]
ل والكي؛ مستحضرات والكي؛ مستحضرات للغسي

التنظيف اجلاف؛ مسحوق غسيل؛ سوائل لتنظيف 
زجاج السيارات؛ مستحضرات تنظيف ورق اجلدران؛ 

شركة مهدي عقل و : أبسم 
 شريكه 

In the name of: Mahdi Aqel & Partner Co.  

 -الرابيووا  - مو   -االرب  :العنو ا  
  7بن يا رقر  -  ر   حم ب الظ هر 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 

  Trade Mark No.: 30409 31415:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 30/11/2016 31/00/7106 :التاريخ 
صابون؛ ِقطع من صابون الزينة؛ غسالة احلد : من اجل 

من البكترياي؛ قاصر أو مبيض الغسيل؛ مستحضرات 
جتميل؛ كيماوايت لتنصيع األلوان لألغراض املنزلية 

؛ ملينات لألقمشة تستخدم يف الغسيل [للغسيل]
ل والكي؛ مستحضرات والكي؛ مستحضرات للغسي

التنظيف اجلاف؛ مسحوق غسيل؛ سوائل لتنظيف 
زجاج السيارات؛ مستحضرات تنظيف ورق اجلدران؛ 

منظفات السجاد؛ املنظفات؛ مستحضرات تنظيف؛ 
مستحضرات نقع الغسيل والكي؛ مستحضرات تلميع 

؛ ورق سحج أو السنفرة؛ العطور؛ [ُملمعات]
نعاش رائحة مستحضرات إزالة املكياج؛ رذاذات إل

الفم؛ خبور؛ مزيالت روائح كريهة للحيواانت األليفة؛ 
مستحضرات تعطري اجلو؛ مستحضرات تنظيف 
الدوات املائدة؛ مستحضرات تنظيف لغساالت 
الصحون؛ سوائل تنظيف للفواكة واخلضروات؛ قماش 

لتنظيف الصحون؛ مناشف لتنشيف الصحون 
جواجنزهو لييب انرتبرايس : أبسم 

 . ، ال يت دي.جروب كو
In the name of: GUANGZHOU LIBY ENTERPRISE 
GROUP CO., LTD.  

ل جوووووووو  روبا  2نمبوووووووور  :العنوووووووو ا  
 ج انجزه ا الاين 

:  بيت حلم  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30414 31404:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :الصنف  يف

  Date: 04/12/2016 14/07/7106 :التاريخ 
عطور : من اجل 
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شركة اوينت للتجارة : أبسم 
 والتسويق 

In the name of: Orient Trading & MArketing Company  

 ووووووو ر   -بيووووووت لحوووووور  :العنوووووو ا  
YMCA - 1017ب .ص  

– –

 - شارع  -بيت حلم  :عنوان التبليغ 
  0149ب .ص

 : –
–

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

ذات االستخدام العام والرسومات الوصفية واألرقام 
 مبعزل عن العالمة 

 4 
 

  Trade Mark No.: 30428 31472:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 07/12/2016 12/07/7106 :التاريخ 
املستحضرات الصيدالنية والطبية والبيطرية، : من اجل 

غاايت طبية، مواد وأغذية محية مستحضرات صحية ل
معدة لإلستعمال الطيب أو البيطري وأغذية للرضع 
واألطفال، مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان 
واحليوان؛ لصقات ومواد ضماد، مواد حشو األسنان 

شركة اوينت للتجارة : أبسم 
 والتسويق 

In the name of: Orient Trading & MArketing Company  

 ووووووو ر   -بيووووووت لحوووووور  :العنوووووو ا  
YMCA - 1017ب .ص  

– –

 - شارع  -بيت حلم  :عنوان التبليغ 
  0149ب .ص

 : –
–

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

ذات االستخدام العام والرسومات الوصفية واألرقام 
 مبعزل عن العالمة 

 4 
 

  Trade Mark No.: 30428 31472:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 07/12/2016 12/07/7106 :التاريخ 
املستحضرات الصيدالنية والطبية والبيطرية، : من اجل 

غاايت طبية، مواد وأغذية محية مستحضرات صحية ل
معدة لإلستعمال الطيب أو البيطري وأغذية للرضع 
واألطفال، مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان 
واحليوان؛ لصقات ومواد ضماد، مواد حشو األسنان 
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شركة اوينت للتجارة : أبسم 
 والتسويق 

In the name of: Orient Trading & MArketing Company  

 ووووووو ر   -بيووووووت لحوووووور  :العنوووووو ا  
YMCA - 1017ب .ص  

– –

 - شارع  -بيت حلم  :عنوان التبليغ 
  0149ب .ص

 : –
–

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

ذات االستخدام العام والرسومات الوصفية واألرقام 
 مبعزل عن العالمة 

 4 
 

  Trade Mark No.: 30428 31472:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 07/12/2016 12/07/7106 :التاريخ 
املستحضرات الصيدالنية والطبية والبيطرية، : من اجل 

غاايت طبية، مواد وأغذية محية مستحضرات صحية ل
معدة لإلستعمال الطيب أو البيطري وأغذية للرضع 
واألطفال، مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان 
واحليوان؛ لصقات ومواد ضماد، مواد حشو األسنان 

ومشع طب األسنان، مطهرات، مستحضرات إلابدة 
احلشرات واحليواانت الضارة، مبيدات فطرايت 

مستحضرات إلزالة الروائح الكريهة  ومبيدات أعشاب؛
من اجلو؛ مستحضرات انعاش وتنقية اهلواء؛ مزيالت 
الروائح الكريهة خبالف ما هو لالستخدام الشخصي؛ 

، املنظفات لغاايت (لقتل اجلراثيم)املطهرات واملعقمات 
طبية 
ليدر كوزميتيك ساانيي يف : أبسم 

 تيجاريت انونيوم شريكيت 
In the name of: LIDER KOZMETIK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI  

بيل ف سووووووو  أورجووووووو نيز  :العنووووووو ا  
 -كيسوويرا ب  . 7سو ن ي  ب لجيسوو  

 -بيل ف سوو   12:سوو ك   نوو  7005
 تركي  / ك ج يله 
:  بيت حلم  :عنوان التبليغ 

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 30429 31475:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 07/12/2016 12/07/7106 : التاريخ
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الضوابط الكهرابئية، قواطع الدارات : من اجل 
الكهرابئية، مفاتيح االضاءة، الواح التبديل الكهرابئية، 
أغطية ألواح التبديل الكهرابئية الغراض الديكور وذات 
اشكال، لوحات املنافذ الكهرابئية ذات اشكال، 

ذات اشكال،  لوحات املنافذ الكهرابئية اخلاصة
، (ضوابط كهرابئية)، املوجهات (كهرابئية)العاكسات 

موجهات الرتدد، معدات مانعة الصواعق، أزرار الضغط 
الكهرابئية، املقابس والفيش والوصالت االخرى 

، املقابس الكهرابئية، الفيش (توصيالت كهرابئية)
واملقابس الكهرابئية، املقابس الكهرابئية، املقابس 

للهواتف، املقابس الكهرابئية للتلفزيوانت،  الكهرابئية
املقابس الكهرابئية للبياانت، الدعائم الكهرابئية 
وحتديدا االطارات الداعمة لاللواح وللضوابط واالجهزة 
اليت توضع داخل املقابس الكهرابئية، أنظمة التوزيع 
الكهرابئية، أجهزة لتوزيع وتصفية ونقل وحفظ وختزين 

، اجهزة وادوات توصيل او تبديل او الطاقة الكهرابئية
. حتويل او جتميع اوتنظيم او التحكم ابلكهرابء

  .In the name of: GEWISS - S.P.A . اي.يب.اس –جويس : أبسم 
ا سوووون ت 1ف لتووو ا . فيوووو  أ :العنووو ا  
 ا ايط لي  (بيرغ   )س ت  

مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة،  :عنوان التبليغ 
 ، رام هللا 24ب .حمامون، ص

 :

 

 6  
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ومشع طب األسنان، مطهرات، مستحضرات إلابدة 
احلشرات واحليواانت الضارة، مبيدات فطرايت 

مستحضرات إلزالة الروائح الكريهة  ومبيدات أعشاب؛
من اجلو؛ مستحضرات انعاش وتنقية اهلواء؛ مزيالت 
الروائح الكريهة خبالف ما هو لالستخدام الشخصي؛ 

، املنظفات لغاايت (لقتل اجلراثيم)املطهرات واملعقمات 
طبية 
ليدر كوزميتيك ساانيي يف : أبسم 

 تيجاريت انونيوم شريكيت 
In the name of: LIDER KOZMETIK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI  

بيل ف سووووووو  أورجووووووو نيز  :العنووووووو ا  
 -كيسوويرا ب  . 7سو ن ي  ب لجيسوو  

 -بيل ف سوو   12:سوو ك   نوو  7005
 تركي  / ك ج يله 
:  بيت حلم  :عنوان التبليغ 

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 30429 31475:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 07/12/2016 12/07/7106 : التاريخ

ومشع طب األسنان، مطهرات، مستحضرات إلابدة 
احلشرات واحليواانت الضارة، مبيدات فطرايت 

مستحضرات إلزالة الروائح الكريهة  ومبيدات أعشاب؛
من اجلو؛ مستحضرات انعاش وتنقية اهلواء؛ مزيالت 
الروائح الكريهة خبالف ما هو لالستخدام الشخصي؛ 

، املنظفات لغاايت (لقتل اجلراثيم)املطهرات واملعقمات 
طبية 
ليدر كوزميتيك ساانيي يف : أبسم 

 تيجاريت انونيوم شريكيت 
In the name of: LIDER KOZMETIK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI  

بيل ف سووووووو  أورجووووووو نيز  :العنووووووو ا  
 -كيسوويرا ب  . 7سو ن ي  ب لجيسوو  

 -بيل ف سوو   12:سوو ك   نوو  7005
 تركي  / ك ج يله 
:  بيت حلم  :عنوان التبليغ 

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 30429 31475:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 07/12/2016 12/07/7106 : التاريخ
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  Trade Mark No.: 30430 31431:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 07/12/2016 12/07/7106 :التاريخ 
الضوابط الكهرابئية، قواطع الدارات : من اجل 

لكهرابئية، الكهرابئية، مفاتيح االضاءة، الواح التبديل ا
أغطية ألواح التبديل الكهرابئية الغراض الديكور وذات 
اشكال، لوحات املنافذ الكهرابئية ذات اشكال، 
لوحات املنافذ الكهرابئية اخلاصة ذات اشكال، 

، (ضوابط كهرابئية)، املوجهات (كهرابئية)العاكسات 
موجهات الرتدد، معدات مانعة الصواعق، أزرار الضغط 

املقابس والفيش والوصالت االخرى الكهرابئية، 
، املقابس الكهرابئية، الفيش (توصيالت كهرابئية)

واملقابس الكهرابئية، املقابس الكهرابئية، املقابس 
الكهرابئية للهواتف، املقابس الكهرابئية للتلفزيوانت، 
املقابس الكهرابئية للبياانت، الدعائم الكهرابئية 

اح وللضوابط وحتديدا االطارات الداعمة لاللو 
واالجهزة اليت توضع داخل املقابس الكهرابئية، أنظمة 
التوزيع الكهرابئية، أجهزة لتوزيع وتصفية ونقل وحفظ 
وختزين الطاقة الكهرابئية، اجهزة وادوات توصيل او 
تبديل او حتويل او جتميع اوتنظيم او التحكم 

. ابلكهرابء

  Trade Mark No.: 30430 31431:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 07/12/2016 12/07/7106 :التاريخ 
الضوابط الكهرابئية، قواطع الدارات : من اجل 

لكهرابئية، الكهرابئية، مفاتيح االضاءة، الواح التبديل ا
أغطية ألواح التبديل الكهرابئية الغراض الديكور وذات 
اشكال، لوحات املنافذ الكهرابئية ذات اشكال، 
لوحات املنافذ الكهرابئية اخلاصة ذات اشكال، 

، (ضوابط كهرابئية)، املوجهات (كهرابئية)العاكسات 
موجهات الرتدد، معدات مانعة الصواعق، أزرار الضغط 

املقابس والفيش والوصالت االخرى الكهرابئية، 
، املقابس الكهرابئية، الفيش (توصيالت كهرابئية)

واملقابس الكهرابئية، املقابس الكهرابئية، املقابس 
الكهرابئية للهواتف، املقابس الكهرابئية للتلفزيوانت، 
املقابس الكهرابئية للبياانت، الدعائم الكهرابئية 

اح وللضوابط وحتديدا االطارات الداعمة لاللو 
واالجهزة اليت توضع داخل املقابس الكهرابئية، أنظمة 
التوزيع الكهرابئية، أجهزة لتوزيع وتصفية ونقل وحفظ 
وختزين الطاقة الكهرابئية، اجهزة وادوات توصيل او 
تبديل او حتويل او جتميع اوتنظيم او التحكم 

. ابلكهرابء
  .In the name of: GEWISS - S.P.A . اي.يب.اس –جويس : أبسم 

ا سوووون ت 1ف لتوووو ا . فيوووو  أ :العنوووو ا  
 ا ايط لي  (بيرغ   )س ت  

مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة،  :عنوان التبليغ 
 ، رام هللا 24ب .حمامون، ص

 :

 

 2 
 

  Trade Mark No.: 30439 31435:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 08/12/2016 12/07/7106 :التاريخ 
، سلطة خضروات ( عجينة احلمص )محص : من اجل 

، خضروات مطبوخة، 
شركة البلدي أوفر : أبسم 

لالنتاج الغذائي واحليواين عادية 
 عامة 

In the name of: Sharekat Albalade Awfar Alghithae 
Walhayawani Adiya Ama  

 رام هللا بيت ريم   :العن ا  
:  رام هللا بيت رميا  :عنوان التبليغ 

بلدي )مت التنازل عن احلق احلصري ابستخدام كلمة 
 وحيق الي شخص استخدامها ( 
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 0 
 

  Trade Mark No.: 30441 31440:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 12/12/2016 07/07/7106 :التاريخ 
القهوة، الشاي، الكاكاو والقهوة الصناعية؛ : من اجل 

األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق واملستحضرات 
املصنوعة من احلبوب؛ اخلبز، املعجنات واحللوايت؛ 
املثلجات القابلة لألكل؛ السكر، العسل، الدبس؛ 

، مسحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ مسحوق اخلمرية 
؛ البهارات؛ الثلج؛ احللوايت، (توابل)اخلل، الصلصات 

الشوكوالتة، البسكويت، املقرمشات، البسكويت اهلش 
والرقيق، الشوكوال ابحلليب، كعكة الفواكه الصغرية، 

. العلكة. الكعك، الشوكوال واحللوايت مع الكراميل
الوجبات اخلفيفة اليت . البوظة، املثلجات القابلة لألكل

أساسها احلبوب، البوشار، الشوفان املطحون، رقائق 
الذره، حبوب اإلفطار، القمح املعاجل لالستهالك 
البشري، الشعري املطحون لالستهالك البشري، 
الشوفان املعاجل لالستهالك البشري، جاودار معاجل 

. لالستهالك البشري، األرز

56

57

  .In the name of: GEWISS - S.P.A . اي.يب.اس –جويس : أبسم 
ا سوووون ت 1ف لتوووو ا . فيوووو  أ :العنوووو ا  
 ا ايط لي  (بيرغ   )س ت  

مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة،  :عنوان التبليغ 
 ، رام هللا 24ب .حمامون، ص

 :

 

 2 
 

  Trade Mark No.: 30439 31435:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 08/12/2016 12/07/7106 :التاريخ 
، سلطة خضروات ( عجينة احلمص )محص : من اجل 

، خضروات مطبوخة، 
شركة البلدي أوفر : أبسم 

لالنتاج الغذائي واحليواين عادية 
 عامة 

In the name of: Sharekat Albalade Awfar Alghithae 
Walhayawani Adiya Ama  

 رام هللا بيت ريم   :العن ا  
:  رام هللا بيت رميا  :عنوان التبليغ 

بلدي )مت التنازل عن احلق احلصري ابستخدام كلمة 
 وحيق الي شخص استخدامها ( 

  .In the name of: GEWISS - S.P.A . اي.يب.اس –جويس : أبسم 
ا سوووون ت 1ف لتوووو ا . فيوووو  أ :العنوووو ا  
 ا ايط لي  (بيرغ   )س ت  

مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة،  :عنوان التبليغ 
 ، رام هللا 24ب .حمامون، ص

 :

 

 2 
 

  Trade Mark No.: 30439 31435:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 08/12/2016 12/07/7106 :التاريخ 
، سلطة خضروات ( عجينة احلمص )محص : من اجل 

، خضروات مطبوخة، 
شركة البلدي أوفر : أبسم 

لالنتاج الغذائي واحليواين عادية 
 عامة 

In the name of: Sharekat Albalade Awfar Alghithae 
Walhayawani Adiya Ama  

 رام هللا بيت ريم   :العن ا  
:  رام هللا بيت رميا  :عنوان التبليغ 

بلدي )مت التنازل عن احلق احلصري ابستخدام كلمة 
 وحيق الي شخص استخدامها ( 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30441 31440:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 12/12/2016 07/07/7106 :التاريخ 
القهوة، الشاي، الكاكاو والقهوة الصناعية؛ : من اجل 

األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق واملستحضرات 
املصنوعة من احلبوب؛ اخلبز، املعجنات واحللوايت؛ 
املثلجات القابلة لألكل؛ السكر، العسل، الدبس؛ 

، مسحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ مسحوق اخلمرية 
؛ البهارات؛ الثلج؛ احللوايت، (توابل)اخلل، الصلصات 

الشوكوالتة، البسكويت، املقرمشات، البسكويت اهلش 
والرقيق، الشوكوال ابحلليب، كعكة الفواكه الصغرية، 

. العلكة. الكعك، الشوكوال واحللوايت مع الكراميل
الوجبات اخلفيفة اليت . البوظة، املثلجات القابلة لألكل

أساسها احلبوب، البوشار، الشوفان املطحون، رقائق 
الذره، حبوب اإلفطار، القمح املعاجل لالستهالك 
البشري، الشعري املطحون لالستهالك البشري، 
الشوفان املعاجل لالستهالك البشري، جاودار معاجل 

. لالستهالك البشري، األرز
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سولني سيكوالات جيدا : أبسم 
ساانيي يف تيكاريت أنونيم 

 سريكييت 

In the name of: SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI  

أورغ نوووووو يز سوووووو ن ي  . 1 :العنوووووو ا  
 1:ن لو  كو ب  رقور 67112ب لليس  

 سيهيتك  يل غ  ي نتي  ا تركي  
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30447 31442:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 13/12/2016 03/07/7106 :التاريخ 
االجهزة واالدوات العلمية واملالحية : من اجل 

ة وادوات التصوير الفوتوغرايف واملساحية واجهز 
والسينمائي واالجهزة واالدوات البصرية واجهزة 
وادوات قياس الوزن والقياس واالشارة واملراقبة 

واالنقاذ والتعليم ،اجهزة وادوات لوصل او ( االشراف)
فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة 

سولني سيكوالات جيدا : أبسم 
ساانيي يف تيكاريت أنونيم 

 سريكييت 

In the name of: SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI  

أورغ نوووووو يز سوووووو ن ي  . 1 :العنوووووو ا  
 1:ن لو  كو ب  رقور 67112ب لليس  

 سيهيتك  يل غ  ي نتي  ا تركي  
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30447 31442:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 13/12/2016 03/07/7106 :التاريخ 
االجهزة واالدوات العلمية واملالحية : من اجل 

ة وادوات التصوير الفوتوغرايف واملساحية واجهز 
والسينمائي واالجهزة واالدوات البصرية واجهزة 
وادوات قياس الوزن والقياس واالشارة واملراقبة 

واالنقاذ والتعليم ،اجهزة وادوات لوصل او ( االشراف)
فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة 

58

سولني سيكوالات جيدا : أبسم 
ساانيي يف تيكاريت أنونيم 

 سريكييت 

In the name of: SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI  

أورغ نوووووو يز سوووووو ن ي  . 1 :العنوووووو ا  
 1:ن لو  كو ب  رقور 67112ب لليس  

 سيهيتك  يل غ  ي نتي  ا تركي  
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30447 31442:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 13/12/2016 03/07/7106 :التاريخ 
االجهزة واالدوات العلمية واملالحية : من اجل 

ة وادوات التصوير الفوتوغرايف واملساحية واجهز 
والسينمائي واالجهزة واالدوات البصرية واجهزة 
وادوات قياس الوزن والقياس واالشارة واملراقبة 

واالنقاذ والتعليم ،اجهزة وادوات لوصل او ( االشراف)
فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة 

نسخ الصوت الكهرابئية ، اجهزة تسجيل او ارسال او 
او الصور ،حامالت بياانت مغناطيسيه ،اقراص تسجيل 
، ماكينات بيع الية واليات لالجهزة اليت تعمل بقطع 
النقد ،االت تسجيل النقد ، االت حاسبة، معدات 

. واجهزة حاسوبية ملعاجلة البياانت، اجهزة امخاد النريان 
شركة ماستري سيف : أبسم 

عادية /للكمبيوتر والتكنولوجيا 
 عامة 

In the name of: sharikat master sef lelcomputer 
oaltocnologia/adia aama  

- و ر  فياوول- -نوو بلس  :العنو ا  
  0799658101تلف   

ن تلفو  -الدوار -انبلس :عنوان التبليغ 
1955350206  

 :

 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30464 31464:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 15/12/2016 09/07/7106 :التاريخ 
سلسلة برامج : خدمات الرتفيه ، حتديدا: من اجل 

تقدم الكوميداي، اإلاثرة، الدراما، وسائط متعددة 
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الواقعية واملغامرات املوزعة عن طريق منصات متعددة 
. أبشكال خمتلفة من وسائط اإلرسال 

كورتروم تيليفيجني : أبسم 
 نيتورك أل أل سي 

In the name of: Courtroom Television Network LLC  

ثيورب أفينيو  ني يو ر ا  800 :العنو ا  
ا ال اليوووو ت المتحووووووة 10018أ  وا  

 األ ري يا 
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30465 31469:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 15/12/2016 09/07/7106 :خ التاري
منتجات احلليب واأللبان واألجبان : من اجل 

59

نسخ الصوت الكهرابئية ، اجهزة تسجيل او ارسال او 
او الصور ،حامالت بياانت مغناطيسيه ،اقراص تسجيل 
، ماكينات بيع الية واليات لالجهزة اليت تعمل بقطع 
النقد ،االت تسجيل النقد ، االت حاسبة، معدات 

. واجهزة حاسوبية ملعاجلة البياانت، اجهزة امخاد النريان 
شركة ماستري سيف : أبسم 

عادية /للكمبيوتر والتكنولوجيا 
 عامة 

In the name of: sharikat master sef lelcomputer 
oaltocnologia/adia aama  

- و ر  فياوول- -نوو بلس  :العنو ا  
  0799658101تلف   

ن تلفو  -الدوار -انبلس :عنوان التبليغ 
1955350206  

 :

 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30464 31464:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 15/12/2016 09/07/7106 :التاريخ 
سلسلة برامج : خدمات الرتفيه ، حتديدا: من اجل 

تقدم الكوميداي، اإلاثرة، الدراما، وسائط متعددة 

نسخ الصوت الكهرابئية ، اجهزة تسجيل او ارسال او 
او الصور ،حامالت بياانت مغناطيسيه ،اقراص تسجيل 
، ماكينات بيع الية واليات لالجهزة اليت تعمل بقطع 
النقد ،االت تسجيل النقد ، االت حاسبة، معدات 

. واجهزة حاسوبية ملعاجلة البياانت، اجهزة امخاد النريان 
شركة ماستري سيف : أبسم 

عادية /للكمبيوتر والتكنولوجيا 
 عامة 

In the name of: sharikat master sef lelcomputer 
oaltocnologia/adia aama  

- و ر  فياوول- -نوو بلس  :العنو ا  
  0799658101تلف   

ن تلفو  -الدوار -انبلس :عنوان التبليغ 
1955350206  

 :

 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30464 31464:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 15/12/2016 09/07/7106 :التاريخ 
سلسلة برامج : خدمات الرتفيه ، حتديدا: من اجل 

تقدم الكوميداي، اإلاثرة، الدراما، وسائط متعددة 
الواقعية واملغامرات املوزعة عن طريق منصات متعددة 

. أبشكال خمتلفة من وسائط اإلرسال 
كورتروم تيليفيجني : أبسم 

 نيتورك أل أل سي 
In the name of: Courtroom Television Network LLC  

ثيورب أفينيو  ني يو ر ا  800 :العنو ا  
ا ال اليوووو ت المتحووووووة 10018أ  وا  

 األ ري يا 
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30465 31469:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 15/12/2016 09/07/7106 :خ التاري
منتجات احلليب واأللبان واألجبان : من اجل 

60

الواقعية واملغامرات املوزعة عن طريق منصات متعددة 
. أبشكال خمتلفة من وسائط اإلرسال 

كورتروم تيليفيجني : أبسم 
 نيتورك أل أل سي 

In the name of: Courtroom Television Network LLC  

ثيورب أفينيو  ني يو ر ا  800 :العنو ا  
ا ال اليوووو ت المتحووووووة 10018أ  وا  

 األ ري يا 
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30465 31469:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 15/12/2016 09/07/7106 :خ التاري
منتجات احلليب واأللبان واألجبان : من اجل 

جلنة زكاة انبلس للحليب : أبسم 
 املعقم ومنتجات االلبان 

In the name of: LAJINT ZAKAT NABLUS LLHALEEB 
ALMU'AQAM WAMONTAJAT AL ALBAN  

: ت/  سووو ر: نووو بلس    : العنووو ا 
092726002  

: ت/ عسكر: انبلس ش  :عنوان التبليغ 
157372117  

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30487 31422:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 19/12/2016 05/07/7106 :التاريخ 
صابون، مستحضرات جتميل، صابون : من اجل 

لالستخدام الشخصي، رغوة و امالح لالستحمام، 
شامبو، املقوايت الشعر، بلسم الشعر، غَُّسوالت 

( مستحضر زييت)للشعر، جل تصفيف، دهان ( لوشن)
لميع الشعر، مستحضرات تنظيف الشعر، لت

مستحضرات جتعيد الشعر، اصباغ الشعر، رذاذ 
للشعر، مستحضرات إزالة الشعر، غسوالت ( سرباي)

للفم ليست لغاايت طبية، معاجني األسنان، كرميات و 
غسوالت جتميلية، زيوت عطرية، مساحيق مكياج، 

“



43العدد التاسع عرش 2017/10/1
61

جلنة زكاة انبلس للحليب : أبسم 
 املعقم ومنتجات االلبان 

In the name of: LAJINT ZAKAT NABLUS LLHALEEB 
ALMU'AQAM WAMONTAJAT AL ALBAN  

: ت/  سووو ر: نووو بلس    : العنووو ا 
092726002  

: ت/ عسكر: انبلس ش  :عنوان التبليغ 
157372117  

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30487 31422:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 19/12/2016 05/07/7106 :التاريخ 
صابون، مستحضرات جتميل، صابون : من اجل 

لالستخدام الشخصي، رغوة و امالح لالستحمام، 
شامبو، املقوايت الشعر، بلسم الشعر، غَُّسوالت 

( مستحضر زييت)للشعر، جل تصفيف، دهان ( لوشن)
لميع الشعر، مستحضرات تنظيف الشعر، لت

مستحضرات جتعيد الشعر، اصباغ الشعر، رذاذ 
للشعر، مستحضرات إزالة الشعر، غسوالت ( سرباي)

للفم ليست لغاايت طبية، معاجني األسنان، كرميات و 
غسوالت جتميلية، زيوت عطرية، مساحيق مكياج، 

“

جلنة زكاة انبلس للحليب : أبسم 
 املعقم ومنتجات االلبان 

In the name of: LAJINT ZAKAT NABLUS LLHALEEB 
ALMU'AQAM WAMONTAJAT AL ALBAN  

: ت/  سووو ر: نووو بلس    : العنووو ا 
092726002  

: ت/ عسكر: انبلس ش  :عنوان التبليغ 
157372117  

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30487 31422:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 19/12/2016 05/07/7106 :التاريخ 
صابون، مستحضرات جتميل، صابون : من اجل 

لالستخدام الشخصي، رغوة و امالح لالستحمام، 
شامبو، املقوايت الشعر، بلسم الشعر، غَُّسوالت 

( مستحضر زييت)للشعر، جل تصفيف، دهان ( لوشن)
لميع الشعر، مستحضرات تنظيف الشعر، لت

مستحضرات جتعيد الشعر، اصباغ الشعر، رذاذ 
للشعر، مستحضرات إزالة الشعر، غسوالت ( سرباي)

للفم ليست لغاايت طبية، معاجني األسنان، كرميات و 
غسوالت جتميلية، زيوت عطرية، مساحيق مكياج، 

“

مستحضرات إلمسرار البشرة ابلتعرض للشمس 
، رغوة و صابون احلالقة، [جتميلمستحضرات ]

مستحضرات جتميل للعناية ابلبشرة، مستحضرات 
تنظيف البشرة، تونك للبشرة، مستحضرات ترطيب 
البشرة، كرميات جتميلية، أقنعة جتميلية، مكياج، 
مساحيق مكياج، مستحضرات مكياج ، مسكرة، أقالم 
جتميلية، طالء الشفاه، ملمع أظافر، طالء أظافر، 

ت ازالة طالء االظافر، مستحضرات إزالة مستحضرا
املكياج، عطور، كولونيا، غسوالت و كرميات بعد 
احلالقة، مزيالت الروائح الكريهه لالستخدام 
الشخصي، غسوالت لالطفال، زيوت لالطفال، بودرة 
و تونك لبشرة لالطفال الغراض جتميلية، كرميات 

. جتميلية، حليب منظف لالطفال

babies.” 

كوزان كوزمتيك سااني : أبسم 
 يف تيكاريت انونيم سريكييت 

In the name of: Kosan Kozmetik Sanayi ve Ticaret 
Anonim ھirketi  

جووو  او اس بووو  ا سوووو    :العنووو ا  
/ جيبووووز   177: نمبوووور. بيووووو  كوووو ب

 ك ك يل  تركي  
. انبلس، عمارة جالرياي سنرت، ص :التبليغ  عنوان

  262. ب
 :

 

 0 
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  Trade Mark No.: 30488 31422:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 19/12/2016 05/07/7106 :التاريخ 
متنقلة على هيئة مركبات   السيارات؛ بيوت: من اجل 

كبرية؛ السيارات الكهرابئية؛ مركبات كهرابئية؛ السيارة 
اهلجينة؛ سيارات الركاب ؛ السيارات الرايضية؛ 
املركبات لالستعماالت الرايضية؛ بطارايت ختزين 

؛ الشاحنات ]مركبات[سيارات النقل؛ مقطورات 
؛ السيارات ذات العجلتني؛ ]مركبات[املغلقة 
أجهزة أمان يف [اهلوائية؛ أكياس هواء  الدراجات
األجهزة املقاومة : ؛ احلاجز اهلوائي، حتديدا]السيارات

لوزام [للهواء للمركبات الربية؛ مضخات هواء 
؛ األجهزة احلاجبة ألشعة الشمس ]للمركبات

للمركبات؛ جنازير منع االنزالق؛ أجهزة اإلنذار ضد 
ارات؛ السرقة للمركبات؛ أجهزة منع السرقة للسي

هياكل السيارات؛ األدوات الواقية ملصدات السيارات؛ 
سالسل للسيارات؛ هياكل السيارات؛ شبك السيارات؛ 
أسقف سيارات؛ إطارات سيارات؛ حماور دواليب 
املركبات؛ مرابط حملاور العجالت؛ أدوات محل 
الدراجات للسيارات؛ هياكل جسم املركبات؛ بطاانت 

بح السيارات؛ قطع مكابح املركبات؛ بطاانت مكا
مكابح املركبات؛ لقم مكابح املركبات؛ املكابح 
للمركبات؛ واقيات الصدمات للسيارات؛ أغطية 
خلّزاانت البنزين يف املركبات؛ أدوات محل األمتعة 
للسيارات؛ والعات السيجار للسيارات؛ قوابض 
التعشيق للمركبات الربية؛ صندوق لوحة املفاتيح 

؛ أبواب )ت التوجيه للمركباتللسيارات؛ اغطية عجال
للمركبات؛ الواقيات اليت يتم ارتدائها للدراجات 
اهلوائية ، الدراجات ؛ سالسل الدفع للمركبات الربية؛ 
حمركات القيادة للمركبات الربية؛ احملركات الكهرابئية 
للمركبات الربية؛ الكهرابئية، للمركبات الربية؛ حمركات 

للمركبات الربية؛ مقابض  املركبات الربية؛ علب الرتوس
ذراع املسننات للسيارات؛ الرتوس للمركبات الربية؛ 
أدوات احلماية لقضبان السيارات؛ مقاود الدراجات 
اهلوائية، الدراجات ؛ مساند الرأس ملقاعد املركبات؛ 
مساحات املصابيح األمامية؛ أغطية حملركات املركبات؛ 

واق أغطية املركبات؛ واقيات غطاء احملرك؛ أب
للسيارات؛ أغطية حملاور العجالت؛ حماور عجالت 
املركبات؛ لوحة العدادات؛ الزينة الداخلية للسيارات؛ 
سالمل للسيارات؛ إطارات لوحات الرتخيص؛ سالل 
األمتعة للسيارات؛ حامالت األمتعة للمركبات؛ شباك 
األمتعة للمركبات؛ احملركات للمركبات الربية؛ احملركات؛ 

كهرابئية، للمركبات الربية؛ واقيات الوحل؛ احملركات، ال
الدواسات، أغطية الدواسات؛ سالسل نقل الطاقة 
للمركبات الربية؛ حاجب املطر؛ مرااي الرؤية اخللفية؛ 
مسننات ختفيض السرعة للمركبات الربية؛ أجهزة إنذار 
رجوع املركبات إىل اخللف؛ محاالت السقف؛ أحزمة 

عد األمان لألطفال، األمان ملقاعد السيارات؛ مقا
للمركبات؛ أغطية ملقاعد املركبات؛ مقاعد املركبات؛ 
أحزمة األمان للتثبيت ملقاعد املركبات؛ ممتصات 
الصدمات للسيارات؛ نوابض امتصاص الصدمات 

للمركبات؛ القضبان ) املكابح(للمركبات؛ أحذية 
اجلانبية للسيارات؛ أدوات ملحقة ابلسيارات أللواح 

اجلليد؛ أغطية إطارات الغيار؛ أغطية  مزاجل/التزجل
عجالت الغيار؛ القطع اخللفية للمركبات لزايدة ثبات 
السيارة؛ عجالت توجيه املركبات؛ سقف منفذ ألشعة 

62

 31422:العالمة التجارية رقم 
Trade Mark No.: 30488  

 07 :يف الصنف 
In Class: 12  

 05/07/7106 :التاريخ 
Date: 19/12/2016  

متنقلة على هيئة مركبات   السيارات؛ بيوت: من اجل 
كبرية؛ السيارات الكهرابئية؛ مركبات كهرابئية؛ السيارة 
املركبات لالستعماالت الرايضية؛ بطارايت ختزين اهلجينة؛ سيارات الركاب ؛ السيارات الرايضية؛ 

؛ الشاحنات ]مركبات[سيارات النقل؛ مقطورات 

؛ السيارات ذات العجلتني؛ ]مركبات[املغلقة 
أجهزة أمان يف [اهلوائية؛ أكياس هواء  الدراجات

األجهزة املقاومة : ؛ احلاجز اهلوائي، حتديدا]السيارات
لوزام [للهواء للمركبات الربية؛ مضخات هواء 

؛ األجهزة احلاجبة ألشعة الشمس ]للمركبات
للمركبات؛ جنازير منع االنزالق؛ أجهزة اإلنذار ضد 

ارات؛ السرقة للمركبات؛ أجهزة منع السرقة للسي
هياكل السيارات؛ األدوات الواقية ملصدات السيارات؛ 
أسقف سيارات؛ إطارات سيارات؛ حماور دواليب سالسل للسيارات؛ هياكل السيارات؛ شبك السيارات؛ 
الدراجات للسيارات؛ هياكل جسم املركبات؛ بطاانت املركبات؛ مرابط حملاور العجالت؛ أدوات محل 

بح السيارات؛ قطع مكابح املركبات؛ بطاانت مكا
للمركبات؛ واقيات الصدمات للسيارات؛ أغطية مكابح املركبات؛ لقم مكابح املركبات؛ املكابح 
خلّزاانت البنزين يف املركبات؛ أدوات محل األمتعة 
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للسيارات؛ والعات السيجار للسيارات؛ قوابض 
التعشيق للمركبات الربية؛ صندوق لوحة املفاتيح 

؛ أبواب )ت التوجيه للمركباتللسيارات؛ اغطية عجال
للمركبات؛ الواقيات اليت يتم ارتدائها للدراجات 
اهلوائية ، الدراجات ؛ سالسل الدفع للمركبات الربية؛ 
حمركات القيادة للمركبات الربية؛ احملركات الكهرابئية 
للمركبات الربية؛ الكهرابئية، للمركبات الربية؛ حمركات 

للمركبات الربية؛ مقابض  املركبات الربية؛ علب الرتوس
ذراع املسننات للسيارات؛ الرتوس للمركبات الربية؛ 
أدوات احلماية لقضبان السيارات؛ مقاود الدراجات 
اهلوائية، الدراجات ؛ مساند الرأس ملقاعد املركبات؛ 
مساحات املصابيح األمامية؛ أغطية حملركات املركبات؛ 

واق أغطية املركبات؛ واقيات غطاء احملرك؛ أب
للسيارات؛ أغطية حملاور العجالت؛ حماور عجالت 
املركبات؛ لوحة العدادات؛ الزينة الداخلية للسيارات؛ 
سالمل للسيارات؛ إطارات لوحات الرتخيص؛ سالل 
األمتعة للسيارات؛ حامالت األمتعة للمركبات؛ شباك 
األمتعة للمركبات؛ احملركات للمركبات الربية؛ احملركات؛ 

كهرابئية، للمركبات الربية؛ واقيات الوحل؛ احملركات، ال
الدواسات، أغطية الدواسات؛ سالسل نقل الطاقة 
للمركبات الربية؛ حاجب املطر؛ مرااي الرؤية اخللفية؛ 
مسننات ختفيض السرعة للمركبات الربية؛ أجهزة إنذار 
رجوع املركبات إىل اخللف؛ محاالت السقف؛ أحزمة 

عد األمان لألطفال، األمان ملقاعد السيارات؛ مقا
للمركبات؛ أغطية ملقاعد املركبات؛ مقاعد املركبات؛ 
أحزمة األمان للتثبيت ملقاعد املركبات؛ ممتصات 
الصدمات للسيارات؛ نوابض امتصاص الصدمات 

للمركبات؛ القضبان ) املكابح(للمركبات؛ أحذية 
اجلانبية للسيارات؛ أدوات ملحقة ابلسيارات أللواح 

اجلليد؛ أغطية إطارات الغيار؛ أغطية  مزاجل/التزجل
عجالت الغيار؛ القطع اخللفية للمركبات لزايدة ثبات 
السيارة؛ عجالت توجيه املركبات؛ سقف منفذ ألشعة 
الشمس؛ الستائر املخصصة للسيارات؛ عاكس الرايح 
لفتحات السقف؛ ممتصات صدمات التعليق للمركبات؛ 

للمركبات أغطية اإلطارات؛ حموالت عزم الدوران 
الربية؛ قضبان التوائية للمركبات؛ حمركات السحب 
للمركبات الربية؛ وصالت ربط املقطورات للمركبات ؛ 
أعمدة نقل احلركة للمركبات الربية؛ معدات نقل احلركة 
يف املركبات؛ وجتهيزات نقل احلركة، للمركبات الربية؛ 
واقيات الصدمات للمركبات؛ هياكل املركبات؛ أغطية 

السيارات؛ ) وقود(؛ خزاانت بنزين ) مشكلة(كبات للمر 
مقاعد للمركبات؛ نوابض التعليق للمركبات؛ عجالت 
املركبات؛ الزجاج األمامي للسيارات؛ أغطية العجالت؛ 
أغلفة العجالت؛ نوافذ للمركبات؛ مساحات الزجاج 
األمامي للمركبات ؛ الزجاج األمامي؛ ريشة مساحات 

الزجاج األمامي للمركبات ؛ الزجاج األمامي؛ مساحات 
الزجاج األمامي للمركبات؛ املتضمنة مجيعها يف الفئة 

07 .
ميتسوبيشي جيدوشا  : أبسم 

 كوجيو كابوشيكي كايشا 
In the name of: MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA  

تشوو   ا -7ا  وويب  77-6 :العنو ا  
 ك  ا ط كي ا الي ب    - ين ت  

 -ية الفكرية سااب وشركاهم للملك :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 0 
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  Trade Mark No.: 30498 31452:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 21/12/2016 70/07/7106 :التاريخ 
لشراب ، الكافتريايت ، التزويد ابلطعام وا: من اجل 

املطاعم ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، مطاعم تقدمي 
الوجبات اخلفيفة 

انجح راجح حسين أبو : أبسم 
 يبس فرح أرتني فرح دع/ مشسية

In the name of: Najeh Rajeh Husni Abu Shamsiyeh Farah 
Artin Farah Duaibis  

ك خ برغر الم صي     ر   :العن ا  
 الجه ب    الحسين 

كوخ برغر املاصيون شارع اجلهاد  :عنوان التبليغ 
 سني حي احل

 :

 

 0 
 

الشمس؛ الستائر املخصصة للسيارات؛ عاكس الرايح 
لفتحات السقف؛ ممتصات صدمات التعليق للمركبات؛ 

للمركبات أغطية اإلطارات؛ حموالت عزم الدوران 
الربية؛ قضبان التوائية للمركبات؛ حمركات السحب 
للمركبات الربية؛ وصالت ربط املقطورات للمركبات ؛ 
أعمدة نقل احلركة للمركبات الربية؛ معدات نقل احلركة 
يف املركبات؛ وجتهيزات نقل احلركة، للمركبات الربية؛ 
واقيات الصدمات للمركبات؛ هياكل املركبات؛ أغطية 

السيارات؛ ) وقود(؛ خزاانت بنزين ) مشكلة(كبات للمر 
مقاعد للمركبات؛ نوابض التعليق للمركبات؛ عجالت 
املركبات؛ الزجاج األمامي للسيارات؛ أغطية العجالت؛ 
أغلفة العجالت؛ نوافذ للمركبات؛ مساحات الزجاج 
األمامي للمركبات ؛ الزجاج األمامي؛ ريشة مساحات 

الزجاج األمامي للمركبات ؛ الزجاج األمامي؛ مساحات 
الزجاج األمامي للمركبات؛ املتضمنة مجيعها يف الفئة 

07 .
ميتسوبيشي جيدوشا  : أبسم 

 كوجيو كابوشيكي كايشا 
In the name of: MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA  

تشوو   ا -7ا  وويب  77-6 :العنو ا  
 ك  ا ط كي ا الي ب    - ين ت  

 -ية الفكرية سااب وشركاهم للملك :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 0 
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  Trade Mark No.: 30498 31452:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 21/12/2016 70/07/7106 :التاريخ 
لشراب ، الكافتريايت ، التزويد ابلطعام وا: من اجل 

املطاعم ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، مطاعم تقدمي 
الوجبات اخلفيفة 

انجح راجح حسين أبو : أبسم 
 يبس فرح أرتني فرح دع/ مشسية

In the name of: Najeh Rajeh Husni Abu Shamsiyeh Farah 
Artin Farah Duaibis  

ك خ برغر الم صي     ر   :العن ا  
 الجه ب    الحسين 

كوخ برغر املاصيون شارع اجلهاد  :عنوان التبليغ 
 سني حي احل

 :

 

 0 
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  Trade Mark No.: 30508 31912:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 21/12/2016 70/07/7106 :التاريخ 
املالبسولباس القدمواغطية الرأس :  من اجل

  In the name of: ali omar mohamad aboutayyoun علي عمر دمحم ابوطيون : أبسم 
بوار  اووووووويرة _نووووووو بلس :العنووووووو ا  

  0799571978_ج ال
دوار عصرية _بلسان :عنوان التبليغ 

  1955230536_جوال
 :

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30508 31912:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 21/12/2016 70/07/7106 :التاريخ 
املالبسولباس القدمواغطية الرأس :  من اجل

  In the name of: ali omar mohamad aboutayyoun علي عمر دمحم ابوطيون : أبسم 
بوار  اووووووويرة _نووووووو بلس :العنووووووو ا  

  0799571978_ج ال
دوار عصرية _بلسان :عنوان التبليغ 

  1955230536_جوال
 :

 

 7  
 

 31912:العالمة التجارية رقم 
Trade Mark No.: 30508  

 79 :يف الصنف 
In Class: 25  

 70/07/7106 :التاريخ 
Date: 21/12/2016  

املالبسولباس القدمواغطية الرأس :  من اجل
 علي عمر دمحم ابوطيون : أبسم 

In the name of: ali omar mohamad aboutayyoun  

بوار  اووووووويرة _نووووووو بلس :العنووووووو ا  
  0799571978_ج ال

دوار عصرية _بلسان :عنوان التبليغ 
  1955230536_جوال

 :

 

 7  
 

65

  Trade Mark No.: 30508 31912:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 21/12/2016 70/07/7106 :التاريخ 
املالبسولباس القدمواغطية الرأس :  من اجل

  In the name of: ali omar mohamad aboutayyoun علي عمر دمحم ابوطيون : أبسم 
بوار  اووووووويرة _نووووووو بلس :العنووووووو ا  

  0799571978_ج ال
دوار عصرية _بلسان :عنوان التبليغ 

  1955230536_جوال
 :

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30512 31907:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 22/12/2016 77/07/7106 :التاريخ 
صاالت االت: من اجل 

شركة موابيل الوطنية : أبسم 
 الفلسطينية لإلتصاالت 

In the name of: Sharikat Mobile Al-Wataniya Al-
Falastiniah Lel-Etisalat  

سووطم  ر بوو ا توورا  /البيوورة :العنوو ا  
  1278ب .فتنس سنترا ص

:  رام هللا ,  0513. ب. ص  :عنوان التبليغ 

عدم منح محاية على كلمة سوبر مكس بشكل 
 منفصل عن العالمة 

 3  
 

  Trade Mark No.: 30513 31903:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 44 44 :يف الصنف 

  Date: 22/12/2016 77/07/7106 :التاريخ 
. خدمات الزراعة والبستنة والغاابت: من اجل 
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شركة العطاونة للهندسة : أبسم 
 الزراعية ومستلزمات املشاتل 

In the name of: atawneh agricultural engineering supplies 
nurseries  

الخليوول بيووت ك  وول طريووق  :العنوو ا  
 ترق  ي  

:  اخلليل بيت كاحل طريق ترقوميا  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا : مالحظة 
 حق احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30515 31909:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 26/12/2016 76/07/7106 :التاريخ 
( الزعرت  )منتجات البساتني والغاابت : من اجل 

شركة كنعان فري تريد : أبسم 
 لالستثمار 

In the name of: SHAREKAT AL KANAAN FER TRED 
LELESTETHMAR  

– فلسطين  –جنين  –برقين  :العن ا   –
:  فلسطني  –جنني  –برقني  :عنوان التبليغ  – –

 

66

67

  Trade Mark No.: 30512 31907:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 22/12/2016 77/07/7106 :التاريخ 
صاالت االت: من اجل 

شركة موابيل الوطنية : أبسم 
 الفلسطينية لإلتصاالت 

In the name of: Sharikat Mobile Al-Wataniya Al-
Falastiniah Lel-Etisalat  

سووطم  ر بوو ا توورا  /البيوورة :العنوو ا  
  1278ب .فتنس سنترا ص

:  رام هللا ,  0513. ب. ص  :عنوان التبليغ 

عدم منح محاية على كلمة سوبر مكس بشكل 
 منفصل عن العالمة 

 3  
 

  Trade Mark No.: 30513 31903:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 44 44 :يف الصنف 

  Date: 22/12/2016 77/07/7106 :التاريخ 
. خدمات الزراعة والبستنة والغاابت: من اجل 

  Trade Mark No.: 30512 31907:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 22/12/2016 77/07/7106 :التاريخ 
صاالت االت: من اجل 

شركة موابيل الوطنية : أبسم 
 الفلسطينية لإلتصاالت 

In the name of: Sharikat Mobile Al-Wataniya Al-
Falastiniah Lel-Etisalat  

سووطم  ر بوو ا توورا  /البيوورة :العنوو ا  
  1278ب .فتنس سنترا ص

:  رام هللا ,  0513. ب. ص  :عنوان التبليغ 

عدم منح محاية على كلمة سوبر مكس بشكل 
 منفصل عن العالمة 

 3  
 

  Trade Mark No.: 30513 31903:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 44 44 :يف الصنف 

  Date: 22/12/2016 77/07/7106 :التاريخ 
. خدمات الزراعة والبستنة والغاابت: من اجل 

شركة العطاونة للهندسة : أبسم 
 الزراعية ومستلزمات املشاتل 

In the name of: atawneh agricultural engineering supplies 
nurseries  

الخليوول بيووت ك  وول طريووق  :العنوو ا  
 ترق  ي  

:  اخلليل بيت كاحل طريق ترقوميا  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا : مالحظة 
 حق احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30515 31909:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 26/12/2016 76/07/7106 :التاريخ 
( الزعرت  )منتجات البساتني والغاابت : من اجل 

شركة كنعان فري تريد : أبسم 
 لالستثمار 

In the name of: SHAREKAT AL KANAAN FER TRED 
LELESTETHMAR  

– فلسطين  –جنين  –برقين  :العن ا   –
:  فلسطني  –جنني  –برقني  :عنوان التبليغ  – –

 

شركة العطاونة للهندسة : أبسم 
 الزراعية ومستلزمات املشاتل 

In the name of: atawneh agricultural engineering supplies 
nurseries  

الخليوول بيووت ك  وول طريووق  :العنوو ا  
 ترق  ي  

:  اخلليل بيت كاحل طريق ترقوميا  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا : مالحظة 
 حق احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30515 31909:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 26/12/2016 76/07/7106 :التاريخ 
( الزعرت  )منتجات البساتني والغاابت : من اجل 

شركة كنعان فري تريد : أبسم 
 لالستثمار 

In the name of: SHAREKAT AL KANAAN FER TRED 
LELESTETHMAR  

– فلسطين  –جنين  –برقين  :العن ا   –
:  فلسطني  –جنني  –برقني  :عنوان التبليغ  – –
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  Trade Mark No.: 30525 31979:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39 35 :يف الصنف 

  Date: 26/12/2016 76/07/7106 :التاريخ 
وتغليف وختزين السلع  النقل: من اجل 

خضر خالد خضر أبو : أبسم 
 السعود 

In the name of: khader khaled khader abu alsoud  

 ق بوووول -رفيوووووي  -نوووو بلس :العنوووو ا  
  0799766700ج ال -ق  ا  ينا
-مقابل قاعة زينة-رفيداي -انبلس :عنوان التبليغ 

  1955922911جوال 
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

م العام والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدا
 مبعزل عن العالمة 

 9  
 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30522 31977:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 26/12/2016 76/07/7106 :التاريخ 
ورق ,وجةحمارم ورقية لل: من اجل 

حفاضات االطفال املعدة ,الورقية,املناشف,التواليت
املناديل الورقية واوراق ,للطرح بعد االستعمال

اغطية مقعد املرحاض الورقية أكياس من الةرق ,احلمام
فوط مبللة من السلليلوز ,واكياس النفاايت 

اشرف يوسف ابراهيم : أبسم 
 ابومسرة 

In the name of: ashraf yousef ibrahem abu samrah  

  0799787187-ط ب س :العن ا  
:   1955369063-طوابس :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

68

69

 0 
 

  Trade Mark No.: 30522 31977:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 26/12/2016 76/07/7106 :التاريخ 
ورق ,وجةحمارم ورقية لل: من اجل 

حفاضات االطفال املعدة ,الورقية,املناشف,التواليت
املناديل الورقية واوراق ,للطرح بعد االستعمال

اغطية مقعد املرحاض الورقية أكياس من الةرق ,احلمام
فوط مبللة من السلليلوز ,واكياس النفاايت 

اشرف يوسف ابراهيم : أبسم 
 ابومسرة 

In the name of: ashraf yousef ibrahem abu samrah  

  0799787187-ط ب س :العن ا  
:   1955369063-طوابس :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30525 31979:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39 35 :يف الصنف 

  Date: 26/12/2016 76/07/7106 :التاريخ 
وتغليف وختزين السلع  النقل: من اجل 

خضر خالد خضر أبو : أبسم 
 السعود 

In the name of: khader khaled khader abu alsoud  

 ق بوووول -رفيوووووي  -نوووو بلس :العنوووو ا  
  0799766700ج ال -ق  ا  ينا
-مقابل قاعة زينة-رفيداي -انبلس :عنوان التبليغ 

  1955922911جوال 
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

م العام والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدا
 مبعزل عن العالمة 

 9  
 

  Trade Mark No.: 30525 31979:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39 35 :يف الصنف 

  Date: 26/12/2016 76/07/7106 :التاريخ 
وتغليف وختزين السلع  النقل: من اجل 

خضر خالد خضر أبو : أبسم 
 السعود 

In the name of: khader khaled khader abu alsoud  

 ق بوووول -رفيوووووي  -نوووو بلس :العنوووو ا  
  0799766700ج ال -ق  ا  ينا
-مقابل قاعة زينة-رفيداي -انبلس :عنوان التبليغ 

  1955922911جوال 
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

م العام والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدا
 مبعزل عن العالمة 

 9  
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  Trade Mark No.: 30530 31931:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 27/12/2016 72/07/7106 :التاريخ 
منتجات احلليب وااللبان : من اجل 

شركة البينار للتجارة : أبسم 
 العامة مسامهة خصوصية 

In the name of: sharkat alpinar lltjara alamah mosahama 
khososiya  

 البيرة المنطقا الان  يا  :العن ا  
:  البرية املنطقة الصناعية  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 6  
 

70

71

  Trade Mark No.: 30530 31931:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 27/12/2016 72/07/7106 :التاريخ 
منتجات احلليب وااللبان : من اجل 

شركة البينار للتجارة : أبسم 
 العامة مسامهة خصوصية 

In the name of: sharkat alpinar lltjara alamah mosahama 
khososiya  

 البيرة المنطقا الان  يا  :العن ا  
:  البرية املنطقة الصناعية  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 6  
 

  Trade Mark No.: 30531 31930:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 27/12/2016 72/07/7106 :التاريخ 
ابستا , الباستا الطازجة واملغلفة, الباستا: من اجل 

الباستا من , الباستا احملشوة, الباستا اجملففة, البيض
, املستحضرات املصنوعة من احلبوب, الدقيق, القمح

زا والباستا واالرز صلصات البيت, (التوابل)الصلصات 
ابستيفيشيو انطونيو : أبسم 

 . ال.ار.ابالنيت اس
In the name of: Pastificio Antonio Pallante S.r.l.  

, 22كلوووووور  65. اس.اس :العنوووووو ا  
, (ك سوووووووويرت )ك ب بريسووووووو   61020
 ايط لي  

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30531 31930:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 27/12/2016 72/07/7106 :التاريخ 
ابستا , الباستا الطازجة واملغلفة, الباستا: من اجل 

الباستا من , الباستا احملشوة, الباستا اجملففة, البيض
, املستحضرات املصنوعة من احلبوب, الدقيق, القمح

زا والباستا واالرز صلصات البيت, (التوابل)الصلصات 
ابستيفيشيو انطونيو : أبسم 

 . ال.ار.ابالنيت اس
In the name of: Pastificio Antonio Pallante S.r.l.  

, 22كلوووووور  65. اس.اس :العنوووووو ا  
, (ك سوووووووويرت )ك ب بريسووووووو   61020
 ايط لي  

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 0 
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72

73

  Trade Mark No.: 30532 31937:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 27/12/2016 72/07/7106 :التاريخ 
خدمات توفري االطعمة واملشروابت، اإليواء : من اجل 
املؤقت 
شركة الذواقة لألغذية : أبسم 

 احملدودة 
In the name of: Al Thawaqah Food Company Ltd  

الوووووووو  م  57199ب .ص :العنوووووو ا  
 المملكا العربيا السع بيا  71776

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

تشتمل العالمة على اللون االخضر واالمحر 
  واالبيض مع عدم منح محاية على كلمة 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30532 31937:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 27/12/2016 72/07/7106 :التاريخ 
خدمات توفري االطعمة واملشروابت، اإليواء : من اجل 
املؤقت 
شركة الذواقة لألغذية : أبسم 

 احملدودة 
In the name of: Al Thawaqah Food Company Ltd  

الوووووووو  م  57199ب .ص :العنوووووو ا  
 المملكا العربيا السع بيا  71776

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

تشتمل العالمة على اللون االخضر واالمحر 
  واالبيض مع عدم منح محاية على كلمة 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30533 31933:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :الصنف  يف

  Date: 28/12/2016 72/07/7106 :التاريخ 
توابل؛ خردل؛ كتشاب؛ مايونيز؛ توابل : من اجل 

سلطة؛ صلصة بندورة؛ توابل؛ هبارات؛ سندويشات 
عجينة فطائر حمشوة ابللحم )جمهزة؛ فطائر حلم؛ كبة 

؛ بيتزا مثلجة؛ خبز ابجلنب؛ معكرونة؛ وجبات (املفروم
؛ (كيك ابلفواكه)هزة تتكّون من املعكرونة؛ توراتت جا

بيتزا؛ عجينة كيك؛ فطائر؛ حلوايت؛ فطائر؛ كيش 
فطائر ابجلبنة والصلصة )؛ رافيول (فطرية كسرتد)

؛ خبز ابجلنب؛ لفائف (التورتيلال)؛ كعكة ذرة (احلمراء
اجلنب؛ خبز؛ خبز إفرجني؛ لب خبز؛ كعك؛ معاجني 

معكرونة )عكرونة والسباغييت أغذية نشوية مبا فيها امل
؛ سواب نودلز مقلية؛  (معكرونة رقيقة)والنودلز ( رفيعة

؛ مثلجات صاحلة لألكل؛ مسحوق [هبار]كاري 
. للمثلجات الصاحلة لألكل

يب آر أف فودز جي أم : أبسم 
 يب أتش 

In the name of: BRF Foods GmbH  

أو . 15/7/1غ غللووووو س  :العنوووو ا  
 ج ا فيين ا النمس  

 -فراس اترية للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
  262: ب .ص-انبلس 

 :

ن تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق ا

  Trade Mark No.: 30533 31933:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :الصنف  يف

  Date: 28/12/2016 72/07/7106 :التاريخ 
توابل؛ خردل؛ كتشاب؛ مايونيز؛ توابل : من اجل 

سلطة؛ صلصة بندورة؛ توابل؛ هبارات؛ سندويشات 
عجينة فطائر حمشوة ابللحم )جمهزة؛ فطائر حلم؛ كبة 

؛ بيتزا مثلجة؛ خبز ابجلنب؛ معكرونة؛ وجبات (املفروم
؛ (كيك ابلفواكه)هزة تتكّون من املعكرونة؛ توراتت جا

بيتزا؛ عجينة كيك؛ فطائر؛ حلوايت؛ فطائر؛ كيش 
فطائر ابجلبنة والصلصة )؛ رافيول (فطرية كسرتد)

؛ خبز ابجلنب؛ لفائف (التورتيلال)؛ كعكة ذرة (احلمراء
اجلنب؛ خبز؛ خبز إفرجني؛ لب خبز؛ كعك؛ معاجني 

معكرونة )عكرونة والسباغييت أغذية نشوية مبا فيها امل
؛ سواب نودلز مقلية؛  (معكرونة رقيقة)والنودلز ( رفيعة

؛ مثلجات صاحلة لألكل؛ مسحوق [هبار]كاري 
. للمثلجات الصاحلة لألكل

يب آر أف فودز جي أم : أبسم 
 يب أتش 

In the name of: BRF Foods GmbH  

أو . 15/7/1غ غللووووو س  :العنوووو ا  
 ج ا فيين ا النمس  

 -فراس اترية للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
  262: ب .ص-انبلس 

 :

ن تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق ا
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  Trade Mark No.: 30533 31933:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :الصنف  يف

  Date: 28/12/2016 72/07/7106 :التاريخ 
توابل؛ خردل؛ كتشاب؛ مايونيز؛ توابل : من اجل 

سلطة؛ صلصة بندورة؛ توابل؛ هبارات؛ سندويشات 
عجينة فطائر حمشوة ابللحم )جمهزة؛ فطائر حلم؛ كبة 

؛ بيتزا مثلجة؛ خبز ابجلنب؛ معكرونة؛ وجبات (املفروم
؛ (كيك ابلفواكه)هزة تتكّون من املعكرونة؛ توراتت جا

بيتزا؛ عجينة كيك؛ فطائر؛ حلوايت؛ فطائر؛ كيش 
فطائر ابجلبنة والصلصة )؛ رافيول (فطرية كسرتد)

؛ خبز ابجلنب؛ لفائف (التورتيلال)؛ كعكة ذرة (احلمراء
اجلنب؛ خبز؛ خبز إفرجني؛ لب خبز؛ كعك؛ معاجني 

معكرونة )عكرونة والسباغييت أغذية نشوية مبا فيها امل
؛ سواب نودلز مقلية؛  (معكرونة رقيقة)والنودلز ( رفيعة

؛ مثلجات صاحلة لألكل؛ مسحوق [هبار]كاري 
. للمثلجات الصاحلة لألكل

يب آر أف فودز جي أم : أبسم 
 يب أتش 

In the name of: BRF Foods GmbH  

أو . 15/7/1غ غللووووو س  :العنوووو ا  
 ج ا فيين ا النمس  

 -فراس اترية للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
  262: ب .ص-انبلس 

 :

ن تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق ا
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30534 31934:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 28/12/2016 72/07/7106 :التاريخ 
اللحوم؛ حلم حمفوظ؛ األمساك؛ وحلوم : من اجل 

الدواجن؛ حلم اخلنزير؛ حلم بقري؛ سجق؛ حلوم الصيد، 
اللحم املعاجل خصوصًا فخذ اخلنزير، حلم الديك 
الرومي، حلم الدجاج، حلم اخلروف، حلم البقر؛ الدجاج 

رة اخلنزير املدخنة؛ حلوم املتبل؛ الدجاج املدخن؛ خاص
مملحة؛ عجينة حلم الكبد؛ حلم خنزير مملح؛ بقول 
حمفوظة؛ سجق من الدم؛ حلم الكبد؛ عجينة حلم 
الكبد؛ خالصات حلم؛ حلم مطبوخ معّلب؛ وجبات 

؛ فطائر (وجبات جاهزة)جاهزة تتضمن حلوم، توان 
وجبات )؛ صلصات اللحوم (وجبات جاهزة)البطاطا 

؛ اللحوم (وجبات جاهزة)لحم ؛ رغيف ال(جاهزة
؛  (وجبات جاهزة)؛ السمك (وجبات جاهزة)الطازجة 

كبة؛ خضروات جممدة؛ فواكه جممدة؛ شورابت ؛ 

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30534 31934:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 28/12/2016 72/07/7106 :التاريخ 
اللحوم؛ حلم حمفوظ؛ األمساك؛ وحلوم : من اجل 

الدواجن؛ حلم اخلنزير؛ حلم بقري؛ سجق؛ حلوم الصيد، 
اللحم املعاجل خصوصًا فخذ اخلنزير، حلم الديك 
الرومي، حلم الدجاج، حلم اخلروف، حلم البقر؛ الدجاج 

رة اخلنزير املدخنة؛ حلوم املتبل؛ الدجاج املدخن؛ خاص
مملحة؛ عجينة حلم الكبد؛ حلم خنزير مملح؛ بقول 
حمفوظة؛ سجق من الدم؛ حلم الكبد؛ عجينة حلم 
الكبد؛ خالصات حلم؛ حلم مطبوخ معّلب؛ وجبات 

؛ فطائر (وجبات جاهزة)جاهزة تتضمن حلوم، توان 
وجبات )؛ صلصات اللحوم (وجبات جاهزة)البطاطا 

؛ اللحوم (وجبات جاهزة)لحم ؛ رغيف ال(جاهزة
؛  (وجبات جاهزة)؛ السمك (وجبات جاهزة)الطازجة 

كبة؛ خضروات جممدة؛ فواكه جممدة؛ شورابت ؛ 

74

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30534 31934:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 28/12/2016 72/07/7106 :التاريخ 
اللحوم؛ حلم حمفوظ؛ األمساك؛ وحلوم : من اجل 

الدواجن؛ حلم اخلنزير؛ حلم بقري؛ سجق؛ حلوم الصيد، 
اللحم املعاجل خصوصًا فخذ اخلنزير، حلم الديك 
الرومي، حلم الدجاج، حلم اخلروف، حلم البقر؛ الدجاج 

رة اخلنزير املدخنة؛ حلوم املتبل؛ الدجاج املدخن؛ خاص
مملحة؛ عجينة حلم الكبد؛ حلم خنزير مملح؛ بقول 
حمفوظة؛ سجق من الدم؛ حلم الكبد؛ عجينة حلم 
الكبد؛ خالصات حلم؛ حلم مطبوخ معّلب؛ وجبات 

؛ فطائر (وجبات جاهزة)جاهزة تتضمن حلوم، توان 
وجبات )؛ صلصات اللحوم (وجبات جاهزة)البطاطا 

؛ اللحوم (وجبات جاهزة)لحم ؛ رغيف ال(جاهزة
؛  (وجبات جاهزة)؛ السمك (وجبات جاهزة)الطازجة 

كبة؛ خضروات جممدة؛ فواكه جممدة؛ شورابت ؛ 
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احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30534 31934:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 28/12/2016 72/07/7106 :التاريخ 
اللحوم؛ حلم حمفوظ؛ األمساك؛ وحلوم : من اجل 

الدواجن؛ حلم اخلنزير؛ حلم بقري؛ سجق؛ حلوم الصيد، 
اللحم املعاجل خصوصًا فخذ اخلنزير، حلم الديك 
الرومي، حلم الدجاج، حلم اخلروف، حلم البقر؛ الدجاج 

رة اخلنزير املدخنة؛ حلوم املتبل؛ الدجاج املدخن؛ خاص
مملحة؛ عجينة حلم الكبد؛ حلم خنزير مملح؛ بقول 
حمفوظة؛ سجق من الدم؛ حلم الكبد؛ عجينة حلم 
الكبد؛ خالصات حلم؛ حلم مطبوخ معّلب؛ وجبات 

؛ فطائر (وجبات جاهزة)جاهزة تتضمن حلوم، توان 
وجبات )؛ صلصات اللحوم (وجبات جاهزة)البطاطا 

؛ اللحوم (وجبات جاهزة)لحم ؛ رغيف ال(جاهزة
؛  (وجبات جاهزة)؛ السمك (وجبات جاهزة)الطازجة 

كبة؛ خضروات جممدة؛ فواكه جممدة؛ شورابت ؛ 

75

خضروات جمففة؛ . شورابت جممدة؛ خضروات مطبوخة
فواكه جمففة؛ خضروات حمفوظة؛ فواكه حمفوظة؛ 
خضروات معّلبة؛ فواكه معلبة؛ بطاطا مقلية؛ كرات 

جمهزة؛ برجر ابجلنب جمهزة؛ منتجات  اللحم؛ هامربغر
الصواي، وخصوصاً، كرات الصواي على غرار كرات 
اللحم وبرغر الصواي؛ منتجات الصواي، وخصوصاً، 
بدائل اللحوم؛ زيوت صاحلة لألكل؛ دهون صاحلة 

؛ مسن نبايت؛ (زابدي)لألكل؛ لنب خميض؛ لنب رائب 
ق زبدة؛ جبنة؛ منتجات األلبان؛ مرق حلم؛ مركزات مر 

. حلم
يب آر أف فودز جي أم : أبسم 

 يب أتش 
In the name of: BRF Foods GmbH  

أو . 15/7/1غ غللووووو س  :العنوووو ا  
 ج ا فيين ا النمس  

انبلس عمارة جالرياي سنرت ص ب  :عنوان التبليغ 
262  

 :

لعالمة اليعطي اصحاهبا حق ان تسجيل هذه ا
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 3  
 

  Trade Mark No.: 30535 31939:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 28/12/2016 72/07/7106 :التاريخ 
توابل؛ خردل؛ كتشاب؛ مايونيز؛ : 31الفئة : من اجل 

توابل سلطة؛ صلصة بندورة؛ توابل؛ هبارات؛ 
عجينة فطائر )سندويشات جمهزة؛ فطائر حلم؛ كبة 

؛ بيتزا مثلجة؛ خبز ابجلنب؛ (حمشوة ابللحم املفروم
اتت معكرونة؛ وجبات جاهزة تتكّون من املعكرونة؛ تور 

؛ بيتزا؛ عجينة كيك؛ فطائر؛ حلوايت؛ (كيك ابلفواكه)
فطائر ابجلبنة )؛ رافيول (فطرية كسرتد)فطائر؛ كيش 

؛ خبز ابجلنب؛ (التورتيلال)؛ كعكة ذرة (والصلصة احلمراء
لفائف اجلنب؛ خبز؛ خبز إفرجني؛ لب خبز؛ كعك؛ 
معاجني أغذية نشوية مبا فيها املعكرونة والسباغييت 

؛ سواب نودلز (معكرونة رقيقة)والنودلز ( فيعةمعكرونة ر )
؛ مثلجات صاحلة لألكل؛ مسحوق [هبار]مقلية؛ كاري 

. للمثلجات الصاحلة لألكل
يب آر أف فودز جي أم : أبسم 

 يب أتش 
In the name of: BRF Foods GmbH  

أو . 15/7/1غ غللووووو س  :العنوووو ا  
 ج ا فيين ا النمس  

 -فراس اترية للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
  262: ب .ص-انبلس 

 :

 

 4  
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  Trade Mark No.: 30535 31939:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 28/12/2016 72/07/7106 :التاريخ 
توابل؛ خردل؛ كتشاب؛ مايونيز؛ : 31الفئة : من اجل 

توابل سلطة؛ صلصة بندورة؛ توابل؛ هبارات؛ 
عجينة فطائر )سندويشات جمهزة؛ فطائر حلم؛ كبة 

؛ بيتزا مثلجة؛ خبز ابجلنب؛ (حمشوة ابللحم املفروم
اتت معكرونة؛ وجبات جاهزة تتكّون من املعكرونة؛ تور 

؛ بيتزا؛ عجينة كيك؛ فطائر؛ حلوايت؛ (كيك ابلفواكه)
فطائر ابجلبنة )؛ رافيول (فطرية كسرتد)فطائر؛ كيش 

؛ خبز ابجلنب؛ (التورتيلال)؛ كعكة ذرة (والصلصة احلمراء
لفائف اجلنب؛ خبز؛ خبز إفرجني؛ لب خبز؛ كعك؛ 
معاجني أغذية نشوية مبا فيها املعكرونة والسباغييت 

؛ سواب نودلز (معكرونة رقيقة)والنودلز ( فيعةمعكرونة ر )
؛ مثلجات صاحلة لألكل؛ مسحوق [هبار]مقلية؛ كاري 

. للمثلجات الصاحلة لألكل
يب آر أف فودز جي أم : أبسم 

 يب أتش 
In the name of: BRF Foods GmbH  

أو . 15/7/1غ غللووووو س  :العنوووو ا  
 ج ا فيين ا النمس  

 -فراس اترية للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
  262: ب .ص-انبلس 

 :

 

 4  
 

76

  Trade Mark No.: 30536 31936:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 28/12/2016 72/07/7106 :التاريخ 
اللحوم؛ حلم حمفوظ؛ األمساك؛ وحلوم : من اجل 

الدواجن؛ حلم اخلنزير؛ حلم بقري؛ سجق؛ حلوم الصيد، 
عاجل خصوصًا فخذ اخلنزير، حلم الديك اللحم امل

الرومي، حلم الدجاج، حلم اخلروف، حلم البقر؛ الدجاج 
املتبل؛ الدجاج املدخن؛ خاصرة اخلنزير املدخنة؛ حلوم 
مملحة؛ عجينة حلم الكبد؛ حلم خنزير مملح؛ بقول 
حمفوظة؛ سجق من الدم؛ حلم الكبد؛ عجينة حلم 

ب؛ وجبات الكبد؛ خالصات حلم؛ حلم مطبوخ معلّ 
؛ فطائر (وجبات جاهزة)جاهزة تتضمن حلوم، توان 

وجبات )؛ صلصات اللحوم (وجبات جاهزة)البطاطا 
؛ اللحوم (وجبات جاهزة)؛ رغيف اللحم (جاهزة

؛  (وجبات جاهزة)؛ السمك (وجبات جاهزة)الطازجة 
كبة؛ خضروات جممدة؛ فواكه جممدة؛ شورابت ؛ 

ت جمففة؛ خضروا. شورابت جممدة؛ خضروات مطبوخة
فواكه جمففة؛ خضروات حمفوظة؛ فواكه حمفوظة؛ 
خضروات معّلبة؛ فواكه معلبة؛ بطاطا مقلية؛ كرات 
اللحم؛ هامربغر جمهزة؛ برجر ابجلنب جمهزة؛ منتجات 
الصواي، وخصوصاً، كرات الصواي على غرار كرات 
اللحم وبرغر الصواي؛ منتجات الصواي، وخصوصاً، 

لألكل؛ دهون صاحلة  بدائل اللحوم؛ زيوت صاحلة
؛ مسن نبايت؛ (زابدي)لألكل؛ لنب خميض؛ لنب رائب 

  Trade Mark No.: 30533 31933:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :الصنف  يف

  Date: 28/12/2016 72/07/7106 :التاريخ 
توابل؛ خردل؛ كتشاب؛ مايونيز؛ توابل : من اجل 

سلطة؛ صلصة بندورة؛ توابل؛ هبارات؛ سندويشات 
عجينة فطائر حمشوة ابللحم )جمهزة؛ فطائر حلم؛ كبة 

؛ بيتزا مثلجة؛ خبز ابجلنب؛ معكرونة؛ وجبات (املفروم
؛ (كيك ابلفواكه)هزة تتكّون من املعكرونة؛ توراتت جا

بيتزا؛ عجينة كيك؛ فطائر؛ حلوايت؛ فطائر؛ كيش 
فطائر ابجلبنة والصلصة )؛ رافيول (فطرية كسرتد)

؛ خبز ابجلنب؛ لفائف (التورتيلال)؛ كعكة ذرة (احلمراء
اجلنب؛ خبز؛ خبز إفرجني؛ لب خبز؛ كعك؛ معاجني 

معكرونة )عكرونة والسباغييت أغذية نشوية مبا فيها امل
؛ سواب نودلز مقلية؛  (معكرونة رقيقة)والنودلز ( رفيعة

؛ مثلجات صاحلة لألكل؛ مسحوق [هبار]كاري 
. للمثلجات الصاحلة لألكل

يب آر أف فودز جي أم : أبسم 
 يب أتش 

In the name of: BRF Foods GmbH  

أو . 15/7/1غ غللووووو س  :العنوووو ا  
 ج ا فيين ا النمس  

 -فراس اترية للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
  262: ب .ص-انبلس 

 :

ن تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق ا
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  Trade Mark No.: 30536 31936:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 28/12/2016 72/07/7106 :التاريخ 
اللحوم؛ حلم حمفوظ؛ األمساك؛ وحلوم : من اجل 

الدواجن؛ حلم اخلنزير؛ حلم بقري؛ سجق؛ حلوم الصيد، 
عاجل خصوصًا فخذ اخلنزير، حلم الديك اللحم امل

الرومي، حلم الدجاج، حلم اخلروف، حلم البقر؛ الدجاج 
املتبل؛ الدجاج املدخن؛ خاصرة اخلنزير املدخنة؛ حلوم 
مملحة؛ عجينة حلم الكبد؛ حلم خنزير مملح؛ بقول 
حمفوظة؛ سجق من الدم؛ حلم الكبد؛ عجينة حلم 

ب؛ وجبات الكبد؛ خالصات حلم؛ حلم مطبوخ معلّ 
؛ فطائر (وجبات جاهزة)جاهزة تتضمن حلوم، توان 

وجبات )؛ صلصات اللحوم (وجبات جاهزة)البطاطا 
؛ اللحوم (وجبات جاهزة)؛ رغيف اللحم (جاهزة

؛  (وجبات جاهزة)؛ السمك (وجبات جاهزة)الطازجة 
كبة؛ خضروات جممدة؛ فواكه جممدة؛ شورابت ؛ 

ت جمففة؛ خضروا. شورابت جممدة؛ خضروات مطبوخة
فواكه جمففة؛ خضروات حمفوظة؛ فواكه حمفوظة؛ 
خضروات معّلبة؛ فواكه معلبة؛ بطاطا مقلية؛ كرات 
اللحم؛ هامربغر جمهزة؛ برجر ابجلنب جمهزة؛ منتجات 
الصواي، وخصوصاً، كرات الصواي على غرار كرات 
اللحم وبرغر الصواي؛ منتجات الصواي، وخصوصاً، 

لألكل؛ دهون صاحلة  بدائل اللحوم؛ زيوت صاحلة
؛ مسن نبايت؛ (زابدي)لألكل؛ لنب خميض؛ لنب رائب 

زبدة؛ جبنة؛ منتجات األلبان؛ مرق حلم؛ مركزات مرق 
. حلم

يب آر أف فودز جي أم : أبسم 
 يب أتش 

In the name of: BRF Foods GmbH  

أو . 15/7/1غ غللووووو س  :العنوووو ا  
 ج ا فيين ا النمس  

 -فراس اترية للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
  262: ب .ص-انبلس 

 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 30537 31932:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 28/12/2016 72/07/7106 :التاريخ 
محص مع طحينة وسلطات اخلضار : من اجل 

شركة حلب ملنتوجات : أبسم 
 االلبان واملواد الغذائية 

In the name of: sharekat halablemantajat al alban 
wamuad gethaialh  

 الخليل بوار المن رة  :العن ا  
:  اخلليل دوار املنارة  :عنوان التبليغ 

زبدة؛ جبنة؛ منتجات األلبان؛ مرق حلم؛ مركزات مرق 
. حلم

يب آر أف فودز جي أم : أبسم 
 يب أتش 

In the name of: BRF Foods GmbH  

أو . 15/7/1غ غللووووو س  :العنوووو ا  
 ج ا فيين ا النمس  

 -فراس اترية للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
  262: ب .ص-انبلس 

 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 30537 31932:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 28/12/2016 72/07/7106 :التاريخ 
محص مع طحينة وسلطات اخلضار : من اجل 

شركة حلب ملنتوجات : أبسم 
 االلبان واملواد الغذائية 

In the name of: sharekat halablemantajat al alban 
wamuad gethaialh  

 الخليل بوار المن رة  :العن ا  
:  اخلليل دوار املنارة  :عنوان التبليغ 

زبدة؛ جبنة؛ منتجات األلبان؛ مرق حلم؛ مركزات مرق 
. حلم

يب آر أف فودز جي أم : أبسم 
 يب أتش 

In the name of: BRF Foods GmbH  

أو . 15/7/1غ غللووووو س  :العنوووو ا  
 ج ا فيين ا النمس  

 -فراس اترية للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
  262: ب .ص-انبلس 

 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 30537 31932:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 28/12/2016 72/07/7106 :التاريخ 
محص مع طحينة وسلطات اخلضار : من اجل 

شركة حلب ملنتوجات : أبسم 
 االلبان واملواد الغذائية 

In the name of: sharekat halablemantajat al alban 
wamuad gethaialh  

 الخليل بوار المن رة  :العن ا  
:  اخلليل دوار املنارة  :عنوان التبليغ 
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 6  
 

  Trade Mark No.: 30538 31932:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 28/12/2016 72/07/7106 :التاريخ 
النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز : من اجل 

الدقيق  -والتابيوكا والساجور، وما يقوم مقام النب، املتة
اخلبز والكعك  –احلبوب واملستحضرات املصنوعة من

 –اخلمرية ومسحوق اخلبيز –والفطائر واحللوايت
احلالوة  –مقبالت غذائية –مساحيق غذائية

عسل  -البوظة –الثلج –على املثلجات -والطحينة
 –اخلردل –على امللح -النحل والعسل األسود

الشوكوالته  -الصلصة –اخلل –التوابل –الفلفل
 -كوالته ملبسةحبوب شو  –واملغطسات والبسكويت

 –مصاص األطفال –الراحة –العلكة –السكاكر
. فوندان –قضامة سكرية –ملبس

شركة مالك زلوم : أبسم 
 لالسترياد والتوزيع 

In the name of: SHAREKT MALEK ZALLOUM FOR 
IMPORT AND DISTRIBUTING  

  2229797الخليل  :العن ا  
: اخلليل عني سارة تلفون  :عنوان التبليغ 

177707210  

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30539 31935:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 28/12/2016 72/07/7106 :التاريخ 
فئة وتوليد جهزة التد -وتشمل أجهزة اإلانرة: من اجل 

أجهزة توردي املياه  -التجفيف والتهوية –البخار
ولالغراض الصحيه 

شركة سينس لألدوات : أبسم 
 الصحية 

In the name of: sharekat sense le adawat seheya  

: جوووووووووووووو ال  -رام هللا  :العنوووووووووووووو ا  
0795902011  
: جوال  -رام هللا  :عنوان التبليغ 
1952517100  

 :
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 6  
 

  Trade Mark No.: 30538 31932:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 28/12/2016 72/07/7106 :التاريخ 
النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز : من اجل 

الدقيق  -والتابيوكا والساجور، وما يقوم مقام النب، املتة
اخلبز والكعك  –احلبوب واملستحضرات املصنوعة من

 –اخلمرية ومسحوق اخلبيز –والفطائر واحللوايت
احلالوة  –مقبالت غذائية –مساحيق غذائية

عسل  -البوظة –الثلج –على املثلجات -والطحينة
 –اخلردل –على امللح -النحل والعسل األسود

الشوكوالته  -الصلصة –اخلل –التوابل –الفلفل
 -كوالته ملبسةحبوب شو  –واملغطسات والبسكويت

 –مصاص األطفال –الراحة –العلكة –السكاكر
. فوندان –قضامة سكرية –ملبس

شركة مالك زلوم : أبسم 
 لالسترياد والتوزيع 

In the name of: SHAREKT MALEK ZALLOUM FOR 
IMPORT AND DISTRIBUTING  

  2229797الخليل  :العن ا  
: اخلليل عني سارة تلفون  :عنوان التبليغ 

177707210  

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30539 31935:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 28/12/2016 72/07/7106 :التاريخ 
فئة وتوليد جهزة التد -وتشمل أجهزة اإلانرة: من اجل 

أجهزة توردي املياه  -التجفيف والتهوية –البخار
ولالغراض الصحيه 

شركة سينس لألدوات : أبسم 
 الصحية 

In the name of: sharekat sense le adawat seheya  

: جوووووووووووووو ال  -رام هللا  :العنوووووووووووووو ا  
0795902011  
: جوال  -رام هللا  :عنوان التبليغ 
1952517100  

 :

 

177707210  

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30539 31935:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 28/12/2016 72/07/7106 :التاريخ 
فئة وتوليد جهزة التد -وتشمل أجهزة اإلانرة: من اجل 

أجهزة توردي املياه  -التجفيف والتهوية –البخار
ولالغراض الصحيه 

شركة سينس لألدوات : أبسم 
 الصحية 

In the name of: sharekat sense le adawat seheya  

: جوووووووووووووو ال  -رام هللا  :العنوووووووووووووو ا  
0795902011  
: جوال  -رام هللا  :عنوان التبليغ 
1952517100  

 :
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81

 2  
 

  Trade Mark No.: 30540 31941:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 28/12/2016 72/07/7106 :التاريخ 
االحذية : من اجل 

مها عبد الرمحن عقله ابو : أبسم 
 دهيم 

In the name of: MAHA ABDARAHMAN OQLAH ABU 
DHEM  

 - و ر  سووفي    -نو بلس  :عنو ا  ال
0799717211  

 -شارع سفيان  -انبلس  :عنوان التبليغ 
1955949744  

 :

 

 5  
 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30540 31941:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 28/12/2016 72/07/7106 :التاريخ 
االحذية : من اجل 

مها عبد الرمحن عقله ابو : أبسم 
 دهيم 

In the name of: MAHA ABDARAHMAN OQLAH ABU 
DHEM  

 - و ر  سووفي    -نو بلس  :عنو ا  ال
0799717211  

 -شارع سفيان  -انبلس  :عنوان التبليغ 
1955949744  

 :

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 30541 31940:مة التجارية رقم العال
  In Class: 36 36 :يف الصنف 

  Date: 29/12/2016 75/07/7106 :التاريخ 
اخلدمات التمويلية، الشؤون املالية : من اجل 

شركة البنك الوطين : أبسم 
 مسامهة عامة 

In the name of: Sharekat Albank Alwatani Mosahama 
Amah  

رام هللا الم صووووي   البنووووي  :العنوووو ا  
 ال طن  االبارة الع  ا 

رام هللا املاصيون البنك الوطين  :عنوان التبليغ 
 االدارة العامة 

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 01  
 

  Trade Mark No.: 30541 31940:مة التجارية رقم العال
  In Class: 36 36 :يف الصنف 

  Date: 29/12/2016 75/07/7106 :التاريخ 
اخلدمات التمويلية، الشؤون املالية : من اجل 

شركة البنك الوطين : أبسم 
 مسامهة عامة 

In the name of: Sharekat Albank Alwatani Mosahama 
Amah  

رام هللا الم صووووي   البنووووي  :العنوووو ا  
 ال طن  االبارة الع  ا 

رام هللا املاصيون البنك الوطين  :عنوان التبليغ 
 االدارة العامة 

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 01  
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  Trade Mark No.: 30542 31947: العالمة التجارية رقم
  In Class: 36 36 :يف الصنف 

  Date: 29/12/2016 75/07/7106 :التاريخ 
اخلدمات التمويلية، الشؤون املالية : من اجل 

شركة البنك الوطين : أبسم 
 مسامهة عامة 

In the name of: Sharekat Albank Alwatani Mosahama 
Amah  

رام هللا الم صووووي   البنووووي  :العنوووو ا  
 ال طن  االبارة الع  ا 

رام هللا املاصيون البنك الوطين  :عنوان التبليغ 
 االدارة العامة 

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 00  
 

  Trade Mark No.: 30543 31943:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 29/12/2016 75/07/7106 :التاريخ 
راس العبد : من اجل 

 In the name of: Sharekt Al-Buraq Internationa alsinaieh شركة الرباق انرتانشيوانل : أبسم 
altigarieh  

تفووووووووووو    -الخليووووووووووول  :العنووووووووووو ا  
0796919257  

:   1952505729تفوح  -اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 30544 31944:العالمة التجارية رقم 

81

82

  Trade Mark No.: 30542 31947: العالمة التجارية رقم
  In Class: 36 36 :يف الصنف 

  Date: 29/12/2016 75/07/7106 :التاريخ 
اخلدمات التمويلية، الشؤون املالية : من اجل 

شركة البنك الوطين : أبسم 
 مسامهة عامة 

In the name of: Sharekat Albank Alwatani Mosahama 
Amah  

رام هللا الم صووووي   البنووووي  :العنوووو ا  
 ال طن  االبارة الع  ا 

رام هللا املاصيون البنك الوطين  :عنوان التبليغ 
 االدارة العامة 

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 00  
 

  Trade Mark No.: 30543 31943:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 29/12/2016 75/07/7106 :التاريخ 
راس العبد : من اجل 

 In the name of: Sharekt Al-Buraq Internationa alsinaieh شركة الرباق انرتانشيوانل : أبسم 
altigarieh  

تفووووووووووو    -الخليووووووووووول  :العنووووووووووو ا  
0796919257  

:   1952505729تفوح  -اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 30544 31944:العالمة التجارية رقم 
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84

  In Class: 2 7 :يف الصنف 
  Date: 29/12/2016 75/07/7106 :التاريخ 

دهاانت : من اجل 
شركة دحادحة التجارية : أبسم 

 الصناعية العامة عادية عامة 
In the name of: Sharkt Dahadha Altjaria Alsnaaia Alama 
Adia Ama  

 رام هللا  ط رة اول البلو  :العن ا  
:  رام هللا عطارة اول البلد  :التبليغ عنوان 

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 30545 31949:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 29/12/2016 75/07/7106 :التاريخ 
دهاانت : من اجل 

شركة دحادحة التجارية : أبسم 
 الصناعية العامة عادية عامة 

In the name of: Sharkt Dahadha Altjaria Alsnaaia Alama 
Adia Ama  

 رام هللا  ط رة اول البلو  :العن ا  
:  ارة اول البلد رام هللا عط :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 

  In Class: 2 7 :يف الصنف 
  Date: 29/12/2016 75/07/7106 :التاريخ 

دهاانت : من اجل 
شركة دحادحة التجارية : أبسم 

 الصناعية العامة عادية عامة 
In the name of: Sharkt Dahadha Altjaria Alsnaaia Alama 
Adia Ama  

 رام هللا  ط رة اول البلو  :العن ا  
:  رام هللا عطارة اول البلد  :التبليغ عنوان 

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 30545 31949:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 29/12/2016 75/07/7106 :التاريخ 
دهاانت : من اجل 

شركة دحادحة التجارية : أبسم 
 الصناعية العامة عادية عامة 

In the name of: Sharkt Dahadha Altjaria Alsnaaia Alama 
Adia Ama  

 رام هللا  ط رة اول البلو  :العن ا  
:  ارة اول البلد رام هللا عط :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 

  Trade Mark No.: 30543 31943:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 29/12/2016 75/07/7106 :التاريخ 
راس العبد : من اجل 

 In the name of: Sharekt Al-Buraq Internationa alsinaieh شركة الرباق انرتانشيوانل : أبسم 
altigarieh  

تفووووووووووو    -الخليووووووووووول  :العنووووووووووو ا  
0796919257  

:   1952505729تفوح  -اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 30544 31944:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 30543 31943:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 29/12/2016 75/07/7106 :التاريخ 
راس العبد : من اجل 

 In the name of: Sharekt Al-Buraq Internationa alsinaieh شركة الرباق انرتانشيوانل : أبسم 
altigarieh  

تفووووووووووو    -الخليووووووووووول  :العنووووووووووو ا  
0796919257  

:   1952505729تفوح  -اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 30544 31944:العالمة التجارية رقم 

  In Class: 2 7 :يف الصنف 
  Date: 29/12/2016 75/07/7106 :التاريخ 

دهاانت : من اجل 
شركة دحادحة التجارية : أبسم 

 الصناعية العامة عادية عامة 
In the name of: Sharkt Dahadha Altjaria Alsnaaia Alama 
Adia Ama  

 رام هللا  ط رة اول البلو  :العن ا  
:  رام هللا عطارة اول البلد  :التبليغ عنوان 

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 30545 31949:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 29/12/2016 75/07/7106 :التاريخ 
دهاانت : من اجل 

شركة دحادحة التجارية : أبسم 
 الصناعية العامة عادية عامة 

In the name of: Sharkt Dahadha Altjaria Alsnaaia Alama 
Adia Ama  

 رام هللا  ط رة اول البلو  :العن ا  
:  ارة اول البلد رام هللا عط :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 04  
 

  Trade Mark No.: 30546 31946:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 29/12/2016 75/07/7106 :التاريخ 
دهاانت : من اجل 

شركة دحادحة التجارية : أبسم 
 الصناعية العامة عادية عامة 

In the name of: Sharkt Dahadha Altjaria Alsnaaia Alama 
Adia Ama  

 رام هللا  ط رة اول البلو  :العن ا  
:  رام هللا عطارة اول البلد  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
دام الكلمات والعبارات احلماية املطلق ابستخ

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 
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 09  
 

  Trade Mark No.: 30547 31942:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 29/12/2016 75/07/7106 :التاريخ 
املرئي واملسموع  البث: من اجل 

شركة البليدي للدعايه : أبسم 
 واالعالن للبث املرئي واملسموع 

In the name of: AL Bladi Media -ADS.T.V 
BROADCASTING CO  

الحووو  -طووو لكرم-فلسوووطين :العنوو ا  
  092850016الجن ب  

احلي اجلنويب -طولكرم-فلسطني :عنوان التبليغ 
157621102  

 :

 

 06  
 

85

86

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 04  
 

  Trade Mark No.: 30546 31946:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 29/12/2016 75/07/7106 :التاريخ 
دهاانت : من اجل 

شركة دحادحة التجارية : أبسم 
 الصناعية العامة عادية عامة 

In the name of: Sharkt Dahadha Altjaria Alsnaaia Alama 
Adia Ama  

 رام هللا  ط رة اول البلو  :العن ا  
:  رام هللا عطارة اول البلد  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
دام الكلمات والعبارات احلماية املطلق ابستخ

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 04  
 

  Trade Mark No.: 30546 31946:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 29/12/2016 75/07/7106 :التاريخ 
دهاانت : من اجل 

شركة دحادحة التجارية : أبسم 
 الصناعية العامة عادية عامة 

In the name of: Sharkt Dahadha Altjaria Alsnaaia Alama 
Adia Ama  

 رام هللا  ط رة اول البلو  :العن ا  
:  رام هللا عطارة اول البلد  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
دام الكلمات والعبارات احلماية املطلق ابستخ

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 09  
 

  Trade Mark No.: 30547 31942:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 29/12/2016 75/07/7106 :التاريخ 
املرئي واملسموع  البث: من اجل 

شركة البليدي للدعايه : أبسم 
 واالعالن للبث املرئي واملسموع 

In the name of: AL Bladi Media -ADS.T.V 
BROADCASTING CO  

الحووو  -طووو لكرم-فلسوووطين :العنوو ا  
  092850016الجن ب  

احلي اجلنويب -طولكرم-فلسطني :عنوان التبليغ 
157621102  

 :

 

 06  
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  Trade Mark No.: 30548 31942:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 29/12/2016 75/07/7106 :التاريخ 
دهاانت : من اجل 

شركة دحادحة التجارية : أبسم 
 الصناعية العامة عادية عامة 

In the name of: Sharkt Dahadha Altjaria Alsnaaia Alama 
Adia Ama  

 رام هللا  ط رة اول البلو  :العن ا  
:  رام هللا عطارة اول البلد  :عنوان التبليغ 

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30549 31945:العالمة التجارية رقم 

87

88

  Trade Mark No.: 30548 31942:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 29/12/2016 75/07/7106 :التاريخ 
دهاانت : من اجل 

شركة دحادحة التجارية : أبسم 
 الصناعية العامة عادية عامة 

In the name of: Sharkt Dahadha Altjaria Alsnaaia Alama 
Adia Ama  

 رام هللا  ط رة اول البلو  :العن ا  
:  رام هللا عطارة اول البلد  :عنوان التبليغ 

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30549 31945:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 30548 31942:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 29/12/2016 75/07/7106 :التاريخ 
دهاانت : من اجل 

شركة دحادحة التجارية : أبسم 
 الصناعية العامة عادية عامة 

In the name of: Sharkt Dahadha Altjaria Alsnaaia Alama 
Adia Ama  

 رام هللا  ط رة اول البلو  :العن ا  
:  رام هللا عطارة اول البلد  :عنوان التبليغ 

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30549 31945:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 30548 31942:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 29/12/2016 75/07/7106 :التاريخ 
دهاانت : من اجل 

شركة دحادحة التجارية : أبسم 
 الصناعية العامة عادية عامة 

In the name of: Sharkt Dahadha Altjaria Alsnaaia Alama 
Adia Ama  

 رام هللا  ط رة اول البلو  :العن ا  
:  رام هللا عطارة اول البلد  :عنوان التبليغ 

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30549 31945:العالمة التجارية رقم 

  In Class: 34 34 :يف الصنف 
  Date: 29/12/2016 75/07/7106 :التاريخ 

سجائر : من اجل 
عبدالرمحن عزام : أبسم 

 عبدالرمحن أبو سارة 
In the name of: ABDELRHMAN AZZAM 
ABDELRHMAN ABU SARAH  

 ووو ر  قوووو ق   -طووو لكرم  :العنووو ا  
0789107951  
شارع قاقون -طولكرم  :عنوان التبليغ 
1965419524  

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30549 31945:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 29/12/2016 75/07/7106 :التاريخ 
سجائر : من اجل 
عبدالرمحن عزام : أبسم 

 عبدالرمحن أبو سارة 
In the name of: ABDELRHMAN AZZAM 
ABDELRHMAN ABU SARAH  

 ووو ر  قوووو ق   -طووو لكرم  :العنووو ا  
0789107951  
: شارع قاقون -طولكرم  :عنوان التبليغ 
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1965419524  

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30550 31991:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 02/01/2017 17/10/7102 :التاريخ 
مالبس ومالبس داخلية : من اجل 

شركة شاور لاللبسة : أبسم 
 الداخلية 

In the name of: sharikat shawer llalbissah aldakhliah  

الخليوول  وين سوو رة الحوورس  :العنو ا  
0799700009  

اخلليل عني سارة احلرس  :عنوان التبليغ 
1955311115  

 :

 

 7  
 

89

90

1965419524  

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30550 31991:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 02/01/2017 17/10/7102 :التاريخ 
مالبس ومالبس داخلية : من اجل 

شركة شاور لاللبسة : أبسم 
 الداخلية 

In the name of: sharikat shawer llalbissah aldakhliah  

الخليوول  وين سوو رة الحوورس  :العنو ا  
0799700009  

اخلليل عني سارة احلرس  :عنوان التبليغ 
1955311115  

 :

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30551 31990:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 02/01/2017 17/10/7102 :التاريخ 
. املالبس واملالبس الداخلية : من اجل 

شركة شاور لاللبسة : أبسم 
 الداخلية 

In the name of: sharikat shawer llalbissah aldakhliah  

الخليوول  وين سوو رة الحوورس  :العنو ا  
0799700009  

اخلليل عني سارة احلرس  :عنوان التبليغ 
1955311115  

 :

 

 3  
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  Trade Mark No.: 30552 31997:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 02/01/2017 17/10/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

  In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM امحد مسلم  فهد جرب: أبسم 
ن بلس  و ر  تو نس  مو رة  :العن ا  
 التلفيت  
:  انبلس شارع تونس عمارة التلفييت  :عنوان التبليغ 

 

 4  
 

  Trade Mark No.: 30553 31993:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 02/01/2017 17/10/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

  In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM جرب امحد مسلم  فهد: أبسم 
ن بلس  و ر  تو نس  مو رة  :العن ا  
 التلفيت  
:  انبلس شارع تونس عمارة التلفييت  :عنوان التبليغ 

91

92

  Trade Mark No.: 30551 31990:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 02/01/2017 17/10/7102 :التاريخ 
. املالبس واملالبس الداخلية : من اجل 

شركة شاور لاللبسة : أبسم 
 الداخلية 

In the name of: sharikat shawer llalbissah aldakhliah  

الخليوول  وين سوو رة الحوورس  :العنو ا  
0799700009  

اخلليل عني سارة احلرس  :عنوان التبليغ 
1955311115  

 :

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 30552 31997:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 02/01/2017 17/10/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

  In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM امحد مسلم  فهد جرب: أبسم 
ن بلس  و ر  تو نس  مو رة  :العن ا  
 التلفيت  
:  انبلس شارع تونس عمارة التلفييت  :عنوان التبليغ 

 

 4  
 

  Trade Mark No.: 30553 31993:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 02/01/2017 17/10/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

  In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM جرب امحد مسلم  فهد: أبسم 
ن بلس  و ر  تو نس  مو رة  :العن ا  
 التلفيت  
:  انبلس شارع تونس عمارة التلفييت  :عنوان التبليغ 

  Trade Mark No.: 30552 31997:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 02/01/2017 17/10/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

  In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM امحد مسلم  فهد جرب: أبسم 
ن بلس  و ر  تو نس  مو رة  :العن ا  
 التلفيت  
:  انبلس شارع تونس عمارة التلفييت  :عنوان التبليغ 

 

 4  
 

  Trade Mark No.: 30553 31993:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 02/01/2017 17/10/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

  In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM جرب امحد مسلم  فهد: أبسم 
ن بلس  و ر  تو نس  مو رة  :العن ا  
 التلفيت  
:  انبلس شارع تونس عمارة التلفييت  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 9  
 

  Trade Mark No.: 30554 31994:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 02/01/2017 17/10/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

  In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM فهد جرب امحد مسلم : أبسم 
ن بلس  و ر  تو نس  مو رة  :العن ا  
 التلفيت  
:  انبلس شارع تونس عمارة التلفييت  :عنوان التبليغ 

 

 6  
 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 9  
 

  Trade Mark No.: 30554 31994:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 02/01/2017 17/10/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

  In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM فهد جرب امحد مسلم : أبسم 
ن بلس  و ر  تو نس  مو رة  :العن ا  
 التلفيت  
:  انبلس شارع تونس عمارة التلفييت  :عنوان التبليغ 

 

 6  
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  Trade Mark No.: 30556 31996:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 02/01/2017 17/10/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

  In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM فهد جرب امحد مسلم : أبسم 
ن بلس  و ر  تو نس  مو رة  :العن ا  
 التلفيت  
:  انبلس شارع تونس عمارة التلفييت  :عنوان التبليغ 

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30557 31992:العالمة التجارية رقم 

93

94

  Trade Mark No.: 30556 31996:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 02/01/2017 17/10/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

  In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM فهد جرب امحد مسلم : أبسم 
ن بلس  و ر  تو نس  مو رة  :العن ا  
 التلفيت  
:  انبلس شارع تونس عمارة التلفييت  :عنوان التبليغ 

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30557 31992:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 30556 31996:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 02/01/2017 17/10/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

  In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM فهد جرب امحد مسلم : أبسم 
ن بلس  و ر  تو نس  مو رة  :العن ا  
 التلفيت  
:  انبلس شارع تونس عمارة التلفييت  :عنوان التبليغ 

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30557 31992:العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25 79 :يف الصنف 
  Date: 02/01/2017 17/10/7102 :التاريخ 

املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 
  In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM فهد جرب امحد مسلم : أبسم 

ن بلس  و ر  تو نس  مو رة  :العن ا  
 يت  التلف

:  انبلس شارع تونس عمارة التلفييت  :عنوان التبليغ 

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30558 31992:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :صنف يف ال

  Date: 02/01/2017 17/10/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

  In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM فهد جرب امحد مسلم : أبسم 
ن بلس  و ر  تو نس  مو رة  :العن ا  

 لتلفيت  ا
:  انبلس شارع تونس عمارة التلفييت  :عنوان التبليغ 

 

  In Class: 25 79 :يف الصنف 
  Date: 02/01/2017 17/10/7102 :التاريخ 

املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 
  In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM فهد جرب امحد مسلم : أبسم 

ن بلس  و ر  تو نس  مو رة  :العن ا  
 يت  التلف

:  انبلس شارع تونس عمارة التلفييت  :عنوان التبليغ 

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30558 31992:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :صنف يف ال

  Date: 02/01/2017 17/10/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

  In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM فهد جرب امحد مسلم : أبسم 
ن بلس  و ر  تو نس  مو رة  :العن ا  

 لتلفيت  ا
:  انبلس شارع تونس عمارة التلفييت  :عنوان التبليغ 

 

  Trade Mark No.: 30556 31996:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 02/01/2017 17/10/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

  In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM فهد جرب امحد مسلم : أبسم 
ن بلس  و ر  تو نس  مو رة  :العن ا  
 التلفيت  
:  انبلس شارع تونس عمارة التلفييت  :عنوان التبليغ 

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30557 31992:العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25 79 :يف الصنف 
  Date: 02/01/2017 17/10/7102 :التاريخ 

املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 
  In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM فهد جرب امحد مسلم : أبسم 

ن بلس  و ر  تو نس  مو رة  :العن ا  
 يت  التلف

:  انبلس شارع تونس عمارة التلفييت  :عنوان التبليغ 

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30558 31992:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :صنف يف ال

  Date: 02/01/2017 17/10/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

  In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM فهد جرب امحد مسلم : أبسم 
ن بلس  و ر  تو نس  مو رة  :العن ا  

 لتلفيت  ا
:  انبلس شارع تونس عمارة التلفييت  :عنوان التبليغ 
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95

96

 5  
 

  Trade Mark No.: 30559 31995:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 : الصنف يف

  Date: 02/01/2017 17/10/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

  In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM فهد جرب امحد مسلم : أبسم 
رة ن بلس  و ر  تو نس  مو  :العن ا  
 التلفيت  
:  انبلس شارع تونس عمارة التلفييت  :عنوان التبليغ 

 

 01  
 

 5  
 

  Trade Mark No.: 30559 31995:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 : الصنف يف

  Date: 02/01/2017 17/10/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

  In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM فهد جرب امحد مسلم : أبسم 
رة ن بلس  و ر  تو نس  مو  :العن ا  
 التلفيت  
:  انبلس شارع تونس عمارة التلفييت  :عنوان التبليغ 

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 30560 31961:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 02/01/2017 17/10/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

  In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM فهد جرب امحد مسلم : أبسم 
س  مو رة ن بلس  و ر  تو ن :العن ا  
 التلفيت  
:  انبلس شارع تونس عمارة التلفييت  :عنوان التبليغ 

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 30561 31960:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 30560 31961:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 02/01/2017 17/10/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

  In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM فهد جرب امحد مسلم : أبسم 
س  مو رة ن بلس  و ر  تو ن :العن ا  
 التلفيت  
:  انبلس شارع تونس عمارة التلفييت  :عنوان التبليغ 

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 30561 31960:العالمة التجارية رقم 
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  In Class: 19 05 :يف الصنف 
  Date: 03/01/2017 13/10/7102 :التاريخ 

ارضيات وطالءات من الرزن : من اجل 
شركة األخوين للديكور : أبسم 

 العادية العامة 
In the name of: Sharekat ALakhawein Leldecor ALadeyeh 
ala'meh  

الحوووو و  األول  -الخليوووول  :العنوووو ا  
2211010  

:  اخلليل دوار ابن رشد عمارة تبارك  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

مات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام والرسو 
 مبعزل عن العالمة 

 07  
 

  Trade Mark No.: 30562 31967:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 03/01/2017 13/10/7102 :التاريخ 
ارضيات وورق جدران : من اجل 

  In Class: 19 05 :يف الصنف 
  Date: 03/01/2017 13/10/7102 :التاريخ 

ارضيات وطالءات من الرزن : من اجل 
شركة األخوين للديكور : أبسم 

 العادية العامة 
In the name of: Sharekat ALakhawein Leldecor ALadeyeh 
ala'meh  

الحوووو و  األول  -الخليوووول  :العنوووو ا  
2211010  

:  اخلليل دوار ابن رشد عمارة تبارك  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

مات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام والرسو 
 مبعزل عن العالمة 

 07  
 

  Trade Mark No.: 30562 31967:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 03/01/2017 13/10/7102 :التاريخ 
ارضيات وورق جدران : من اجل 

97

98

  Trade Mark No.: 30560 31961:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 02/01/2017 17/10/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

  In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM فهد جرب امحد مسلم : أبسم 
س  مو رة ن بلس  و ر  تو ن :العن ا  
 التلفيت  
:  انبلس شارع تونس عمارة التلفييت  :عنوان التبليغ 

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 30561 31960:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 30560 31961:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 02/01/2017 17/10/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

  In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM فهد جرب امحد مسلم : أبسم 
س  مو رة ن بلس  و ر  تو ن :العن ا  
 التلفيت  
:  انبلس شارع تونس عمارة التلفييت  :عنوان التبليغ 

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 30561 31960:العالمة التجارية رقم 

  In Class: 19 05 :يف الصنف 
  Date: 03/01/2017 13/10/7102 :التاريخ 

ارضيات وطالءات من الرزن : من اجل 
شركة األخوين للديكور : أبسم 

 العادية العامة 
In the name of: Sharekat ALakhawein Leldecor ALadeyeh 
ala'meh  

الحوووو و  األول  -الخليوووول  :العنوووو ا  
2211010  

:  اخلليل دوار ابن رشد عمارة تبارك  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

مات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام والرسو 
 مبعزل عن العالمة 

 07  
 

  Trade Mark No.: 30562 31967:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 03/01/2017 13/10/7102 :التاريخ 
ارضيات وورق جدران : من اجل 

شركة األخوين للديكور : أبسم 
 العادية العامة 

In the name of: Sharekat ALakhawein Leldecor ALadeyeh 
ala'meh  

الحوووو و  األول  -الخليوووول  :العنوووو ا  
2211010  

:  بارك اخلليل دوار ابن رشد عمارة ت :عنوان التبليغ 

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 30563 31963:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 03/01/2017 13/10/7102 :التاريخ 
االحذية : من اجل 

 شركة روايل لصناعة: أبسم 
 االحذية 

In the name of: sharikat royal lsinaat alahthiah  

 واب  الهربا  -الخليل  :العن ا  
:  وادي اهلربة  -اخلليل  :عنوان التبليغ 
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99

100

شركة األخوين للديكور : أبسم 
 العادية العامة 

In the name of: Sharekat ALakhawein Leldecor ALadeyeh 
ala'meh  

الحوووو و  األول  -الخليوووول  :العنوووو ا  
2211010  

:  بارك اخلليل دوار ابن رشد عمارة ت :عنوان التبليغ 

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 30563 31963:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 03/01/2017 13/10/7102 :التاريخ 
االحذية : من اجل 

 شركة روايل لصناعة: أبسم 
 االحذية 

In the name of: sharikat royal lsinaat alahthiah  

 واب  الهربا  -الخليل  :العن ا  
:  وادي اهلربة  -اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

شركة األخوين للديكور : أبسم 
 العادية العامة 

In the name of: Sharekat ALakhawein Leldecor ALadeyeh 
ala'meh  

الحوووو و  األول  -الخليوووول  :العنوووو ا  
2211010  

:  بارك اخلليل دوار ابن رشد عمارة ت :عنوان التبليغ 

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 30563 31963:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 03/01/2017 13/10/7102 :التاريخ 
االحذية : من اجل 

 شركة روايل لصناعة: أبسم 
 االحذية 

In the name of: sharikat royal lsinaat alahthiah  

 واب  الهربا  -الخليل  :العن ا  
:  وادي اهلربة  -اخلليل  :عنوان التبليغ 

  04  
 

  Trade Mark No.: 30564 31964:ية رقم العالمة التجار 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 03/01/2017 13/10/7102 :التاريخ 
( زبدة ومسنة حيوانية)منتجات األلبان : من اجل 
شركة يبوس فارم : أبسم 

 للصناعة والتسويق 
In the name of: sharket yabous farm llsen'a wa altasweek  

 رام هللا -البيرة-رام هللا  :العن ا  
:   - :عنوان التبليغ 

 

 09  
 

 04  
 

  Trade Mark No.: 30564 31964:ية رقم العالمة التجار 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 03/01/2017 13/10/7102 :التاريخ 
( زبدة ومسنة حيوانية)منتجات األلبان : من اجل 
شركة يبوس فارم : أبسم 

 للصناعة والتسويق 
In the name of: sharket yabous farm llsen'a wa altasweek  

 رام هللا -البيرة-رام هللا  :العن ا  
:   - :عنوان التبليغ 

 

 09  
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  Trade Mark No.: 30565 31969:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 03/01/2017 13/10/7102 :التاريخ 
اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور : من اجل 

اللحوم احملفوظة  –مستخرجات اللحوم –الصيد
الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة  -واملعلبة

األغذية احملفوظة  –اجليالتني واملربيات –واملطهية
زبدة )نب ويره من منتجات األلبان الل -واملخلالت

جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة  –(ومسنة حيواين
 –زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية –الزيوت -للتغذية

مارغرين  –زبدة نباتية
شركة يبوس فارم : أبسم 

 للصناعة والتسويق 
In the name of: sharket yabous farm llsen'a wa altasweek  

 رام هللا -البيرة-رام هللا  :العن ا  
:   - :التبليغ عنوان 

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 30566 31966:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 30565 31969:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 03/01/2017 13/10/7102 :التاريخ 
اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور : من اجل 

اللحوم احملفوظة  –مستخرجات اللحوم –الصيد
الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة  -واملعلبة

األغذية احملفوظة  –اجليالتني واملربيات –واملطهية
زبدة )نب ويره من منتجات األلبان الل -واملخلالت

جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة  –(ومسنة حيواين
 –زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية –الزيوت -للتغذية

مارغرين  –زبدة نباتية
شركة يبوس فارم : أبسم 

 للصناعة والتسويق 
In the name of: sharket yabous farm llsen'a wa altasweek  

 رام هللا -البيرة-رام هللا  :العن ا  
:   - :التبليغ عنوان 

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 30566 31966:العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29 75 :يف الصنف 
  Date: 03/01/2017 13/10/7102 :التاريخ 

اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور : من اجل 
اللحوم احملفوظة  –رجات اللحوممستخ –الصيد
الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة  -واملعلبة

األغذية احملفوظة  –اجليالتني واملربيات –واملطهية
زبدة )اللنب ويره من منتجات األلبان  -واملخلالت

جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة  –(ومسنة حيواين
 –زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية –الزيوت -للتغذية

مارغرين  –زبدة نباتية
شركة يبوس فارم : أبسم 

 للصناعة والتسويق 
In the name of: sharket yabous farm llsen'a wa altasweek  

 رام هللا -البيرة-رام هللا  :العن ا  
:   - :عنوان التبليغ 

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30568 31962:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 02/01/2017 17/10/7102 :التاريخ 

101

102

 04  
 

  Trade Mark No.: 30564 31964:ية رقم العالمة التجار 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 03/01/2017 13/10/7102 :التاريخ 
( زبدة ومسنة حيوانية)منتجات األلبان : من اجل 
شركة يبوس فارم : أبسم 

 للصناعة والتسويق 
In the name of: sharket yabous farm llsen'a wa altasweek  

 رام هللا -البيرة-رام هللا  :العن ا  
:   - :عنوان التبليغ 

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 30565 31969:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 03/01/2017 13/10/7102 :التاريخ 
اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور : من اجل 

اللحوم احملفوظة  –مستخرجات اللحوم –الصيد
الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة  -واملعلبة

األغذية احملفوظة  –اجليالتني واملربيات –واملطهية
زبدة )نب ويره من منتجات األلبان الل -واملخلالت

جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة  –(ومسنة حيواين
 –زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية –الزيوت -للتغذية

مارغرين  –زبدة نباتية
شركة يبوس فارم : أبسم 

 للصناعة والتسويق 
In the name of: sharket yabous farm llsen'a wa altasweek  

 رام هللا -البيرة-رام هللا  :العن ا  
:   - :التبليغ عنوان 

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 30566 31966:العالمة التجارية رقم 
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  In Class: 29 75 :يف الصنف 
  Date: 03/01/2017 13/10/7102 :التاريخ 

اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور : من اجل 
اللحوم احملفوظة  –رجات اللحوممستخ –الصيد
الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة  -واملعلبة

األغذية احملفوظة  –اجليالتني واملربيات –واملطهية
زبدة )اللنب ويره من منتجات األلبان  -واملخلالت

جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة  –(ومسنة حيواين
 –زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية –الزيوت -للتغذية

مارغرين  –زبدة نباتية
شركة يبوس فارم : أبسم 

 للصناعة والتسويق 
In the name of: sharket yabous farm llsen'a wa altasweek  

 رام هللا -البيرة-رام هللا  :العن ا  
:   - :عنوان التبليغ 

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30568 31962:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 02/01/2017 17/10/7102 :التاريخ 

103

104

  In Class: 29 75 :يف الصنف 
  Date: 03/01/2017 13/10/7102 :التاريخ 

اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور : من اجل 
اللحوم احملفوظة  –رجات اللحوممستخ –الصيد
الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة  -واملعلبة

األغذية احملفوظة  –اجليالتني واملربيات –واملطهية
زبدة )اللنب ويره من منتجات األلبان  -واملخلالت

جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة  –(ومسنة حيواين
 –زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية –الزيوت -للتغذية

مارغرين  –زبدة نباتية
شركة يبوس فارم : أبسم 

 للصناعة والتسويق 
In the name of: sharket yabous farm llsen'a wa altasweek  

 رام هللا -البيرة-رام هللا  :العن ا  
:   - :عنوان التبليغ 

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30568 31962:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 02/01/2017 17/10/7102 :التاريخ 

اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور : من اجل 
اللحوم احملفوظة  –مستخرجات اللحوم –الصيد
الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة  -واملعلبة

فوظة األغذية احمل –اجليالتني واملربيات –واملطهية
زبدة )اللنب ويره من منتجات األلبان  -واملخلالت

جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة  –(ومسنة حيواين
 –زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية –الزيوت -للتغذية

مارغرين  –زبدة نباتية
شركة يبوس فارم : أبسم 

 للصناعة والتسويق 
In the name of: sharket yabous farm llsen,a wa altasweek  

 رام هللا _البير _رام هللا :العن ا  
:   - :عنوان التبليغ 

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30570 31921:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 03/01/2017 13/10/7102 :التاريخ 
ة وطيور اللحوم واألمساك والطيور الداجن: من اجل 

اللحوم احملفوظة  –مستخرجات اللحوم –الصيد

اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور : من اجل 
اللحوم احملفوظة  –مستخرجات اللحوم –الصيد
الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة  -واملعلبة

فوظة األغذية احمل –اجليالتني واملربيات –واملطهية
زبدة )اللنب ويره من منتجات األلبان  -واملخلالت

جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة  –(ومسنة حيواين
 –زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية –الزيوت -للتغذية

مارغرين  –زبدة نباتية
شركة يبوس فارم : أبسم 

 للصناعة والتسويق 
In the name of: sharket yabous farm llsen,a wa altasweek  

 رام هللا _البير _رام هللا :العن ا  
:   - :عنوان التبليغ 

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30570 31921:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 03/01/2017 13/10/7102 :التاريخ 
ة وطيور اللحوم واألمساك والطيور الداجن: من اجل 

اللحوم احملفوظة  –مستخرجات اللحوم –الصيد

اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور : من اجل 
اللحوم احملفوظة  –مستخرجات اللحوم –الصيد
الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة  -واملعلبة

فوظة األغذية احمل –اجليالتني واملربيات –واملطهية
زبدة )اللنب ويره من منتجات األلبان  -واملخلالت

جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة  –(ومسنة حيواين
 –زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية –الزيوت -للتغذية

مارغرين  –زبدة نباتية
شركة يبوس فارم : أبسم 

 للصناعة والتسويق 
In the name of: sharket yabous farm llsen,a wa altasweek  

 رام هللا _البير _رام هللا :العن ا  
:   - :عنوان التبليغ 

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30570 31921:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 03/01/2017 13/10/7102 :التاريخ 
ة وطيور اللحوم واألمساك والطيور الداجن: من اجل 

اللحوم احملفوظة  –مستخرجات اللحوم –الصيد
الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة  -واملعلبة

األغذية احملفوظة  –اجليالتني واملربيات –واملطهية
زبدة )اللنب ويره من منتجات األلبان  -واملخلالت

جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة  –(ومسنة حيواين
 –درجة صاحلة للتغذيةزيوت مه –الزيوت -للتغذية

. مارغرين –زبدة نباتية
م شركة يبوس فار : أبسم 

 للصناعة والتسويق 
In the name of: Sharekat Yabous Farm llsena wa 
altasweek  

 رام هللا البيرة  :العن ا  
:  رام هللا البرية  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات  احلماية

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 05  
 

  Trade Mark No.: 30572 31927:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 04/01/2017 14/10/7102 :التاريخ 
النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز : من اجل 
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الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة  -واملعلبة
األغذية احملفوظة  –اجليالتني واملربيات –واملطهية

زبدة )اللنب ويره من منتجات األلبان  -واملخلالت
جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة  –(ومسنة حيواين

 –درجة صاحلة للتغذيةزيوت مه –الزيوت -للتغذية
. مارغرين –زبدة نباتية

م شركة يبوس فار : أبسم 
 للصناعة والتسويق 

In the name of: Sharekat Yabous Farm llsena wa 
altasweek  

 رام هللا البيرة  :العن ا  
:  رام هللا البرية  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات  احلماية

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 05  
 

  Trade Mark No.: 30572 31927:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 04/01/2017 14/10/7102 :التاريخ 
النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز : من اجل 
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الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة  -واملعلبة
األغذية احملفوظة  –اجليالتني واملربيات –واملطهية

زبدة )اللنب ويره من منتجات األلبان  -واملخلالت
جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة  –(ومسنة حيواين

 –درجة صاحلة للتغذيةزيوت مه –الزيوت -للتغذية
. مارغرين –زبدة نباتية

م شركة يبوس فار : أبسم 
 للصناعة والتسويق 

In the name of: Sharekat Yabous Farm llsena wa 
altasweek  

 رام هللا البيرة  :العن ا  
:  رام هللا البرية  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات  احلماية

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 05  
 

  Trade Mark No.: 30572 31927:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 04/01/2017 14/10/7102 :التاريخ 
النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز : من اجل 

الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة  -واملعلبة
األغذية احملفوظة  –اجليالتني واملربيات –واملطهية

زبدة )اللنب ويره من منتجات األلبان  -واملخلالت
جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة  –(ومسنة حيواين

 –درجة صاحلة للتغذيةزيوت مه –الزيوت -للتغذية
. مارغرين –زبدة نباتية

م شركة يبوس فار : أبسم 
 للصناعة والتسويق 

In the name of: Sharekat Yabous Farm llsena wa 
altasweek  

 رام هللا البيرة  :العن ا  
:  رام هللا البرية  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات  احلماية

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 05  
 

  Trade Mark No.: 30572 31927:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 04/01/2017 14/10/7102 :التاريخ 
النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز : من اجل 

والتابيوكا والساجور، وما يقوم مقام النب ، 
-الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب _املتة

اخلمرية ومسحوق -اخلبز والكعك والفطائر واحللوايت 
احلالوة _ مقبالت غذائية _مساحيق غذائية  -اخلبيز

عسل _لبوظةا_الثلج-على املثلجات -والطحينة
-اخلردل -على امللح -النحل والعسل األسود

الشوكوالتة -اخلل الصلصة-التوابل -الفلفل
 -حبوب شوكوالتة ملبسة -واملغطسات والبسكويت

-ملبس-مصاص األطفال-الراحة-العلكة-السكاكر
. فوندان-قضامة سكرية

شركة يبوس فارم : أبسم 
 للصناعة والتسويق 

In the name of: sharket yabous farm llsen'a wa altasweek  

 هللا رام -البيرة-رام هللا  :العن ا  
:   - :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام 

 العام مبعزل عن العالمة 

 71  
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والتابيوكا والساجور، وما يقوم مقام النب ، 
-الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب _املتة

اخلمرية ومسحوق -اخلبز والكعك والفطائر واحللوايت 
احلالوة _ مقبالت غذائية _مساحيق غذائية  -اخلبيز

عسل _لبوظةا_الثلج-على املثلجات -والطحينة
-اخلردل -على امللح -النحل والعسل األسود

الشوكوالتة -اخلل الصلصة-التوابل -الفلفل
 -حبوب شوكوالتة ملبسة -واملغطسات والبسكويت

-ملبس-مصاص األطفال-الراحة-العلكة-السكاكر
. فوندان-قضامة سكرية

شركة يبوس فارم : أبسم 
 للصناعة والتسويق 

In the name of: sharket yabous farm llsen'a wa altasweek  

 هللا رام -البيرة-رام هللا  :العن ا  
:   - :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام 

 العام مبعزل عن العالمة 

 71  
 

  Trade Mark No.: 30573 31923:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 04/01/2017 14/10/7102 :التاريخ 
اجلنب  –اللنب وغرية من منتجات األلبان : من اجل 

 –جنب  –مثلثات بلوكات  –جنب مطبوخ  –أبنواعه 
لنب رائب  –الزابدي  –روب اللنب  –القشدة  –الزبدة 

األغذية احملفوظة  –الزيوت والشحوم املعدة للتغذية  -
املرابت  -مسن بقري طبيعي  –واجملففة واملطهية 

 75أبنواعها وكافة املنتجات الواردة ابلفئة 
شركة النور ملنتجات : أبسم 

 م . م . لبان ش األ
In the name of: AL Noor Company for Milk Products LLC  

صو    – م رات العب ر  7 :العن ا  
 – وينووا ناوور  – 65 ووقا  –سوو لر 
 . جمه ريا  ار العربيا –الق هرة 

Address: 5 AL O’bour Buildings – –
– –

:  انبلس  -طمون :نوان التبليغ ع
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  Trade Mark No.: 30574 31924:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39 35 :يف الصنف 

107

  Trade Mark No.: 30573 31923:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 04/01/2017 14/10/7102 :التاريخ 
اجلنب  –اللنب وغرية من منتجات األلبان : من اجل 

 –جنب  –مثلثات بلوكات  –جنب مطبوخ  –أبنواعه 
لنب رائب  –الزابدي  –روب اللنب  –القشدة  –الزبدة 

األغذية احملفوظة  –الزيوت والشحوم املعدة للتغذية  -
املرابت  -مسن بقري طبيعي  –واجملففة واملطهية 

 75أبنواعها وكافة املنتجات الواردة ابلفئة 
شركة النور ملنتجات : أبسم 

 م . م . لبان ش األ
In the name of: AL Noor Company for Milk Products LLC  

صو    – م رات العب ر  7 :العن ا  
 – وينووا ناوور  – 65 ووقا  –سوو لر 
 . جمه ريا  ار العربيا –الق هرة 

Address: 5 AL O’bour Buildings – –
– –

:  انبلس  -طمون :نوان التبليغ ع

 

 70  
 

  Trade Mark No.: 30574 31924:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39 35 :يف الصنف 

  Trade Mark No.: 30573 31923:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 04/01/2017 14/10/7102 :التاريخ 
اجلنب  –اللنب وغرية من منتجات األلبان : من اجل 

 –جنب  –مثلثات بلوكات  –جنب مطبوخ  –أبنواعه 
لنب رائب  –الزابدي  –روب اللنب  –القشدة  –الزبدة 

األغذية احملفوظة  –الزيوت والشحوم املعدة للتغذية  -
املرابت  -مسن بقري طبيعي  –واجملففة واملطهية 

 75أبنواعها وكافة املنتجات الواردة ابلفئة 
شركة النور ملنتجات : أبسم 

 م . م . لبان ش األ
In the name of: AL Noor Company for Milk Products LLC  

صو    – م رات العب ر  7 :العن ا  
 – وينووا ناوور  – 65 ووقا  –سوو لر 
 . جمه ريا  ار العربيا –الق هرة 

Address: 5 AL O’bour Buildings – –
– –

:  انبلس  -طمون :نوان التبليغ ع
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  Trade Mark No.: 30574 31924:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39 35 :يف الصنف 

  Date: 04/01/2017 14/10/7102 :التاريخ 
خدمات السياحة والسفر : من اجل 

شركة فينكس للسياحة : أبسم 
 والسفر 

In the name of: sharikat feneks leseyaha w alsafar  

الخليووووول بوار ابووووون ر وووووو  :العنوووو ا  
  م رة ست  سنتر 

:  اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

 77  
 

  Trade Mark No.: 30575 31929:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 04/01/2017 14/10/7102 :التاريخ 
مستحضرات تبيض االقمشة ومواد أخرى : من اجل 

تستعمل يف غسل وكي املالبس ، مستحضرات تنظيف 
، صابون ، عطور وزيوت عطرية ،  وصقل وجلي وكشط

للشعر ، ( لوشن) مستحضرات جتميل ، غسول 
. منظفات أسنان 
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شركة العميد للتسويق : أبسم 
 واالسترياد مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat al ameed leltasweeq walestirad 
mosahama khososya  

رام هللا والبيووووووورة  ووووووو ر   :العنووووووو ا  
 االرس ل  م رة  شت ر 

رام هللا والبرية شارع االرسال عمارة  :عنوان التبليغ 
 عشتار 

 :

 

 73  
 

  Trade Mark No.: 30576 31926:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 04/01/2017 14/10/7102 :التاريخ 
االيواء , خدمات توفري االطعمة واملشروابت: من اجل 

الؤقت 
شركة مطاعم البحري : أبسم 

 مسامهة خصوصية 
In the name of: Shareket mata'em Albahri Mosahama 
Khososiya  

, ايميوووووول  بيوووووو   وووووو ر  :العنووووو ا  
 رام هللا , الماي   
رام هللا , املصيون, شارع امييل حبيب :عنوان التبليغ 

  1954666761جوال 
 :

شركة العميد للتسويق : أبسم 
 واالسترياد مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat al ameed leltasweeq walestirad 
mosahama khososya  

رام هللا والبيووووووورة  ووووووو ر   :العنووووووو ا  
 االرس ل  م رة  شت ر 

رام هللا والبرية شارع االرسال عمارة  :عنوان التبليغ 
 عشتار 

 :
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  Trade Mark No.: 30576 31926:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 04/01/2017 14/10/7102 :التاريخ 
االيواء , خدمات توفري االطعمة واملشروابت: من اجل 

الؤقت 
شركة مطاعم البحري : أبسم 

 مسامهة خصوصية 
In the name of: Shareket mata'em Albahri Mosahama 
Khososiya  

, ايميوووووول  بيوووووو   وووووو ر  :العنووووو ا  
 رام هللا , الماي   
رام هللا , املصيون, شارع امييل حبيب :عنوان التبليغ 

  1954666761جوال 
 :

108
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  Date: 04/01/2017 14/10/7102 :التاريخ 
خدمات السياحة والسفر : من اجل 

شركة فينكس للسياحة : أبسم 
 والسفر 

In the name of: sharikat feneks leseyaha w alsafar  

الخليووووول بوار ابووووون ر وووووو  :العنوووو ا  
  م رة ست  سنتر 

:  اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

 77  
 

  Trade Mark No.: 30575 31929:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 04/01/2017 14/10/7102 :التاريخ 
مستحضرات تبيض االقمشة ومواد أخرى : من اجل 

تستعمل يف غسل وكي املالبس ، مستحضرات تنظيف 
، صابون ، عطور وزيوت عطرية ،  وصقل وجلي وكشط

للشعر ، ( لوشن) مستحضرات جتميل ، غسول 
. منظفات أسنان 

  Date: 04/01/2017 14/10/7102 :التاريخ 
خدمات السياحة والسفر : من اجل 

شركة فينكس للسياحة : أبسم 
 والسفر 

In the name of: sharikat feneks leseyaha w alsafar  

الخليووووول بوار ابووووون ر وووووو  :العنوووو ا  
  م رة ست  سنتر 

:  اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

 77  
 

  Trade Mark No.: 30575 31929:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 04/01/2017 14/10/7102 :التاريخ 
مستحضرات تبيض االقمشة ومواد أخرى : من اجل 

تستعمل يف غسل وكي املالبس ، مستحضرات تنظيف 
، صابون ، عطور وزيوت عطرية ،  وصقل وجلي وكشط

للشعر ، ( لوشن) مستحضرات جتميل ، غسول 
. منظفات أسنان 

شركة العميد للتسويق : أبسم 
 واالسترياد مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat al ameed leltasweeq walestirad 
mosahama khososya  

رام هللا والبيووووووورة  ووووووو ر   :العنووووووو ا  
 االرس ل  م رة  شت ر 

رام هللا والبرية شارع االرسال عمارة  :عنوان التبليغ 
 عشتار 

 :

 

 73  
 

  Trade Mark No.: 30576 31926:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 04/01/2017 14/10/7102 :التاريخ 
االيواء , خدمات توفري االطعمة واملشروابت: من اجل 

الؤقت 
شركة مطاعم البحري : أبسم 

 مسامهة خصوصية 
In the name of: Shareket mata'em Albahri Mosahama 
Khososiya  

, ايميوووووول  بيوووووو   وووووو ر  :العنووووو ا  
 رام هللا , الماي   
رام هللا , املصيون, شارع امييل حبيب :عنوان التبليغ 

  1954666761جوال 
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
ت احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارا

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 74  
 

  Trade Mark No.: 30577 31922:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 04/01/2017 14/10/7102 :التاريخ 
املالبس : من اجل 

شركة بوجني لتجارة : أبسم 
 وتصنيع املالبس 

In the name of: sharikat ponjiletejaret wa tasni almalabes  

 الخليل   ر  الس م  :العن ا  
راس اجلورة مقابل جامع -اخلليل :عنوان التبليغ 

 الشعراوي 
 :

 

 79  
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ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
ت احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارا

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 74  
 

  Trade Mark No.: 30577 31922:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 04/01/2017 14/10/7102 :التاريخ 
املالبس : من اجل 

شركة بوجني لتجارة : أبسم 
 وتصنيع املالبس 

In the name of: sharikat ponjiletejaret wa tasni almalabes  

 الخليل   ر  الس م  :العن ا  
راس اجلورة مقابل جامع -اخلليل :عنوان التبليغ 

 الشعراوي 
 :

 

 79  

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
ت احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارا

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 74  
 

  Trade Mark No.: 30577 31922:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 04/01/2017 14/10/7102 :التاريخ 
املالبس : من اجل 

شركة بوجني لتجارة : أبسم 
 وتصنيع املالبس 

In the name of: sharikat ponjiletejaret wa tasni almalabes  

 الخليل   ر  الس م  :العن ا  
راس اجلورة مقابل جامع -اخلليل :عنوان التبليغ 

 الشعراوي 
 :

 

 79  

 

  Trade Mark No.: 30578 31922:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 04/01/2017 14/10/7102 :التاريخ 
و املياه املعدنية و ( شراب الشعري)البرية : من اجل 

الغازية و غريها من املشروابت غري الكحولية، 
مستخلصة من الفواكه و عصائر الفواكه، مشروابت 

شراب و مستحضرات أخرى لعمل املشروابت 
احتاد اخلليج شركة : أبسم 

 لألغذية 
In the name of: Gulf Union Foods Company  

 -المملكا العربيا السع بيا :العن ا  
الريو  ا الموينووا الاوون  يا ال، ل،وواا 

 778ب .ص 201 ووووووووووو ر  رقووووووووووور 
  11767الري   

فراس اترية للملكية الفكرية انبلس  :عنوان التبليغ 
  262عمارة جالرياي سنرت ص ب 

 :

 

 76  
 

 

  Trade Mark No.: 30578 31922:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 04/01/2017 14/10/7102 :التاريخ 
و املياه املعدنية و ( شراب الشعري)البرية : من اجل 

الغازية و غريها من املشروابت غري الكحولية، 
مستخلصة من الفواكه و عصائر الفواكه، مشروابت 

شراب و مستحضرات أخرى لعمل املشروابت 
احتاد اخلليج شركة : أبسم 

 لألغذية 
In the name of: Gulf Union Foods Company  

 -المملكا العربيا السع بيا :العن ا  
الريو  ا الموينووا الاوون  يا ال، ل،وواا 

 778ب .ص 201 ووووووووووو ر  رقووووووووووور 
  11767الري   

فراس اترية للملكية الفكرية انبلس  :عنوان التبليغ 
  262عمارة جالرياي سنرت ص ب 

 :

 

 76  
 



74العدد التاسع عرش 2017/10/1

  Trade Mark No.: 30580 31921:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37 32 :يف الصنف 

  Date: 04/01/2017 14/10/7102 :التاريخ 
انشاء املباين واالصالح وخدمات الرتكيب او : من اجل 
التجميع 

شركة ايسر داود شاكر : أبسم 
 يغمور للمقاوالت والصيانة 

In the name of: Yasser Dawood Shaker Yaghmour Co. for 
Contracting and Maintenance  

 - ووو  الروضووووا  -جوووو   :العنووو ا  
أ ووووو    - وووو ر  اال يووووور  بوووووو هللا 

 128521ص ب  - مووووو  الموووووا  
, جوووووووو  21772: الر وووووووز البريوووووووو 

 المملكا العربيا السع بيا 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 72  
 

112

113

  Trade Mark No.: 30580 31921:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37 32 :يف الصنف 

  Date: 04/01/2017 14/10/7102 :التاريخ 
انشاء املباين واالصالح وخدمات الرتكيب او : من اجل 
التجميع 

شركة ايسر داود شاكر : أبسم 
 يغمور للمقاوالت والصيانة 

In the name of: Yasser Dawood Shaker Yaghmour Co. for 
Contracting and Maintenance  

 - ووو  الروضووووا  -جوووو   :العنووو ا  
أ ووووو    - وووو ر  اال يووووور  بوووووو هللا 

 128521ص ب  - مووووو  الموووووا  
, جوووووووو  21772: الر وووووووز البريوووووووو 

 المملكا العربيا السع بيا 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 72  
 

  Trade Mark No.: 30581 31920:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 05/01/2017 19/10/7102 :التاريخ 
التمور : من اجل 

  In the name of: mohanad omar mohammad zubaidat مهند عمر دمحم زبيدات : أبسم 
جوووووووووو ال  -ط بوووووووووو س  :العنوووووووووو ا  

0796519796  
جوال  -ابس طو  :عنوان التبليغ 
1952205952  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 72  
 

  Trade Mark No.: 30581 31920:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 05/01/2017 19/10/7102 :التاريخ 
التمور : من اجل 

  In the name of: mohanad omar mohammad zubaidat مهند عمر دمحم زبيدات : أبسم 
جوووووووووو ال  -ط بوووووووووو س  :العنوووووووووو ا  

0796519796  
جوال  -ابس طو  :عنوان التبليغ 
1952205952  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 72  
 



75العدد التاسع عرش 2017/10/1
114

115

  Trade Mark No.: 30582 31927:لعالمة التجارية رقم ا
  In Class: 21 70 :يف الصنف 

  Date: 05/01/2017 19/10/7102 :التاريخ 
ادوات واواين واوعية لالستعمال املنزيل : من اجل 

عدا فراشي )فراشي , امشاط واسفنج, وللمطبخ
ادوات , مواد اصنع الفراشي, (التلوين اوالدهان

زجاج غري مشغول او زجاج شبه , سلك جلي, نظيفت
اواين خزف , (عدا الزجاج املستعمل يف املباين)مشغول 

صيين واواين خزفية غري واردة يف فئات أخرى 
شركة جلوابل قوريش ش : أبسم 
 م ح 

In the name of: GLOBAL GURAYSH FZCO  

المنطقوا , 119810ب .ص :العن ا  
, المنطقووا الجن بيووا, الحورة جبوول  لو 

 اال  رات العربيا المتحوة , بب 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 75  
 

  Trade Mark No.: 30582 31927:لعالمة التجارية رقم ا
  In Class: 21 70 :يف الصنف 

  Date: 05/01/2017 19/10/7102 :التاريخ 
ادوات واواين واوعية لالستعمال املنزيل : من اجل 

عدا فراشي )فراشي , امشاط واسفنج, وللمطبخ
ادوات , مواد اصنع الفراشي, (التلوين اوالدهان

زجاج غري مشغول او زجاج شبه , سلك جلي, نظيفت
اواين خزف , (عدا الزجاج املستعمل يف املباين)مشغول 

صيين واواين خزفية غري واردة يف فئات أخرى 
شركة جلوابل قوريش ش : أبسم 
 م ح 

In the name of: GLOBAL GURAYSH FZCO  

المنطقوا , 119810ب .ص :العن ا  
, المنطقووا الجن بيووا, الحورة جبوول  لو 

 اال  رات العربيا المتحوة , بب 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 75  
 

  Trade Mark No.: 30582 31927:لعالمة التجارية رقم ا
  In Class: 21 70 :يف الصنف 

  Date: 05/01/2017 19/10/7102 :التاريخ 
ادوات واواين واوعية لالستعمال املنزيل : من اجل 

عدا فراشي )فراشي , امشاط واسفنج, وللمطبخ
ادوات , مواد اصنع الفراشي, (التلوين اوالدهان

زجاج غري مشغول او زجاج شبه , سلك جلي, نظيفت
اواين خزف , (عدا الزجاج املستعمل يف املباين)مشغول 

صيين واواين خزفية غري واردة يف فئات أخرى 
شركة جلوابل قوريش ش : أبسم 
 م ح 

In the name of: GLOBAL GURAYSH FZCO  

المنطقوا , 119810ب .ص :العن ا  
, المنطقووا الجن بيووا, الحورة جبوول  لو 

 اال  رات العربيا المتحوة , بب 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 75  
 

  Trade Mark No.: 30583 31923:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 05/01/2017 19/10/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 
الدقيق , جوالتابيوكا والسا, السكر واألرز, االصطناعية

اخلبز والفطائر , واملستحضرات املصنوعة من احلبوب
عسل النحل والعسل , احللوايت املثلجة, واحللوايت

اخلل , اخلردل, امللح, اخلمرية ومسحوق اخلبيز, االسود
الثلج , البهارات, (التوابل)والصلصات 

شركة جلوابل قوريش ش : أبسم 
 م ح 

In the name of: GLOBAL GURAYSH FZCO  

المنطقوا , 119810ب .ص :العن ا  
, المنطقووا الجن بيووا, الحورة جبوول  لو 

 اال  رات العربيا المتحوة , بب 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 31  
 



76العدد التاسع عرش 2017/10/1

  Trade Mark No.: 30584 31924:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18 02 :يف الصنف 

  Date: 05/01/2017 19/10/7102 :التاريخ 
حقائب صغرية ، حقائب ظهر ، حقائب : من اجل 

، حقائب يد ، للرايضة ، حقائب مالبس سفرية 
حقائب مدرسية ، حقائب سفرية صغرية 

شركة الشمس للتجارة : أبسم 
 واالستثمار عادية عامة 

In the name of: Sharrkat Alshams Leltejara Wal 
estathmar Adiya Ama  

رام هللا بوار المنووو رة  ووو ر   :العنوو ا  
 الحسبا 
:  رام هللا دوار املنارة شارع احلسبة  :عنوان التبليغ 

 

 30  
 

116

117

  Trade Mark No.: 30584 31924:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18 02 :يف الصنف 

  Date: 05/01/2017 19/10/7102 :التاريخ 
حقائب صغرية ، حقائب ظهر ، حقائب : من اجل 

، حقائب يد ، للرايضة ، حقائب مالبس سفرية 
حقائب مدرسية ، حقائب سفرية صغرية 

شركة الشمس للتجارة : أبسم 
 واالستثمار عادية عامة 

In the name of: Sharrkat Alshams Leltejara Wal 
estathmar Adiya Ama  

رام هللا بوار المنووو رة  ووو ر   :العنوو ا  
 الحسبا 
:  رام هللا دوار املنارة شارع احلسبة  :عنوان التبليغ 

 

 30  
 

  Trade Mark No.: 30585 31929:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18 02 :يف الصنف 

  Date: 05/01/2017 19/10/7102 :التاريخ 
حقائب صغرية ، حقائب ظهر ، حقائب : من اجل 

للرايضة ، حقائب مالبس سفرية ، حقائب يد ، 
ب سفرية صغرية حقائب مدرسية ، حقائ

شركة الشمس للتجارة : أبسم 
 واالستثمار عادية عامة 

In the name of: Sharrkat Alshams Leltejara Wal 
estathmar Adiya Ama  

-بوار المنوووووو رة -رام هللا  :العنوووووو ا  
   ر  الحسبا 

:  شارع احلسبة -دوار املنارة -رام هللا  :عنوان التبليغ 

 

 37  
 

  Trade Mark No.: 30585 31929:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18 02 :يف الصنف 

  Date: 05/01/2017 19/10/7102 :التاريخ 
حقائب صغرية ، حقائب ظهر ، حقائب : من اجل 

للرايضة ، حقائب مالبس سفرية ، حقائب يد ، 
ب سفرية صغرية حقائب مدرسية ، حقائ

شركة الشمس للتجارة : أبسم 
 واالستثمار عادية عامة 

In the name of: Sharrkat Alshams Leltejara Wal 
estathmar Adiya Ama  

-بوار المنوووووو رة -رام هللا  :العنوووووو ا  
   ر  الحسبا 

:  شارع احلسبة -دوار املنارة -رام هللا  :عنوان التبليغ 

 

 37  
 



77العدد التاسع عرش 2017/10/1

118

119

  Trade Mark No.: 30586 31926:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18 02 :يف الصنف 

  Date: 05/01/2017 19/10/7102 :التاريخ 
حقائب صغرية ، حقائب ظهر ، حقائب : من اجل 

للرايضة ، حقائب مالبس سفرية ، حقائب يد ، 
حقائب مدرسية ، حقائب سفرية صغرية 

شركة الشمس للتجارة : أبسم 
 واالستثمار عادية عامة 

In the name of: Sharrkat Alshams Leltejara Wal 
estathmar Adiya Ama  

-وار المنوووووو رة ب-رام هللا  :العنوووووو ا  
   ر  الحسبا 

:  شارع احلسبة -دوار املنارة -رام هللا  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30586 31926:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18 02 :يف الصنف 

  Date: 05/01/2017 19/10/7102 :التاريخ 
حقائب صغرية ، حقائب ظهر ، حقائب : من اجل 

للرايضة ، حقائب مالبس سفرية ، حقائب يد ، 
حقائب مدرسية ، حقائب سفرية صغرية 

شركة الشمس للتجارة : أبسم 
 واالستثمار عادية عامة 

In the name of: Sharrkat Alshams Leltejara Wal 
estathmar Adiya Ama  

-وار المنوووووو رة ب-رام هللا  :العنوووووو ا  
   ر  الحسبا 

:  شارع احلسبة -دوار املنارة -رام هللا  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30589 31925:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 08/01/2017 12/10/7102 :التاريخ 
املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة : من اجل 

وغريها من املواد اليت تستخدم يف غسيل املالبس 
ومستحضرات التنظيف والصقل والكشط وإزالة 

بون أبنواعه الصا -األوساخ، مواد إزالة الشحومات
 -الزيوت الطيارة –الروائح العطرية -وبرش الصابون

معاجني األسنان  -مواد التزيني وحماليل الشعر
. الشامبو -واحلالقة
معتصم عزمي امساعيل : أبسم 

 الشيوخي 
In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI  

 الخليل بوار الاحا  :العن ا  
:  اخلليل دوار الصحة  :عنوان التبليغ 

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30589 31925:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 08/01/2017 12/10/7102 :التاريخ 
املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة : من اجل 

وغريها من املواد اليت تستخدم يف غسيل املالبس 
ومستحضرات التنظيف والصقل والكشط وإزالة 

بون أبنواعه الصا -األوساخ، مواد إزالة الشحومات
 -الزيوت الطيارة –الروائح العطرية -وبرش الصابون

معاجني األسنان  -مواد التزيني وحماليل الشعر
. الشامبو -واحلالقة
معتصم عزمي امساعيل : أبسم 

 الشيوخي 
In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI  

 الخليل بوار الاحا  :العن ا  
:  اخلليل دوار الصحة  :عنوان التبليغ 

 

 7  
 



78العدد التاسع عرش 2017/10/1

  Trade Mark No.: 30591 31950:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 08/01/2017 12/10/7102 :التاريخ 
 –تشمل الورق واألصناف املصنوعة منه: من اجل 

 -واألصناف املصنوعة منه( الكرتون)الورق املقوى 
مواد  –الكتب –اجلرائد والدورايت -طبوعاتامل

 –األدوات الكتابية –الصور الفوتوغرافية –التجليد
األدوات ( اخلاصة ابألدوات الكتابية)مواد اللصق 
اآلالت الكاتبة ووازم  –فرش التلوين –اخلاصة ابلفنانني

األدوات اليت تستخدم يف  –(عدا األاثث)املكاتب
 –ورق اللعب –(هزةعدا األج) –التهذيب والتعليم

( الواح الطباعة)حروف الطباعة والكليشات 
معتصم عزمي امساعيل : أبسم 

 الشيوخي 
In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI  

 الخليل بوار الاحا  :العن ا  
:  اخلليل دوار الصحة  :عنوان التبليغ 

 

 3  
 

120

121

  Trade Mark No.: 30591 31950:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 08/01/2017 12/10/7102 :التاريخ 
 –تشمل الورق واألصناف املصنوعة منه: من اجل 

 -واألصناف املصنوعة منه( الكرتون)الورق املقوى 
مواد  –الكتب –اجلرائد والدورايت -طبوعاتامل

 –األدوات الكتابية –الصور الفوتوغرافية –التجليد
األدوات ( اخلاصة ابألدوات الكتابية)مواد اللصق 
اآلالت الكاتبة ووازم  –فرش التلوين –اخلاصة ابلفنانني

األدوات اليت تستخدم يف  –(عدا األاثث)املكاتب
 –ورق اللعب –(هزةعدا األج) –التهذيب والتعليم

( الواح الطباعة)حروف الطباعة والكليشات 
معتصم عزمي امساعيل : أبسم 

 الشيوخي 
In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI  

 الخليل بوار الاحا  :العن ا  
:  اخلليل دوار الصحة  :عنوان التبليغ 

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 30593 31953:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 08/01/2017 12/10/7102 :التاريخ 
مواد الصيدلة والطب البيطري واملواد : من اجل 

اللصق الطبية  –أغذية األطفال واملرضى –الصحية
 –ومواد للتضميد املواد اخلاصة حبشوات األسنان

ملواد املطهرة ا -الشمع املستخدم يف طب األسنان
املستحضرات اخلاصة إبابدة األعشاب  -واملعقمة

املستحضرات املضادة  -واحلشرات الضارة
. فوط نسائيةواطفال -–للطفيليات

معتصم عزمي امساعيل : أبسم 
 الشيوخي 

In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI  

 الخليل بوار الاحا  :العن ا  
:  اخلليل دوار الصحة  :عنوان التبليغ 

 

 4  
 

  Trade Mark No.: 30593 31953:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 08/01/2017 12/10/7102 :التاريخ 
مواد الصيدلة والطب البيطري واملواد : من اجل 

اللصق الطبية  –أغذية األطفال واملرضى –الصحية
 –ومواد للتضميد املواد اخلاصة حبشوات األسنان

ملواد املطهرة ا -الشمع املستخدم يف طب األسنان
املستحضرات اخلاصة إبابدة األعشاب  -واملعقمة

املستحضرات املضادة  -واحلشرات الضارة
. فوط نسائيةواطفال -–للطفيليات

معتصم عزمي امساعيل : أبسم 
 الشيوخي 

In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI  

 الخليل بوار الاحا  :العن ا  
:  اخلليل دوار الصحة  :عنوان التبليغ 

 

 4  
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  Trade Mark No.: 30591 31950:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 08/01/2017 12/10/7102 :التاريخ 
 –تشمل الورق واألصناف املصنوعة منه: من اجل 

 -واألصناف املصنوعة منه( الكرتون)الورق املقوى 
مواد  –الكتب –اجلرائد والدورايت -طبوعاتامل

 –األدوات الكتابية –الصور الفوتوغرافية –التجليد
األدوات ( اخلاصة ابألدوات الكتابية)مواد اللصق 
اآلالت الكاتبة ووازم  –فرش التلوين –اخلاصة ابلفنانني

األدوات اليت تستخدم يف  –(عدا األاثث)املكاتب
 –ورق اللعب –(هزةعدا األج) –التهذيب والتعليم

( الواح الطباعة)حروف الطباعة والكليشات 
معتصم عزمي امساعيل : أبسم 

 الشيوخي 
In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI  

 الخليل بوار الاحا  :العن ا  
:  اخلليل دوار الصحة  :عنوان التبليغ 

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 30594 31954:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 21 70 :يف الصنف 

  Date: 08/01/2017 12/10/7102 :التاريخ 
ير )وات واألوعية املنزلية الصغرية األد: من اجل 

األمشاط  –(املصنوعة من معادن نفيسة واملطالة
املواد اليت  –(عدا فرش التلوين)الفرش  –واإلسفنج

األدوات واملواد اليت  –تستعمل يف صناعة الفرش
املصنوعات  –صوف الفوالذ –تستخدم يف التنظيف

ير واردة يف فئات )الزجاجية والصيين والفخار 
األدوات واألوعية املنزلية الصغرية املصنوعة  -(ىأخر 

 –املقايل –اجلرادل –واين املطبخ)من البالستيك 
 –(بالستيك)املصنوعة من احلديد واألملنيوم واللدائن 

عدا )األجهزة الصغرية للفرم والسحق والكبس ويرها 
(. اليت يتم تشغيلها ابحملركات والكهرابء

معتصم عزمي امساعيل : أبسم 
 الشيوخي 

In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI  

 الخليل بوار الاحا  :العن ا  
:  اخلليل دوار الصحة  :عنوان التبليغ 

 

 9  

 

  Trade Mark No.: 30595 31959:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 08/01/2017 12/10/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واغطية الراس : من اجل 

معتصم عزمي امساعيل : أبسم 
 الشيوخي 

In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI  

 الخليل بوار الاحا  :العن ا  
:  اخلليل دوار الصحة  :عنوان التبليغ 

 

 6  
 

 

  Trade Mark No.: 30595 31959:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 08/01/2017 12/10/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واغطية الراس : من اجل 

معتصم عزمي امساعيل : أبسم 
 الشيوخي 

In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI  

 الخليل بوار الاحا  :العن ا  
:  اخلليل دوار الصحة  :عنوان التبليغ 

 

 6  
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  Trade Mark No.: 30596 31956:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 08/01/2017 12/10/7102 :التاريخ 
مواد الصيدلة والطب البيطري واملواد : من اجل 

اللصق الطبية  –أغذية األطفال واملرضى –الصحية
 –ومواد للتضميد املواد اخلاصة حبشوات األسنان

املواد املطهرة  -الشمع املستخدم يف طب األسنان
املستحضرات اخلاصة إبابدة األعشاب  -واملعقمة

املستحضرات املضادة  -واحلشرات الضارة
. فوط نسائية واطفال -–للطفيليات

معتصم عزمي امساعيل : أبسم 
 الشيوخي 

In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI  

 الخليل بوار الاحا  :العن ا  
:  اخلليل دوار الصحة  :عنوان التبليغ 

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30597 31952:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 21 70 :يف الصنف 

  Date: 08/01/2017 12/10/7102 :التاريخ 

  Trade Mark No.: 30596 31956:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 08/01/2017 12/10/7102 :التاريخ 
مواد الصيدلة والطب البيطري واملواد : من اجل 

اللصق الطبية  –أغذية األطفال واملرضى –الصحية
 –ومواد للتضميد املواد اخلاصة حبشوات األسنان

املواد املطهرة  -الشمع املستخدم يف طب األسنان
املستحضرات اخلاصة إبابدة األعشاب  -واملعقمة

املستحضرات املضادة  -واحلشرات الضارة
. فوط نسائية واطفال -–للطفيليات

معتصم عزمي امساعيل : أبسم 
 الشيوخي 

In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI  

 الخليل بوار الاحا  :العن ا  
:  اخلليل دوار الصحة  :عنوان التبليغ 

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30597 31952:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 21 70 :يف الصنف 

  Date: 08/01/2017 12/10/7102 :التاريخ 

124

125

 

  Trade Mark No.: 30595 31959:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 08/01/2017 12/10/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واغطية الراس : من اجل 

معتصم عزمي امساعيل : أبسم 
 الشيوخي 

In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI  

 الخليل بوار الاحا  :العن ا  
:  اخلليل دوار الصحة  :عنوان التبليغ 

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 30596 31956:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 08/01/2017 12/10/7102 :التاريخ 
مواد الصيدلة والطب البيطري واملواد : من اجل 

اللصق الطبية  –أغذية األطفال واملرضى –الصحية
 –ومواد للتضميد املواد اخلاصة حبشوات األسنان

املواد املطهرة  -الشمع املستخدم يف طب األسنان
املستحضرات اخلاصة إبابدة األعشاب  -واملعقمة

املستحضرات املضادة  -واحلشرات الضارة
. فوط نسائية واطفال -–للطفيليات

معتصم عزمي امساعيل : أبسم 
 الشيوخي 

In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI  

 الخليل بوار الاحا  :العن ا  
:  اخلليل دوار الصحة  :عنوان التبليغ 

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30597 31952:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 21 70 :يف الصنف 

  Date: 08/01/2017 12/10/7102 :التاريخ 
ير )األدوات واألوعية املنزلية الصغرية : من اجل 

مشاط األ –(املصنوعة من معادن نفيسة واملطالة
املواد اليت  –(عدا فرش التلوين)الفرش  –واإلسفنج

األدوات واملواد اليت  –تستعمل يف صناعة الفرش
املصنوعات  –صوف الفوالذ –تستخدم يف التنظيف

ير واردة يف فئات )الزجاجية والصيين والفخار 
األدوات واألوعية املنزلية الصغرية املصنوعة  -(أخرى

 –املقايل –اجلرادل –خواين املطب)من البالستيك 
 –(بالستيك)املصنوعة من احلديد واألملنيوم واللدائن 

عدا )األجهزة الصغرية للفرم والسحق والكبس ويرها 
(. اليت يتم تشغيلها ابحملركات والكهرابء

معتصم عزمي امساعيل : أبسم 
 الشيوخي 

In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI  

 الخليل بوار الاحا  :العن ا  
:  اخلليل دوار الصحة  :عنوان التبليغ 

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30598 31952:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 
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ير )األدوات واألوعية املنزلية الصغرية : من اجل 
مشاط األ –(املصنوعة من معادن نفيسة واملطالة

املواد اليت  –(عدا فرش التلوين)الفرش  –واإلسفنج
األدوات واملواد اليت  –تستعمل يف صناعة الفرش

املصنوعات  –صوف الفوالذ –تستخدم يف التنظيف
ير واردة يف فئات )الزجاجية والصيين والفخار 

األدوات واألوعية املنزلية الصغرية املصنوعة  -(أخرى
 –املقايل –اجلرادل –خواين املطب)من البالستيك 

 –(بالستيك)املصنوعة من احلديد واألملنيوم واللدائن 
عدا )األجهزة الصغرية للفرم والسحق والكبس ويرها 

(. اليت يتم تشغيلها ابحملركات والكهرابء
معتصم عزمي امساعيل : أبسم 

 الشيوخي 
In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI  

 الخليل بوار الاحا  :العن ا  
:  اخلليل دوار الصحة  :عنوان التبليغ 

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30598 31952:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

ير )األدوات واألوعية املنزلية الصغرية : من اجل 
مشاط األ –(املصنوعة من معادن نفيسة واملطالة

املواد اليت  –(عدا فرش التلوين)الفرش  –واإلسفنج
األدوات واملواد اليت  –تستعمل يف صناعة الفرش

املصنوعات  –صوف الفوالذ –تستخدم يف التنظيف
ير واردة يف فئات )الزجاجية والصيين والفخار 

األدوات واألوعية املنزلية الصغرية املصنوعة  -(أخرى
 –املقايل –اجلرادل –خواين املطب)من البالستيك 

 –(بالستيك)املصنوعة من احلديد واألملنيوم واللدائن 
عدا )األجهزة الصغرية للفرم والسحق والكبس ويرها 

(. اليت يتم تشغيلها ابحملركات والكهرابء
معتصم عزمي امساعيل : أبسم 

 الشيوخي 
In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI  

 الخليل بوار الاحا  :العن ا  
:  اخلليل دوار الصحة  :عنوان التبليغ 

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30598 31952:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 08/01/2017 12/10/7102 :التاريخ 
 –تشمل الورق واألصناف املصنوعة منه: من اجل 

 -واألصناف املصنوعة منه( الكرتون)الورق املقوى 
مواد  –الكتب –اجلرائد والدورايت -املطبوعات

 –ألدوات الكتابيةا –الصور الفوتوغرافية –التجليد
األدوات ( اخلاصة ابألدوات الكتابية)مواد اللصق 
اآلالت الكاتبة ووازم  –فرش التلوين –اخلاصة ابلفنانني

األدوات اليت تستخدم يف  –(عدا األاثث)املكاتب
 –ورق اللعب –(عدا األجهزة) –التهذيب والتعليم

احملارم ( وح الطباعة)حروف الطباعة والكليشات 
. فوط أطفال –الورقية
معتصم عزمي امساعيل : أبسم 

 الشيوخي 
In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI  

 الخليل بوار الاحا  :العن ا  
:  اخلليل دوار الصحة  :عنوان التبليغ 

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 30599 31955:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 08/01/2017 12/10/7102 :التاريخ 
 –تشمل الورق واألصناف املصنوعة منه: من اجل 

 -واألصناف املصنوعة منه( الكرتون)الورق املقوى 
مواد  –الكتب –اجلرائد والدورايت -املطبوعات

 –ألدوات الكتابيةا –الصور الفوتوغرافية –التجليد
األدوات ( اخلاصة ابألدوات الكتابية)مواد اللصق 
اآلالت الكاتبة ووازم  –فرش التلوين –اخلاصة ابلفنانني

األدوات اليت تستخدم يف  –(عدا األاثث)املكاتب
 –ورق اللعب –(عدا األجهزة) –التهذيب والتعليم

احملارم ( وح الطباعة)حروف الطباعة والكليشات 
. فوط أطفال –الورقية
معتصم عزمي امساعيل : أبسم 

 الشيوخي 
In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI  

 الخليل بوار الاحا  :العن ا  
:  اخلليل دوار الصحة  :عنوان التبليغ 

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 30599 31955:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 08/01/2017 12/10/7102 :التاريخ 
 –تشمل الورق واألصناف املصنوعة منه: من اجل 

 -واألصناف املصنوعة منه( الكرتون)الورق املقوى 
مواد  –الكتب –اجلرائد والدورايت -املطبوعات

 –ألدوات الكتابيةا –الصور الفوتوغرافية –التجليد
األدوات ( اخلاصة ابألدوات الكتابية)مواد اللصق 
اآلالت الكاتبة ووازم  –فرش التلوين –اخلاصة ابلفنانني

األدوات اليت تستخدم يف  –(عدا األاثث)املكاتب
 –ورق اللعب –(عدا األجهزة) –التهذيب والتعليم

احملارم ( وح الطباعة)حروف الطباعة والكليشات 
. فوط أطفال –الورقية
معتصم عزمي امساعيل : أبسم 

 الشيوخي 
In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI  

 الخليل بوار الاحا  :العن ا  
:  اخلليل دوار الصحة  :عنوان التبليغ 

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 30599 31955:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 09/01/2017 15/10/7102 :التاريخ 
رقائق مصنوعة من طحني الذرة او البطاطا : من اجل 

شركة صالح التجارية : أبسم 
 لصناعة املواد الغذائية وتوزيعها 

In the name of: SHAREKET SALAH ALTEJARYH 
LISINAT ALMWAD ALGHTHAEYH WATAWZIAHA  

  لح ل واب قب    –الخليل  :العن ا  
:  حلحول واد قبون  –اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 30600 31611:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 09/01/2017 15/10/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

  In the name of: Fowzi Esam Fowzi Saeid فوزي عصام فوزي سعيد : أبسم 
  يف   :  العن ا

 9ط -عمارة برج الساعة -رام هللا :عنوان التبليغ 
  1952296229جوال 

 :
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 00  
 

  Trade Mark No.: 30601 31610:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 09/01/2017 15/10/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

  In the name of: Fowzi Esam Fowzi Saeid فوزي عصام فوزي سعيد : أبسم 
  يف   :العن ا  

 9ط -عمارة برج الساعة -رام هللا :عنوان التبليغ 
  1952296229جوال 

 :

 

 07  
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  Date: 09/01/2017 15/10/7102 :التاريخ 
رقائق مصنوعة من طحني الذرة او البطاطا : من اجل 

شركة صالح التجارية : أبسم 
 لصناعة املواد الغذائية وتوزيعها 

In the name of: SHAREKET SALAH ALTEJARYH 
LISINAT ALMWAD ALGHTHAEYH WATAWZIAHA  

  لح ل واب قب    –الخليل  :العن ا  
:  حلحول واد قبون  –اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 30600 31611:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 09/01/2017 15/10/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

  In the name of: Fowzi Esam Fowzi Saeid فوزي عصام فوزي سعيد : أبسم 
  يف   :  العن ا

 9ط -عمارة برج الساعة -رام هللا :عنوان التبليغ 
  1952296229جوال 

 :

 

  Date: 09/01/2017 15/10/7102 :التاريخ 
رقائق مصنوعة من طحني الذرة او البطاطا : من اجل 

شركة صالح التجارية : أبسم 
 لصناعة املواد الغذائية وتوزيعها 

In the name of: SHAREKET SALAH ALTEJARYH 
LISINAT ALMWAD ALGHTHAEYH WATAWZIAHA  

  لح ل واب قب    –الخليل  :العن ا  
:  حلحول واد قبون  –اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 30600 31611:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 09/01/2017 15/10/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

  In the name of: Fowzi Esam Fowzi Saeid فوزي عصام فوزي سعيد : أبسم 
  يف   :  العن ا

 9ط -عمارة برج الساعة -رام هللا :عنوان التبليغ 
  1952296229جوال 

 :
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  Trade Mark No.: 30602 31617:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 09/01/2017 15/10/7102 :التاريخ 
الرتفيه ، معلومات عن الرتفيه ، عرض : من اجل 

حية ، ستوديوهات سينمائية ، قاعات  متثيليات
موسيقية ، دور حضانة ، تنظيم حفالت ترفيه ، انتاج 

عروض مسرحية 
  In the name of: Fowzi Esam Fowzi Saeid فوزي عصام فوزي سعيد : أبسم 

  يف   :العن ا  
 9ط -عمارة برج الساعة -رام هللا :عنوان التبليغ 

  1952296229جوال 
 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 30602 31617:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 09/01/2017 15/10/7102 :التاريخ 
الرتفيه ، معلومات عن الرتفيه ، عرض : من اجل 

حية ، ستوديوهات سينمائية ، قاعات  متثيليات
موسيقية ، دور حضانة ، تنظيم حفالت ترفيه ، انتاج 

عروض مسرحية 
  In the name of: Fowzi Esam Fowzi Saeid فوزي عصام فوزي سعيد : أبسم 

  يف   :العن ا  
 9ط -عمارة برج الساعة -رام هللا :عنوان التبليغ 

  1952296229جوال 
 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 30603 31613:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 09/01/2017 15/10/7102 :التاريخ 
الرتفيه ، معلومات عن الرتفيه ، عرض : من اجل 

متثيليات حية ، ستوديوهات سينمائية ، قاعات 
ت ترفيه ، انتاج موسيقية ، دور حضانة ، تنظيم حفال

عروض مسرحية 
  In the name of: Fowzi Esam Fowzi Saeid سعيد  فوزي عصام فوزي: أبسم 

  يف   :العن ا  
 9ط -عمارة برج الساعة -رام هللا :عنوان التبليغ 

  1952296229جوال 
 :

 

 04  
 

  Trade Mark No.: 30603 31613:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 09/01/2017 15/10/7102 :التاريخ 
الرتفيه ، معلومات عن الرتفيه ، عرض : من اجل 

متثيليات حية ، ستوديوهات سينمائية ، قاعات 
ت ترفيه ، انتاج موسيقية ، دور حضانة ، تنظيم حفال

عروض مسرحية 
  In the name of: Fowzi Esam Fowzi Saeid سعيد  فوزي عصام فوزي: أبسم 

  يف   :العن ا  
 9ط -عمارة برج الساعة -رام هللا :عنوان التبليغ 

  1952296229جوال 
 :

 

 04  
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  Trade Mark No.: 30604 31614:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 09/01/2017 15/10/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
  In the name of: Hana'a Ibrahim Ali Ala'araj ابراهيم علي االعرج  هناء: أبسم 

  يف   :العن ا  
 9ط -عمارة برج الساعة -رام هللا :عنوان التبليغ 

  1952296229جوال 
 :

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 30604 31614:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 09/01/2017 15/10/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
  In the name of: Hana'a Ibrahim Ali Ala'araj ابراهيم علي االعرج  هناء: أبسم 

  يف   :العن ا  
 9ط -عمارة برج الساعة -رام هللا :عنوان التبليغ 

  1952296229جوال 
 :

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 30604 31614:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 09/01/2017 15/10/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
  In the name of: Hana'a Ibrahim Ali Ala'araj ابراهيم علي االعرج  هناء: أبسم 

  يف   :العن ا  
 9ط -عمارة برج الساعة -رام هللا :عنوان التبليغ 

  1952296229جوال 
 :

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 30605 31619:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 09/01/2017 15/10/7102 :التاريخ 
اللحوم؛ األمساك؛ الدواجن؛ حلوم الصيد؛ : من اجل 

مستخلصات اللحوم؛ احملفوظة ، الفواكه واخلضار 
اجملففة واملطبوخة؛ املواد اهلالمية؛ املَرىب؛ الفواكه 

بيض؛ احلليب؛ منتجات حليب؛ املطبوخة ابلسكر؛ ال
الزيوت والدهون القابلة لألكل؛ الغموس؛ اجلبنة؛ لنب 
الزابدي؛ املكسرات الصاحلة لألكل؛ املكسرات 
احملّضرة ؛ البذور املعاجلة الصاحلة لألكل؛ ألواح األغذية 
اليت أساسها البندق؛ خلطات الفواكه والبندق؛ رقائق 

اخلفيفة اليت  البطاطس؛ مقرمشات البطاطس؛ األغذية
أساسها البطاطس؛ األغذية اخلفيفة اليت أساسها فول 
الصواي؛ رقائق الصواي؛ الوجبات اخلفيفة اليت أساسها 
الفاكهة؛ رقائق فواكه؛ رقائق اليوكا؛ اللحم البقري 
اجلاهز؛ حلم البقر املقدد؛ جلد اخلنزير املنفوخ؛ سلطات 

ألغذية اخلضروات؛ الفواكه واخلضار القابلة للدهن؛ ا
اخلفيفة والرقائق اليت أساسها اخلضار؛ األغذية اخلفيفة 
اجلاهزة لألكل اليت تتضّمن أساسا على بطاطس 
ورقائق، البندق، ُمنَتجات البندِق، البذور، فواكه، 
اخلضار واخللطات املكونة منها؛ األغذية اخلفيفة 

. واألكل القابل للدهن اليت أساسها البقوليات 
  .In the name of: PepsiCo, Inc . بيبسيكو، إنك: أبسم 

أنورسوو   هيوول رووب  500 :العنوو ا  
ا 10755ا بيوووووووو رجيسا ني يوووووووو ر  
 ال الي ت المتحوة األ ري يا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :
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  Trade Mark No.: 30605 31619:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 09/01/2017 15/10/7102 :التاريخ 
اللحوم؛ األمساك؛ الدواجن؛ حلوم الصيد؛ : من اجل 

مستخلصات اللحوم؛ احملفوظة ، الفواكه واخلضار 
اجملففة واملطبوخة؛ املواد اهلالمية؛ املَرىب؛ الفواكه 

بيض؛ احلليب؛ منتجات حليب؛ املطبوخة ابلسكر؛ ال
الزيوت والدهون القابلة لألكل؛ الغموس؛ اجلبنة؛ لنب 
الزابدي؛ املكسرات الصاحلة لألكل؛ املكسرات 
احملّضرة ؛ البذور املعاجلة الصاحلة لألكل؛ ألواح األغذية 
اليت أساسها البندق؛ خلطات الفواكه والبندق؛ رقائق 

اخلفيفة اليت  البطاطس؛ مقرمشات البطاطس؛ األغذية
أساسها البطاطس؛ األغذية اخلفيفة اليت أساسها فول 
الصواي؛ رقائق الصواي؛ الوجبات اخلفيفة اليت أساسها 
الفاكهة؛ رقائق فواكه؛ رقائق اليوكا؛ اللحم البقري 
اجلاهز؛ حلم البقر املقدد؛ جلد اخلنزير املنفوخ؛ سلطات 

ألغذية اخلضروات؛ الفواكه واخلضار القابلة للدهن؛ ا
اخلفيفة والرقائق اليت أساسها اخلضار؛ األغذية اخلفيفة 
اجلاهزة لألكل اليت تتضّمن أساسا على بطاطس 
ورقائق، البندق، ُمنَتجات البندِق، البذور، فواكه، 
اخلضار واخللطات املكونة منها؛ األغذية اخلفيفة 

. واألكل القابل للدهن اليت أساسها البقوليات 
  .In the name of: PepsiCo, Inc . بيبسيكو، إنك: أبسم 

أنورسوو   هيوول رووب  500 :العنوو ا  
ا 10755ا بيوووووووو رجيسا ني يوووووووو ر  
 ال الي ت المتحوة األ ري يا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

  06  
 

  Trade Mark No.: 30606 31616:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 09/01/2017 15/10/7102 :التاريخ 
القهوة؛ الشاي؛ الكاكاو؛ القهوة : من اجل 

اغو؛ االصطناعية؛ السكر؛ األرز؛ التابيوكا؛ الس
الدقيق؛ املستحضرات املعدة من احلبوب؛ اخلبز؛ 
املعجنات؛ احللوايت؛ املثلجات؛ العسل؛ الدبس؛ 
مسحوق اخلمرية ؛ مسحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ 

؛ البهارات؛ احلبوب؛ احلبوب )توابل(اخلل؛ الصلصات 
املطبوخة؛ منتجات األغذية اخلفيفة املعّدة من طحني 

ة اخلفيفة املعّدة من طحني احلبوب؛ منتجات األغذي
البطاطس؛ منتجات األغذية اخلفيفة املعّدة من طحني 
طحني األرز؛ املقرمشات؛ رقائق التاكو؛ رقائق دقيق 
الذرة؛ الرقائق اليت أساسها الطحني؛ الرقائق اليت 
أساسها احلبوب؛ الوجبات اخلفيفة اليت أساسها 

لواح احلبوب؛ ألواح األغذية اليت أساسها احلبوب؛ أ
احلبوب وألواح الطاقة؛ األطعمة اليت أساسها األرز؛ 
رقائق األرز؛ مقرمشات األرز؛ رقائق األرز؛ االرز 

؛ األغذية اخلفيفة املعدة من )أرز(املنفخ؛ الكعك 
الذرة؛ الذرة املطبوخة؛ البوشار؛ الذرة املشوية؛ 
الوجبات اخلفيفة من الذرة املنفوخة؛ منتجات األغذية 

 أساسها الذرة الصفراء؛ األغذية اخلفيفة اخلفيفة اليت

 06  
 

  Trade Mark No.: 30606 31616:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 09/01/2017 15/10/7102 :التاريخ 
القهوة؛ الشاي؛ الكاكاو؛ القهوة : من اجل 

اغو؛ االصطناعية؛ السكر؛ األرز؛ التابيوكا؛ الس
الدقيق؛ املستحضرات املعدة من احلبوب؛ اخلبز؛ 
املعجنات؛ احللوايت؛ املثلجات؛ العسل؛ الدبس؛ 
مسحوق اخلمرية ؛ مسحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ 

؛ البهارات؛ احلبوب؛ احلبوب )توابل(اخلل؛ الصلصات 
املطبوخة؛ منتجات األغذية اخلفيفة املعّدة من طحني 

ة اخلفيفة املعّدة من طحني احلبوب؛ منتجات األغذي
البطاطس؛ منتجات األغذية اخلفيفة املعّدة من طحني 
طحني األرز؛ املقرمشات؛ رقائق التاكو؛ رقائق دقيق 
الذرة؛ الرقائق اليت أساسها الطحني؛ الرقائق اليت 
أساسها احلبوب؛ الوجبات اخلفيفة اليت أساسها 

لواح احلبوب؛ ألواح األغذية اليت أساسها احلبوب؛ أ
احلبوب وألواح الطاقة؛ األطعمة اليت أساسها األرز؛ 
رقائق األرز؛ مقرمشات األرز؛ رقائق األرز؛ االرز 

؛ األغذية اخلفيفة املعدة من )أرز(املنفخ؛ الكعك 
الذرة؛ الذرة املطبوخة؛ البوشار؛ الذرة املشوية؛ 
الوجبات اخلفيفة من الذرة املنفوخة؛ منتجات األغذية 

 أساسها الذرة الصفراء؛ األغذية اخلفيفة اخلفيفة اليت
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املشّكلة اليت حتتوي على ذرة صفراء؛ اخلبز الرقيق 
املقرمش؛ البسكويت اململح على شكل عقدة؛ 
جرانوال؛ ألواح الوجبات اخلفيفة ذات أساس اجلرانوال؛ 
بذور احلبوب، احملّضرة؛ األغذية اخلفيفة اليت حتتوي 

الفواكه اجملفة على خليط من احلبوب، البندق و 
) ؛ الصلصات؛ الصلصات؛ البندق املغطى )حلوى(

؛ األغذية اخلفيفة اليت أساسها اجلرانوال؛ )حلوى
منتجات األغذية اخلفيفة اليت أساسها الذرة الصفراء؛ 
األغذية اخلفيفة اجلاهزة لألكل اليت تتكّون أساسا من 

. احلبوب، الذرة، احلبوب أو املزيج منها 
  .In the name of: PepsiCo, Inc . بيبسيكو، إنك: أبسم 

أنورسوو   هيوول رووب  500 :العنوو ا  
ا 10755ا بيوووووووو رجيسا ني يوووووووو ر  

 ري يا ال الي ت المتحوة األ 
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30608 31612:العالمة التجارية رقم 

املشّكلة اليت حتتوي على ذرة صفراء؛ اخلبز الرقيق 
املقرمش؛ البسكويت اململح على شكل عقدة؛ 
جرانوال؛ ألواح الوجبات اخلفيفة ذات أساس اجلرانوال؛ 
بذور احلبوب، احملّضرة؛ األغذية اخلفيفة اليت حتتوي 

الفواكه اجملفة على خليط من احلبوب، البندق و 
) ؛ الصلصات؛ الصلصات؛ البندق املغطى )حلوى(

؛ األغذية اخلفيفة اليت أساسها اجلرانوال؛ )حلوى
منتجات األغذية اخلفيفة اليت أساسها الذرة الصفراء؛ 
األغذية اخلفيفة اجلاهزة لألكل اليت تتكّون أساسا من 

. احلبوب، الذرة، احلبوب أو املزيج منها 
  .In the name of: PepsiCo, Inc . بيبسيكو، إنك: أبسم 

أنورسوو   هيوول رووب  500 :العنوو ا  
ا 10755ا بيوووووووو رجيسا ني يوووووووو ر  

 ري يا ال الي ت المتحوة األ 
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30608 31612:العالمة التجارية رقم 

135

املشّكلة اليت حتتوي على ذرة صفراء؛ اخلبز الرقيق 
املقرمش؛ البسكويت اململح على شكل عقدة؛ 
جرانوال؛ ألواح الوجبات اخلفيفة ذات أساس اجلرانوال؛ 
بذور احلبوب، احملّضرة؛ األغذية اخلفيفة اليت حتتوي 

الفواكه اجملفة على خليط من احلبوب، البندق و 
) ؛ الصلصات؛ الصلصات؛ البندق املغطى )حلوى(

؛ األغذية اخلفيفة اليت أساسها اجلرانوال؛ )حلوى
منتجات األغذية اخلفيفة اليت أساسها الذرة الصفراء؛ 
األغذية اخلفيفة اجلاهزة لألكل اليت تتكّون أساسا من 

. احلبوب، الذرة، احلبوب أو املزيج منها 
  .In the name of: PepsiCo, Inc . بيبسيكو، إنك: أبسم 

أنورسوو   هيوول رووب  500 :العنوو ا  
ا 10755ا بيوووووووو رجيسا ني يوووووووو ر  

 ري يا ال الي ت المتحوة األ 
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30608 31612:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 09/01/2017 15/10/7102 :التاريخ 
مستحضرات العناية ابلفم غري العالجية، : من اجل 

حتديدا غسول الفم، معاجني األسنان، اجلل 
. واملستحضرات املشاهبة للعناية ابلفم

كني هيلثكري كوزميتيكس : أبسم 
 إيه جي 

In the name of: Kin Healthcare Cosmetics AG  

ب اسووووووووطا ه وسووووووووم    :العنوووووووو ا  
بوو نه فب تز ا  -سيرفيسوويز ت  جوو  

  وجا س يسرا  8700 -س  أت  
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30612 31607:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 09/01/2017 15/10/7102 :التاريخ 
زبدة ومسنة )اللنب وغريه من منتجات األلبان : من اجل 

. جبنة وحليب جمفف زبدة نباتية ومارغرين -(حيوانية
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  In Class: 3 3 :يف الصنف 
  Date: 09/01/2017 15/10/7102 :التاريخ 

مستحضرات العناية ابلفم غري العالجية، : من اجل 
حتديدا غسول الفم، معاجني األسنان، اجلل 

. واملستحضرات املشاهبة للعناية ابلفم
كني هيلثكري كوزميتيكس : أبسم 

 إيه جي 
In the name of: Kin Healthcare Cosmetics AG  

ب اسووووووووطا ه وسووووووووم    :العنوووووووو ا  
بوو نه فب تز ا  -سيرفيسوويز ت  جوو  

  وجا س يسرا  8700 -س  أت  
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30612 31607:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 09/01/2017 15/10/7102 :التاريخ 
زبدة ومسنة )اللنب وغريه من منتجات األلبان : من اجل 

. جبنة وحليب جمفف زبدة نباتية ومارغرين -(حيوانية

  In Class: 3 3 :يف الصنف 
  Date: 09/01/2017 15/10/7102 :التاريخ 

مستحضرات العناية ابلفم غري العالجية، : من اجل 
حتديدا غسول الفم، معاجني األسنان، اجلل 

. واملستحضرات املشاهبة للعناية ابلفم
كني هيلثكري كوزميتيكس : أبسم 

 إيه جي 
In the name of: Kin Healthcare Cosmetics AG  

ب اسووووووووطا ه وسووووووووم    :العنوووووووو ا  
بوو نه فب تز ا  -سيرفيسوويز ت  جوو  

  وجا س يسرا  8700 -س  أت  
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30612 31607:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 09/01/2017 15/10/7102 :التاريخ 
زبدة ومسنة )اللنب وغريه من منتجات األلبان : من اجل 

. جبنة وحليب جمفف زبدة نباتية ومارغرين -(حيوانية
شركة يبوس فارم : أبسم 

 للصناعة والتسويق 
In the name of: sharket yabous farm llsen'a wa altasweek  

 رام هللا -البيرة-رام هللا  :العن ا  
:   - :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

ألرقام ذات االستخدام العام والرسومات الوصفية وا
 مبعزل عن العالمة 

 05  
 

  Trade Mark No.: 30614 31604:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 10/01/2017 01/10/7102 :التاريخ 
النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز : من اجل 

الدقيق ,والساغو والنب االصطناعي,والتابيوكا
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر 

عسل النحل والعسل ,واحللوايت واحللوايت املثلجة 
اخلل , امللح اخلردل,اخلمرية ومسحوق اخلبيز,االسود

. الثلج ,البهارات ( التوابل)الصلصات ,

شركة يبوس فارم : أبسم 
 للصناعة والتسويق 

In the name of: sharket yabous farm llsen'a wa altasweek  

 رام هللا -البيرة-رام هللا  :العن ا  
:   - :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

ألرقام ذات االستخدام العام والرسومات الوصفية وا
 مبعزل عن العالمة 

 05  
 

  Trade Mark No.: 30614 31604:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 10/01/2017 01/10/7102 :التاريخ 
النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز : من اجل 

الدقيق ,والساغو والنب االصطناعي,والتابيوكا
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر 

عسل النحل والعسل ,واحللوايت واحللوايت املثلجة 
اخلل , امللح اخلردل,اخلمرية ومسحوق اخلبيز,االسود

. الثلج ,البهارات ( التوابل)الصلصات ,

شركة يبوس فارم : أبسم 
 للصناعة والتسويق 

In the name of: sharket yabous farm llsen'a wa altasweek  

 رام هللا -البيرة-رام هللا  :العن ا  
:   - :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

ألرقام ذات االستخدام العام والرسومات الوصفية وا
 مبعزل عن العالمة 

 05  
 

  Trade Mark No.: 30614 31604:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 10/01/2017 01/10/7102 :التاريخ 
النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز : من اجل 

الدقيق ,والساغو والنب االصطناعي,والتابيوكا
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر 

عسل النحل والعسل ,واحللوايت واحللوايت املثلجة 
اخلل , امللح اخلردل,اخلمرية ومسحوق اخلبيز,االسود

. الثلج ,البهارات ( التوابل)الصلصات ,

حسن حممود عثمان بين : أبسم 
 مشسه 

In the name of: hasan mahmoud othman bane shamsah  

بيتووو  جوو ال رقووور  -نوو بلس  :العنوو ا  
0795019695  

بيتا جوال رقم  -انبلس  :عنوان التبليغ 
1952145252  

 :

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 30615 31609:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 10/01/2017 01/10/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او , النشاط املكتيب
تنظيم , شركات صناعية او جتاريةاالنشطة التجارية ل

, املعارض التجارية للغاايت االعالنية او التجارية
اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من 
, خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء

خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج 
ض خدمات عر , حترير النصوص االعالنية, املبيعات

خدمات املساعدة لتشغيل شركة جتارية على مبدأ , عامة
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الطراف )ترويج املبيعات , عرض املنتوجات, االمتياز
ترويج وخدمات , املبيعات يف مزادات عامة, (اخرى

خدمات املساعدة لالنشطة , ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل 

, الت االسترياد والتصديروكا, شبكات اتصاالت عاملية
خدمات , االعالن املباشر على شبكة كمبيوترات

شراء املنتوجات واخلدمات )التوريد لالطراف االخرى 
ادارة امللفات , توزيع العينات, (لشركات اخرى

, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة, احملوسبة
أتجري , اتجري االت البيع, وكاالت االعالانت

, نشر مواد الدعاية واإلعالن, حات اإلعالنيةاملسا
البحث عن املعلومات , املساعدة يف إدارة األعمال

جتميع املعلومات يف , لالخرين يف ملفات حاسوب
حتضري أعمدة الدعاية , النسخ, قواعد بياانت حاسوب

املساعدة يف إدارة األعمال التجارية أو , واإلعالن
اإلعالن ابلربيد , تمثيلإدارة أعمال فناين ال, الصناعية

, نسخ الواثئق, حتديث مواد الدعاية واإلعالن, املباشر
الدعاية واإلعالن , لصق اإلعالانت, دراسات السوق

تنظيم املعلومات يف , إستطالعات الرأي, اخلارجي
نشر نصوص الدعاية , قواعد بياانت حاسوب

, وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, واإلعالن
, ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة كانت خدمات البيع

خدمات جتميع تشكيلة من السلع لصاحل الغري، وذلك 
لتمكني عامة الزابئن من معاينتها و شرائها 

شركة اسواق الشمال : أبسم 
 لتجارة املواد االستهالكية 

In the name of: Sharekat Aswaq ALShamal Letejart Al 
Mawad El Istehlakya  

 فلسطينا ط ب س  :العن ا  
بالل كمال، البرية، مركز البرية  :عنوان التبليغ 

 . 6ط/ التجاري
 :

 

138

حسن حممود عثمان بين : أبسم 
 مشسه 

In the name of: hasan mahmoud othman bane shamsah  

بيتووو  جوو ال رقووور  -نوو بلس  :العنوو ا  
0795019695  

بيتا جوال رقم  -انبلس  :عنوان التبليغ 
1952145252  

 :

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 30615 31609:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 10/01/2017 01/10/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او , النشاط املكتيب
تنظيم , شركات صناعية او جتاريةاالنشطة التجارية ل

, املعارض التجارية للغاايت االعالنية او التجارية
اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من 
, خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء

خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج 
ض خدمات عر , حترير النصوص االعالنية, املبيعات

خدمات املساعدة لتشغيل شركة جتارية على مبدأ , عامة

حسن حممود عثمان بين : أبسم 
 مشسه 

In the name of: hasan mahmoud othman bane shamsah  

بيتووو  جوو ال رقووور  -نوو بلس  :العنوو ا  
0795019695  

بيتا جوال رقم  -انبلس  :عنوان التبليغ 
1952145252  

 :

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 30615 31609:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 10/01/2017 01/10/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او , النشاط املكتيب
تنظيم , شركات صناعية او جتاريةاالنشطة التجارية ل

, املعارض التجارية للغاايت االعالنية او التجارية
اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من 
, خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء

خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج 
ض خدمات عر , حترير النصوص االعالنية, املبيعات

خدمات املساعدة لتشغيل شركة جتارية على مبدأ , عامة
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حسن حممود عثمان بين : أبسم 
 مشسه 

In the name of: hasan mahmoud othman bane shamsah  

بيتووو  جوو ال رقووور  -نوو بلس  :العنوو ا  
0795019695  

بيتا جوال رقم  -انبلس  :عنوان التبليغ 
1952145252  

 :

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 30615 31609:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 10/01/2017 01/10/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او , النشاط املكتيب
تنظيم , شركات صناعية او جتاريةاالنشطة التجارية ل

, املعارض التجارية للغاايت االعالنية او التجارية
اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من 
, خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء

خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج 
ض خدمات عر , حترير النصوص االعالنية, املبيعات

خدمات املساعدة لتشغيل شركة جتارية على مبدأ , عامة

الطراف )ترويج املبيعات , عرض املنتوجات, االمتياز
ترويج وخدمات , املبيعات يف مزادات عامة, (اخرى

خدمات املساعدة لالنشطة , ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل 

, الت االسترياد والتصديروكا, شبكات اتصاالت عاملية
خدمات , االعالن املباشر على شبكة كمبيوترات

شراء املنتوجات واخلدمات )التوريد لالطراف االخرى 
ادارة امللفات , توزيع العينات, (لشركات اخرى

, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة, احملوسبة
أتجري , اتجري االت البيع, وكاالت االعالانت

, نشر مواد الدعاية واإلعالن, حات اإلعالنيةاملسا
البحث عن املعلومات , املساعدة يف إدارة األعمال

جتميع املعلومات يف , لالخرين يف ملفات حاسوب
حتضري أعمدة الدعاية , النسخ, قواعد بياانت حاسوب

املساعدة يف إدارة األعمال التجارية أو , واإلعالن
اإلعالن ابلربيد , تمثيلإدارة أعمال فناين ال, الصناعية

, نسخ الواثئق, حتديث مواد الدعاية واإلعالن, املباشر
الدعاية واإلعالن , لصق اإلعالانت, دراسات السوق

تنظيم املعلومات يف , إستطالعات الرأي, اخلارجي
نشر نصوص الدعاية , قواعد بياانت حاسوب

, وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, واإلعالن
, ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة كانت خدمات البيع

خدمات جتميع تشكيلة من السلع لصاحل الغري، وذلك 
لتمكني عامة الزابئن من معاينتها و شرائها 

شركة اسواق الشمال : أبسم 
 لتجارة املواد االستهالكية 

In the name of: Sharekat Aswaq ALShamal Letejart Al 
Mawad El Istehlakya  

 فلسطينا ط ب س  :العن ا  
بالل كمال، البرية، مركز البرية  :عنوان التبليغ 

 . 6ط/ التجاري
 :

 

 70  
 

  Trade Mark No.: 30616 31606:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 10/01/2017 01/10/7102 :التاريخ 
اللحم والسمك والطيور والقنص وخالصات : من اجل 

اللحم والسمك واخلضار واالمثار احملفوظة او اجملففة او 
املطبوخة واهلالم واملرىب والبيض واحلليب وغريها من 
منتوجات االلبان والزيوت والشحوم الصاحلة لالكل 

. واملعلبات واملخلل 
شركة اسواق الشمال : أبسم 

 لتجارة املواد االستهالكية 
In the name of: Sharekat Aswaq ALShamal Letejart Al 
Mawad El Istehlakya  

 فلسطينا ط ب س  :العن ا  
البرية  بالل كمال، البرية، مركز :عنوان التبليغ 

 . 6ط/ التجاري
 :

 

 77  
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  Trade Mark No.: 30619 31605:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 11/01/2017 00/10/7102 :التاريخ 
فستق مطلي : من اجل 

شركة حمامص النتشة : أبسم 
 التجارية 

In the name of: Sharekat Mahames Al Natsheh Al Tejarieh  

الخليووووووولابائرة السوووووووير ا  :العنوووووو ا  
  02-2225579تلف   

اخلليل،دائرة السري ، تلفون  :عنوان التبليغ 
7772295-17  

 :

 

 73  
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  Trade Mark No.: 30619 31605:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 11/01/2017 00/10/7102 :التاريخ 
فستق مطلي : من اجل 

شركة حمامص النتشة : أبسم 
 التجارية 

In the name of: Sharekat Mahames Al Natsheh Al Tejarieh  

الخليووووووولابائرة السوووووووير ا  :العنوووووو ا  
  02-2225579تلف   

اخلليل،دائرة السري ، تلفون  :عنوان التبليغ 
7772295-17  

 :

 

 73  
 

  Trade Mark No.: 30619 31605:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 11/01/2017 00/10/7102 :التاريخ 
فستق مطلي : من اجل 

شركة حمامص النتشة : أبسم 
 التجارية 

In the name of: Sharekat Mahames Al Natsheh Al Tejarieh  

الخليووووووولابائرة السوووووووير ا  :العنوووووو ا  
  02-2225579تلف   

اخلليل،دائرة السري ، تلفون  :عنوان التبليغ 
7772295-17  

 :

 

 73  
 

  Trade Mark No.: 30620 31671:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 11/01/2017 00/10/7102 :التاريخ 
مواد التجميل : من اجل 

موسى أمحد حممود عبد : أبسم 
 ربه 

In the name of: MUSA AHMAD MAHMOD ABID RABO  

طلعوووا -الحووورس -الخليووول :العنووو ا  
 ةسسا ببو  للتجو رة -أض اء الموينا

  2221762الع  ا 
طلعة أضواء -احلرس -اخلليل :عنوان التبليغ 

  7774327ديب للتجارة العامة مؤسسة -املدينة
 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30621 31670:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 11/01/2017 00/10/7102 :التاريخ 
لبسة القدم وأغطية املالبس وأ, االحذية: من اجل 

الرأس 
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  Trade Mark No.: 30620 31671:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 11/01/2017 00/10/7102 :التاريخ 
مواد التجميل : من اجل 

موسى أمحد حممود عبد : أبسم 
 ربه 

In the name of: MUSA AHMAD MAHMOD ABID RABO  

طلعوووا -الحووورس -الخليووول :العنووو ا  
 ةسسا ببو  للتجو رة -أض اء الموينا

  2221762الع  ا 
طلعة أضواء -احلرس -اخلليل :عنوان التبليغ 

  7774327ديب للتجارة العامة مؤسسة -املدينة
 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30621 31670:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 11/01/2017 00/10/7102 :التاريخ 
لبسة القدم وأغطية املالبس وأ, االحذية: من اجل 

الرأس 

  Trade Mark No.: 30620 31671:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 11/01/2017 00/10/7102 :التاريخ 
مواد التجميل : من اجل 

موسى أمحد حممود عبد : أبسم 
 ربه 

In the name of: MUSA AHMAD MAHMOD ABID RABO  

طلعوووا -الحووورس -الخليووول :العنووو ا  
 ةسسا ببو  للتجو رة -أض اء الموينا

  2221762الع  ا 
طلعة أضواء -احلرس -اخلليل :عنوان التبليغ 

  7774327ديب للتجارة العامة مؤسسة -املدينة
 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30621 31670:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 11/01/2017 00/10/7102 :التاريخ 
لبسة القدم وأغطية املالبس وأ, االحذية: من اجل 

الرأس 
شركة جولف هورس : أبسم 

 التجارية الصناعية 
In the name of: Sharikat Golf Horse Altijariyeh 
Alsina’iyeh  

, الخليوووووووول 181: ص ب :العنوووووووو ا  
 فلسطين , الضفا اللربيا

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30622 31677:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 11/01/2017 00/10/7102 :التاريخ 
املالبس وألبسة القدم وأغطية , االحذية: من اجل 

الرأس 
شركة جولف هورس : أبسم 

 التجارية الصناعية 
In the name of: Sharikat Golf Horse Altijariyeh 
Alsina’iyeh  

, الخليوووووووول 181: ص ب :العنوووووووو ا  
 فلسطين , لضفا اللربياا

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 تشتمل العالمة على اللون االبيض واالسود 

شركة جولف هورس : أبسم 
 التجارية الصناعية 

In the name of: Sharikat Golf Horse Altijariyeh 
Alsina’iyeh  

, الخليوووووووول 181: ص ب :العنوووووووو ا  
 فلسطين , الضفا اللربيا

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30622 31677:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 11/01/2017 00/10/7102 :التاريخ 
املالبس وألبسة القدم وأغطية , االحذية: من اجل 

الرأس 
شركة جولف هورس : أبسم 

 التجارية الصناعية 
In the name of: Sharikat Golf Horse Altijariyeh 
Alsina’iyeh  

, الخليوووووووول 181: ص ب :العنوووووووو ا  
 فلسطين , لضفا اللربياا

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 تشتمل العالمة على اللون االبيض واالسود 

شركة جولف هورس : أبسم 
 التجارية الصناعية 

In the name of: Sharikat Golf Horse Altijariyeh 
Alsina’iyeh  

, الخليوووووووول 181: ص ب :العنوووووووو ا  
 فلسطين , الضفا اللربيا

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30622 31677:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 11/01/2017 00/10/7102 :التاريخ 
املالبس وألبسة القدم وأغطية , االحذية: من اجل 

الرأس 
شركة جولف هورس : أبسم 

 التجارية الصناعية 
In the name of: Sharikat Golf Horse Altijariyeh 
Alsina’iyeh  

, الخليوووووووول 181: ص ب :العنوووووووو ا  
 فلسطين , لضفا اللربياا

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 تشتمل العالمة على اللون االبيض واالسود 
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 74  
 

  Trade Mark No.: 30623 31673:رقم  العالمة التجارية
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 11/01/2017 00/10/7102 :التاريخ 
املالبس وألبسة القدم وأغطية , االحذية: من اجل 

الرأس 
شركة جولف هورس : أبسم 

 التجارية الصناعية 
In the name of: Sharikat Golf Horse Altijariyeh 
Alsina’iyeh  

, الخليوووووووول 181: ص ب :العنوووووووو ا  
 فلسطين , الضفا اللربيا

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 0 
 

144

145

 74  
 

  Trade Mark No.: 30623 31673:رقم  العالمة التجارية
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 11/01/2017 00/10/7102 :التاريخ 
املالبس وألبسة القدم وأغطية , االحذية: من اجل 

الرأس 
شركة جولف هورس : أبسم 

 التجارية الصناعية 
In the name of: Sharikat Golf Horse Altijariyeh 
Alsina’iyeh  

, الخليوووووووول 181: ص ب :العنوووووووو ا  
 فلسطين , الضفا اللربيا

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30624 31674:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 12/01/2017 07/10/7102 :التاريخ 
البث املسموع : من اجل 

  In the name of: Hossam Mohammed Omar Belaidi حسام عمر دمحم بليدي : أبسم 
- جمووول التووو ج -طووو لكرم :العنوو ا  

  092852177-الط ب  الرابل
الطابف -جممع التاج -طولكرم :عنوان التبليغ 

  157627033-الرابع
 :

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30624 31674:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 12/01/2017 07/10/7102 :التاريخ 
البث املسموع : من اجل 

  In the name of: Hossam Mohammed Omar Belaidi حسام عمر دمحم بليدي : أبسم 
- جمووول التووو ج -طووو لكرم :العنوو ا  

  092852177-الط ب  الرابل
الطابف -جممع التاج -طولكرم :عنوان التبليغ 

  157627033-الرابع
 :

 

 7  
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  Trade Mark No.: 30624 31674:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 12/01/2017 07/10/7102 :التاريخ 
البث املسموع : من اجل 

  In the name of: Hossam Mohammed Omar Belaidi حسام عمر دمحم بليدي : أبسم 
- جمووول التووو ج -طووو لكرم :العنوو ا  

  092852177-الط ب  الرابل
الطابف -جممع التاج -طولكرم :عنوان التبليغ 

  157627033-الرابع
 :

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30625 31679:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 12/01/2017 07/10/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

يب االعمال وتفعيل النشاط املكت
شركة سكوير ادفرياتيزنج : أبسم 

مالتيميداي لالنتاج الفين مسامهة 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Sqwair Advertaizing 
Multimediya Lelentaj Alfani Mosahama Khososiya  

 رام هللا والبيرة  :العن ا  
:  رام هللا والبرية  :عنوان التبليغ 

عدم منح محاية على عباره مهرجان فلسطني 
 للماكوالت 

 3  
 

  Trade Mark No.: 30626 31676:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 12/01/2017 07/10/7102 :التاريخ 
واملياه املعدنية والغازية ( شراب الشعري)البرية : من اجل 

وغريها من املشروابت غري الكحولية ، مشروابت 
مستخلصة من الفواكه ، شراب ومستحضرات أخرى 

  Trade Mark No.: 30625 31679:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 12/01/2017 07/10/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

يب االعمال وتفعيل النشاط املكت
شركة سكوير ادفرياتيزنج : أبسم 

مالتيميداي لالنتاج الفين مسامهة 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Sqwair Advertaizing 
Multimediya Lelentaj Alfani Mosahama Khososiya  

 رام هللا والبيرة  :العن ا  
:  رام هللا والبرية  :عنوان التبليغ 

عدم منح محاية على عباره مهرجان فلسطني 
 للماكوالت 

 3  
 

  Trade Mark No.: 30626 31676:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 12/01/2017 07/10/7102 :التاريخ 
واملياه املعدنية والغازية ( شراب الشعري)البرية : من اجل 

وغريها من املشروابت غري الكحولية ، مشروابت 
مستخلصة من الفواكه ، شراب ومستحضرات أخرى 

. لعمل املشروابت 
شركة السالم احلديثة : أبسم 

لتعبئة املياه واالستثمار املسامهة 
 . اخلصوصية احملدودة

In the name of: Shareket Al Salam Al Hadetheh Letaabeat 
Al Meaah W Al Estethmar Al Mosahameh Al Khososeah 
Al Mahdodeh  

 رام هللا  :العن ا  
جممع زايدة  -شارع ركب  -رام هللا  :عنوان التبليغ 

 التجاري 
 :

 

 4  
 

  Trade Mark No.: 30627 31672:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 12/01/2017 07/10/7102 :التاريخ 
خدمات املعسكرات الرايضية ، تنظيم : من اجل 

، تنظيم ( للتعليم أو الرتفيه) املبارايت أو املنافسات 
ة ، الرتفيه ، خدمات االلعاب املقدمة املبارايت الرايضي

مباشرة من شبكة كمبيوتر ، توقيت املناسبات الرايضية 
( ترفيه)، خدمات وكاالت التذاكر 
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شركة فانز ريبابلك : أبسم 
لتكنولوجيا املعلومات مسامهة 

 خصوصية 

In the name of: Sharekat Fans Republic Letoknolojia 
Almalomaat Mosahama Khososiya  

رام هللا الم صوووي    ووو ر   :العنووو ا  
 القوس 

:  رام هللا املاصيون شارع القدس  :عنوان التبليغ 

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 30628 31672:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 12/01/2017 07/10/7102 :التاريخ 
السجائر، التبغ، منتجات التبغ، الوالعات، : من اجل 

. الكربيت، لوازم املدخنني
شركة عوده لالسترياد : أبسم 

 . م.خ.والتوزيع م
In the name of: Audeh for Imports and Distribution Co. 
Ltd.  

الطوووو بق ال،وووو ن ا  موووو رة  :العنوووو ا  
كنع   الخ ر ا الشو ر  الرئيسو ا رام 

 هللاا الضفا اللربياا فلسطين 
: عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

شركة فانز ريبابلك : أبسم 
لتكنولوجيا املعلومات مسامهة 

 خصوصية 

In the name of: Sharekat Fans Republic Letoknolojia 
Almalomaat Mosahama Khososiya  

رام هللا الم صوووي    ووو ر   :العنووو ا  
 القوس 

:  رام هللا املاصيون شارع القدس  :عنوان التبليغ 

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 30628 31672:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 12/01/2017 07/10/7102 :التاريخ 
السجائر، التبغ، منتجات التبغ، الوالعات، : من اجل 

. الكربيت، لوازم املدخنني
شركة عوده لالسترياد : أبسم 

 . م.خ.والتوزيع م
In the name of: Audeh for Imports and Distribution Co. 
Ltd.  

الطوووو بق ال،وووو ن ا  موووو رة  :العنوووو ا  
كنع   الخ ر ا الشو ر  الرئيسو ا رام 

 هللاا الضفا اللربياا فلسطين 
: عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

148

149

. لعمل املشروابت 
شركة السالم احلديثة : أبسم 

لتعبئة املياه واالستثمار املسامهة 
 . اخلصوصية احملدودة

In the name of: Shareket Al Salam Al Hadetheh Letaabeat 
Al Meaah W Al Estethmar Al Mosahameh Al Khososeah 
Al Mahdodeh  

 رام هللا  :العن ا  
جممع زايدة  -شارع ركب  -رام هللا  :عنوان التبليغ 

 التجاري 
 :

 

 4  
 

  Trade Mark No.: 30627 31672:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 12/01/2017 07/10/7102 :التاريخ 
خدمات املعسكرات الرايضية ، تنظيم : من اجل 

، تنظيم ( للتعليم أو الرتفيه) املبارايت أو املنافسات 
ة ، الرتفيه ، خدمات االلعاب املقدمة املبارايت الرايضي

مباشرة من شبكة كمبيوتر ، توقيت املناسبات الرايضية 
( ترفيه)، خدمات وكاالت التذاكر 

. لعمل املشروابت 
شركة السالم احلديثة : أبسم 

لتعبئة املياه واالستثمار املسامهة 
 . اخلصوصية احملدودة

In the name of: Shareket Al Salam Al Hadetheh Letaabeat 
Al Meaah W Al Estethmar Al Mosahameh Al Khososeah 
Al Mahdodeh  

 رام هللا  :العن ا  
جممع زايدة  -شارع ركب  -رام هللا  :عنوان التبليغ 

 التجاري 
 :

 

 4  
 

  Trade Mark No.: 30627 31672:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 12/01/2017 07/10/7102 :التاريخ 
خدمات املعسكرات الرايضية ، تنظيم : من اجل 

، تنظيم ( للتعليم أو الرتفيه) املبارايت أو املنافسات 
ة ، الرتفيه ، خدمات االلعاب املقدمة املبارايت الرايضي

مباشرة من شبكة كمبيوتر ، توقيت املناسبات الرايضية 
( ترفيه)، خدمات وكاالت التذاكر 

شركة فانز ريبابلك : أبسم 
لتكنولوجيا املعلومات مسامهة 

 خصوصية 

In the name of: Sharekat Fans Republic Letoknolojia 
Almalomaat Mosahama Khososiya  

رام هللا الم صوووي    ووو ر   :العنووو ا  
 القوس 

:  رام هللا املاصيون شارع القدس  :عنوان التبليغ 

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 30628 31672:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 12/01/2017 07/10/7102 :التاريخ 
السجائر، التبغ، منتجات التبغ، الوالعات، : من اجل 

. الكربيت، لوازم املدخنني
شركة عوده لالسترياد : أبسم 

 . م.خ.والتوزيع م
In the name of: Audeh for Imports and Distribution Co. 
Ltd.  

الطوووو بق ال،وووو ن ا  موووو رة  :العنوووو ا  
كنع   الخ ر ا الشو ر  الرئيسو ا رام 

 هللاا الضفا اللربياا فلسطين 
: عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,24ب .ص

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 30629 31675:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :الصنف  يف

  Date: 12/01/2017 07/10/7102 :التاريخ 
السجائر، التبغ، منتجات التبغ، الوالعات، : من اجل 

. الكربيت، لوازم املدخنني
السترياد شركة عوده ل: أبسم 

 . م.خ.والتوزيع م
In the name of: Audeh for Imports and Distribution Co. 
Ltd.  

الطوووو بق ال،وووو ن ا  مووووو رة  :العنوووو ا  
كنع   الخو ر ا الشو ر  الرئيسو ا رام 

 هللاا الضفا اللربياا فلسطين 
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,24ب .ص
 :

 79  
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 رام هللا ,24ب .ص

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 30629 31675:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :الصنف  يف

  Date: 12/01/2017 07/10/7102 :التاريخ 
السجائر، التبغ، منتجات التبغ، الوالعات، : من اجل 

. الكربيت، لوازم املدخنني
السترياد شركة عوده ل: أبسم 

 . م.خ.والتوزيع م
In the name of: Audeh for Imports and Distribution Co. 
Ltd.  

الطوووو بق ال،وووو ن ا  مووووو رة  :العنوووو ا  
كنع   الخو ر ا الشو ر  الرئيسو ا رام 

 هللاا الضفا اللربياا فلسطين 
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,24ب .ص
 :

 79  
 

 رام هللا ,24ب .ص

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 30629 31675:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :الصنف  يف

  Date: 12/01/2017 07/10/7102 :التاريخ 
السجائر، التبغ، منتجات التبغ، الوالعات، : من اجل 

. الكربيت، لوازم املدخنني
السترياد شركة عوده ل: أبسم 

 . م.خ.والتوزيع م
In the name of: Audeh for Imports and Distribution Co. 
Ltd.  

الطوووو بق ال،وووو ن ا  مووووو رة  :العنوووو ا  
كنع   الخو ر ا الشو ر  الرئيسو ا رام 

 هللاا الضفا اللربياا فلسطين 
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,24ب .ص
 :

 79  
 

  Trade Mark No.: 30630 31631:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 11/01/2017 00/10/7102 :التاريخ 
العصائر والعصائر املركزة واملشروابت : اجل من 

واملشروابت الغازية ومستحضرات اخرى لصنع 
. املشروابت

كومرشاليزادورا إيلورو، : أبسم 
 . اي.اس

In the name of: COMERCIALIZADORA ELORO, S.A.  

أنتيلووووو   12.7كيلووووو  ترو  :العنووووو ا  
 77710كووووووووووو رتيرا أ  ب تشوووووووووووو ك ا 

 كس ل ست  ا الم سيي 
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,24ب .ص
 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30630 31631:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 11/01/2017 00/10/7102 :التاريخ 
العصائر والعصائر املركزة واملشروابت : اجل من 

واملشروابت الغازية ومستحضرات اخرى لصنع 
. املشروابت

كومرشاليزادورا إيلورو، : أبسم 
 . اي.اس

In the name of: COMERCIALIZADORA ELORO, S.A.  

أنتيلووووو   12.7كيلووووو  ترو  :العنووووو ا  
 77710كووووووووووو رتيرا أ  ب تشوووووووووووو ك ا 

 كس ل ست  ا الم سيي 
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,24ب .ص
 :

 

 2  
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  Trade Mark No.: 30631 31630:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 12/01/2017 07/10/7102 :التاريخ 
العصائر والعصائر املركزة واملشروابت : من اجل 

 واملشروابت الغازية ومستحضرات اخرى لصنع
. املشروابت

كومرشاليزادورا إيلورو، : أبسم 
 . اي.اس

In the name of: COMERCIALIZADORA ELORO, S.A.  

أنتيلووووو   12.7كيلووووو  ترو  :العنووووو ا  
 77710كووووووووووو رتيرا أ  ب تشوووووووووووو ك ا 

 كس ل ست  ا الم سيي 
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,24ب .ص
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
ذات  مة احلماية املطلق ابستخدام كل

 االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30632 31637:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 12/01/2017 07/10/7102 :التاريخ 
السجائر، التبغ، منتجات التبغ، الوالعات، : من اجل 

. يت، لوازم املدخننيالكرب 
شركة عوده لالسترياد : أبسم 

 . م.خ.والتوزيع م
In the name of: Audeh for Imports and Distribution Co. 
Ltd.  

الطوووو بق ال،وووو ن ا  موووو رة  :العنوووو ا  
  الخ ر ا الشو ر  الرئيسو ا رام كنع 

 هللاا الضفا اللربياا فلسطين 
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,24ب .ص
 :

 

 0 
 

152

153

  Trade Mark No.: 30631 31630:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 12/01/2017 07/10/7102 :التاريخ 
العصائر والعصائر املركزة واملشروابت : من اجل 

 واملشروابت الغازية ومستحضرات اخرى لصنع
. املشروابت

كومرشاليزادورا إيلورو، : أبسم 
 . اي.اس

In the name of: COMERCIALIZADORA ELORO, S.A.  

أنتيلووووو   12.7كيلووووو  ترو  :العنووووو ا  
 77710كووووووووووو رتيرا أ  ب تشوووووووووووو ك ا 

 كس ل ست  ا الم سيي 
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,24ب .ص
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
ذات  مة احلماية املطلق ابستخدام كل

 االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

 2  
  Trade Mark No.: 30632 31637:العالمة التجارية رقم  

  In Class: 34 34 :يف الصنف 
  Date: 12/01/2017 07/10/7102 :التاريخ 

السجائر، التبغ، منتجات التبغ، الوالعات، : من اجل 
. يت، لوازم املدخننيالكرب 

شركة عوده لالسترياد : أبسم 
 . م.خ.والتوزيع م

In the name of: Audeh for Imports and Distribution Co. 
Ltd.  

الطوووو بق ال،وووو ن ا  موووو رة  :العنوووو ا  
  الخ ر ا الشو ر  الرئيسو ا رام كنع 

 هللاا الضفا اللربياا فلسطين 
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,24ب .ص
 :

 

 0 
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  Trade Mark No.: 30633 31633:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 15/01/2017 09/10/7102 :التاريخ 
حليب مبسرت ابلفراوله او ابلشوكوالته : من اجل 

شركة احلميدي لاللبان : أبسم 
 واملواد الغذائيه 

In the name of: ALHamidi dairy and food products 
company  

بيوووور اللاوووو   -طوووو لكرم :العنوووو ا  
092865655  

دير الغصون -طولكرم :عنوان التبليغ 
157622222  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30633 31633:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 15/01/2017 09/10/7102 :التاريخ 
حليب مبسرت ابلفراوله او ابلشوكوالته : من اجل 

شركة احلميدي لاللبان : أبسم 
 واملواد الغذائيه 

In the name of: ALHamidi dairy and food products 
company  

بيوووور اللاوووو   -طوووو لكرم :العنوووو ا  
092865655  

دير الغصون -طولكرم :عنوان التبليغ 
157622222  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30635 31639:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 15/01/2017 09/10/7102 :التاريخ 
حليب مبسرت ابلفراوله او ابلشوكوالته : من اجل 

شركة احلميدي لاللبان : أبسم 
 واملواد الغذائيه 

In the name of: ALHamidi dairy and food products 
company  

بيوووور اللاوووو   -طوووو لكرم :العنوووو ا  
092865655  

دير الغصون -طولكرم :عنوان التبليغ 
157622222  

 :

ي اصحاهبا حق ان تسجيل هذه العالمة اليعط
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 3  
 

  Trade Mark No.: 30635 31639:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 15/01/2017 09/10/7102 :التاريخ 
حليب مبسرت ابلفراوله او ابلشوكوالته : من اجل 

شركة احلميدي لاللبان : أبسم 
 واملواد الغذائيه 

In the name of: ALHamidi dairy and food products 
company  

بيوووور اللاوووو   -طوووو لكرم :العنوووو ا  
092865655  

دير الغصون -طولكرم :عنوان التبليغ 
157622222  

 :

ي اصحاهبا حق ان تسجيل هذه العالمة اليعط
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 3  
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  Trade Mark No.: 30636 31636:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 15/01/2017 09/10/7102 :التاريخ 
مشروب اللنب : من اجل 

شركة احلميدي لاللبان : أبسم 
 واملواد الغذائيه 

In the name of: ALHamidi dairy and food products 
company  

بيوووور اللاوووو   -طوووو لكرم :العنوووو ا  
092865655  

دير الغصون -طولكرم :عنوان التبليغ 
157622222  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30637 31632:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 16/01/2017 06/10/7102 :التاريخ 
احللوايت، الشوكوالته، البسكويت، : من اجل 

البسكويت اهلش، بسكويت مكون من رقائق 
 ، الكيك أو الكعك(بسكويت ويفر)

يلديز هولدينج أنونيم : أبسم 
 شريكييت 

In the name of: YILDIZ HOLDING ANONIM SIRKETI  

كيسوووووووي ل    ه ليسووووووو   :العنوووووو ا  
 8/1: يشووم   ووي م    سوو ك   نوو 

 اسطنب لا تركي  / أوس  بار 
:  بيت حلم  :عنوان التبليغ 

 

 7  
 

156

157

  Trade Mark No.: 30636 31636:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 15/01/2017 09/10/7102 :التاريخ 
مشروب اللنب : من اجل 

شركة احلميدي لاللبان : أبسم 
 واملواد الغذائيه 

In the name of: ALHamidi dairy and food products 
company  

بيوووور اللاوووو   -طوووو لكرم :العنوووو ا  
092865655  

دير الغصون -طولكرم :عنوان التبليغ 
157622222  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 0 
  Trade Mark No.: 30637 31632:العالمة التجارية رقم  

  In Class: 30 31 :يف الصنف 
  Date: 16/01/2017 06/10/7102 :التاريخ 

احللوايت، الشوكوالته، البسكويت، : من اجل 
البسكويت اهلش، بسكويت مكون من رقائق 

 ، الكيك أو الكعك(بسكويت ويفر)
يلديز هولدينج أنونيم : أبسم 

 شريكييت 
In the name of: YILDIZ HOLDING ANONIM SIRKETI  

كيسوووووووي ل    ه ليسووووووو   :العنوووووو ا  
 8/1: يشووم   ووي م    سوو ك   نوو 

 اسطنب لا تركي  / أوس  بار 
:  بيت حلم  :عنوان التبليغ 

 

 7  
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  Trade Mark No.: 30638 31632:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 16/01/2017 06/10/7102 :التاريخ 
أمالح للمغاطس وأقنعة طني للجسم ليست : من اجل 

لألغراض الطبية، أقنعة طني للبشرة ليست لألغراض 
الطبية، أقنعة طني جتميلية لسيت لألغراض الطبية، 
زبدة اجلسم، كرمي غري طيب للعناية ابلبشرة، ابألخص، 
مستحضرات لتقشري اجلسم ذات عطر عالجي، كرمي 

جسم، كرمي صبار االلوفريا للجسم، كرمي صبار لل
االلوفريا للوجه، كرمي صبار االلوفريا ألغراض جتميلية، 
كرميات ومستحضرات للتجميل، كرمي مرطب للوجه 
والرأس، شامبو، صابون، صابون سائل لالستحمام، 
صابون سائل لأليدي والوجه واجلسم، جل لالستحمام، 

م، رذاذات للجسم معجون أسنان، مزيل العرق للجس
لإلستخدام الشخصي إلزال العرق وكالروائح الطيبة، 
مزيل عرق لألستخدام الشخصي، مزيل عرق للعناية 
ابجلسم، خباخات مزيلة لروائح القدم، عطور، بلسم ما 
بعد احلالقة ليس لألغراض الطبية، خباخات للجسم، 
ابألخص؛ مياه من البحر امليت يف عبوات صغرية 

م لألنتعاش؛ مجيعها يتم أنتاجها من أو صغرية تستخد
. إثرائها مبعادن البحر امليت

  Trade Mark No.: 30638 31632:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 16/01/2017 06/10/7102 :التاريخ 
أمالح للمغاطس وأقنعة طني للجسم ليست : من اجل 

لألغراض الطبية، أقنعة طني للبشرة ليست لألغراض 
الطبية، أقنعة طني جتميلية لسيت لألغراض الطبية، 
زبدة اجلسم، كرمي غري طيب للعناية ابلبشرة، ابألخص، 
مستحضرات لتقشري اجلسم ذات عطر عالجي، كرمي 

جسم، كرمي صبار االلوفريا للجسم، كرمي صبار لل
االلوفريا للوجه، كرمي صبار االلوفريا ألغراض جتميلية، 
كرميات ومستحضرات للتجميل، كرمي مرطب للوجه 
والرأس، شامبو، صابون، صابون سائل لالستحمام، 
صابون سائل لأليدي والوجه واجلسم، جل لالستحمام، 

م، رذاذات للجسم معجون أسنان، مزيل العرق للجس
لإلستخدام الشخصي إلزال العرق وكالروائح الطيبة، 
مزيل عرق لألستخدام الشخصي، مزيل عرق للعناية 
ابجلسم، خباخات مزيلة لروائح القدم، عطور، بلسم ما 
بعد احلالقة ليس لألغراض الطبية، خباخات للجسم، 
ابألخص؛ مياه من البحر امليت يف عبوات صغرية 

م لألنتعاش؛ مجيعها يتم أنتاجها من أو صغرية تستخد
. إثرائها مبعادن البحر امليت

سي أوف سبا البز إل : أبسم 
 . يت دي

In the name of: .Sea of Spa Labs Ltd  

أرابا أسووورائيل , .هووو ب الب  :العنووو ا  
22  

اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 

  3ط -التجاري 

 :

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 30639 31635:ارية رقم العالمة التج
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 16/01/2017 06/10/7102 :التاريخ 
احلاصالت الزراعية ومنتجات البساتني : من اجل 

احليواانت -(ير واردة بفئات أخرى)والغاابت واحلبوب 
 -البذور –الفواكه واخلضراوات الطازجة -احلية
املواد الغذائية  -ت احلية والزهور الطبيعيةالنباات

. للحيواانت شعب البرية
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سي أوف سبا البز إل : أبسم 
 . يت دي

In the name of: .Sea of Spa Labs Ltd  

أرابا أسووورائيل , .هووو ب الب  :العنووو ا  
22  

اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 

  3ط -التجاري 

 :

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 30639 31635:ارية رقم العالمة التج
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 16/01/2017 06/10/7102 :التاريخ 
احلاصالت الزراعية ومنتجات البساتني : من اجل 

احليواانت -(ير واردة بفئات أخرى)والغاابت واحلبوب 
 -البذور –الفواكه واخلضراوات الطازجة -احلية
املواد الغذائية  -ت احلية والزهور الطبيعيةالنباات

. للحيواانت شعب البرية

سي أوف سبا البز إل : أبسم 
 . يت دي

In the name of: .Sea of Spa Labs Ltd  

أرابا أسووورائيل , .هووو ب الب  :العنووو ا  
22  

اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 

  3ط -التجاري 

 :

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 30639 31635:ارية رقم العالمة التج
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 16/01/2017 06/10/7102 :التاريخ 
احلاصالت الزراعية ومنتجات البساتني : من اجل 

احليواانت -(ير واردة بفئات أخرى)والغاابت واحلبوب 
 -البذور –الفواكه واخلضراوات الطازجة -احلية
املواد الغذائية  -ت احلية والزهور الطبيعيةالنباات

. للحيواانت شعب البرية
شركة شاهني للمنتوجات : أبسم 

 م .خ.الغذائية م
In the name of: SHERIKAT SHAHEEN LLMANTOGAT 
AL GTHEAH  

  2270811الخليل سنجر  :العن ا  
:   7731600اخلليل سنجر  :عنوان التبليغ 

 

 4  
 

  Trade Mark No.: 30640 31641:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 16/01/2017 06/10/7102 :التاريخ 
قرطاسية وورقيات : من اجل 

نورما للتجهيزات شركة اب: أبسم 
 املكتبية 

In the name of: panorama stationary co  

 الخليل   ر  الس م  :العن ا  
:  اخلليل شارع السالم  :عنوان التبليغ 

 

 9  

شركة شاهني للمنتوجات : أبسم 
 م .خ.الغذائية م

In the name of: SHERIKAT SHAHEEN LLMANTOGAT 
AL GTHEAH  

  2270811الخليل سنجر  :العن ا  
:   7731600اخلليل سنجر  :عنوان التبليغ 

 

 4  
 

  Trade Mark No.: 30640 31641:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 16/01/2017 06/10/7102 :التاريخ 
قرطاسية وورقيات : من اجل 

نورما للتجهيزات شركة اب: أبسم 
 املكتبية 

In the name of: panorama stationary co  

 الخليل   ر  الس م  :العن ا  
:  اخلليل شارع السالم  :عنوان التبليغ 

 

 9  

شركة شاهني للمنتوجات : أبسم 
 م .خ.الغذائية م

In the name of: SHERIKAT SHAHEEN LLMANTOGAT 
AL GTHEAH  

  2270811الخليل سنجر  :العن ا  
:   7731600اخلليل سنجر  :عنوان التبليغ 

 

 4  
 

  Trade Mark No.: 30640 31641:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 16/01/2017 06/10/7102 :التاريخ 
قرطاسية وورقيات : من اجل 

نورما للتجهيزات شركة اب: أبسم 
 املكتبية 

In the name of: panorama stationary co  

 الخليل   ر  الس م  :العن ا  
:  اخلليل شارع السالم  :عنوان التبليغ 

 

 9  
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  Trade Mark No.: 30641 31640:ة رقم العالمة التجاري
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 16/01/2017 06/10/7102 :التاريخ 
حمارم ورقية : من اجل 
شركة العميد ملواد : أبسم 

 التنظيف 
In the name of: sharikat alameed lmwad al tanthif  

الخليوووووووول راس الجوووووووو رة  :العنوووووووو ا  
0799718768  
اخلليل راس اجلورة  :عنوان التبليغ 
1955306926  

 :

 

 6  
 

 

  Trade Mark No.: 30641 31640:ة رقم العالمة التجاري
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 16/01/2017 06/10/7102 :التاريخ 
حمارم ورقية : من اجل 
شركة العميد ملواد : أبسم 

 التنظيف 
In the name of: sharikat alameed lmwad al tanthif  

الخليوووووووول راس الجوووووووو رة  :العنوووووووو ا  
0799718768  
اخلليل راس اجلورة  :عنوان التبليغ 
1955306926  

 :

 

 6  
 

 

  Trade Mark No.: 30641 31640:ة رقم العالمة التجاري
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 16/01/2017 06/10/7102 :التاريخ 
حمارم ورقية : من اجل 
شركة العميد ملواد : أبسم 

 التنظيف 
In the name of: sharikat alameed lmwad al tanthif  

الخليوووووووول راس الجوووووووو رة  :العنوووووووو ا  
0799718768  
اخلليل راس اجلورة  :عنوان التبليغ 
1955306926  

 :

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 30642 31647:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 16/01/2017 06/10/7102 :التاريخ 
مواد التنظيف : من اجل 
شركة العميد ملواد : أبسم 

 التنظيف 
In the name of: sharikat alameed lmwad al tanthif  

الخليوووووووول راس الجوووووووو رة  :العنوووووووو ا  
0799718768  
خلليل راس اجلورة ا :عنوان التبليغ 
1955306926  

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30643 31643:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 16/01/2017 06/10/7102 :التاريخ 
مواد تنظيف : من اجل 

  Trade Mark No.: 30642 31647:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 16/01/2017 06/10/7102 :التاريخ 
مواد التنظيف : من اجل 
شركة العميد ملواد : أبسم 

 التنظيف 
In the name of: sharikat alameed lmwad al tanthif  

الخليوووووووول راس الجوووووووو رة  :العنوووووووو ا  
0799718768  
خلليل راس اجلورة ا :عنوان التبليغ 
1955306926  

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30643 31643:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 16/01/2017 06/10/7102 :التاريخ 
مواد تنظيف : من اجل 

  Trade Mark No.: 30642 31647:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 16/01/2017 06/10/7102 :التاريخ 
مواد التنظيف : من اجل 
شركة العميد ملواد : أبسم 

 التنظيف 
In the name of: sharikat alameed lmwad al tanthif  

الخليوووووووول راس الجوووووووو رة  :العنوووووووو ا  
0799718768  
خلليل راس اجلورة ا :عنوان التبليغ 
1955306926  

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30643 31643:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 16/01/2017 06/10/7102 :التاريخ 
مواد تنظيف : من اجل 
شركة العميد ملواد : أبسم 

 التنظيف 
In the name of: sharikat alameed lmwad al tanthif  

الخليوووووووول راس الجوووووووو رة  :العنوووووووو ا  
0799718768  
اخلليل راس اجلورة  :عنوان التبليغ 
1955306926  

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30644 31644:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 16/01/2017 06/10/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية و االعالن وإدارة وتوجيه : من اجل 

األعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
مجعية املشروع االنشائي : أبسم 
 العريب 

In the name of: Jameit Al Mashroa' Al Inshaee Al Arabi  

 وووو ر   موووو    -اريحوووو   :العنوووو ا  
 الجسر 

:  شارع عمان اجلسر  -ارحيا  :عنوان التبليغ 
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شركة العميد ملواد : أبسم 
 التنظيف 

In the name of: sharikat alameed lmwad al tanthif  

الخليوووووووول راس الجوووووووو رة  :العنوووووووو ا  
0799718768  
اخلليل راس اجلورة  :عنوان التبليغ 
1955306926  

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30644 31644:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 16/01/2017 06/10/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية و االعالن وإدارة وتوجيه : من اجل 

األعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
مجعية املشروع االنشائي : أبسم 
 العريب 

In the name of: Jameit Al Mashroa' Al Inshaee Al Arabi  

 وووو ر   موووو    -اريحوووو   :العنوووو ا  
 الجسر 

:  شارع عمان اجلسر  -ارحيا  :عنوان التبليغ 

 

شركة العميد ملواد : أبسم 
 التنظيف 

In the name of: sharikat alameed lmwad al tanthif  

الخليوووووووول راس الجوووووووو رة  :العنوووووووو ا  
0799718768  
اخلليل راس اجلورة  :عنوان التبليغ 
1955306926  

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30644 31644:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 16/01/2017 06/10/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية و االعالن وإدارة وتوجيه : من اجل 

األعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
مجعية املشروع االنشائي : أبسم 
 العريب 

In the name of: Jameit Al Mashroa' Al Inshaee Al Arabi  

 وووو ر   موووو    -اريحوووو   :العنوووو ا  
 الجسر 

:  شارع عمان اجلسر  -ارحيا  :عنوان التبليغ 

 

شركة العميد ملواد : أبسم 
 التنظيف 

In the name of: sharikat alameed lmwad al tanthif  

الخليوووووووول راس الجوووووووو رة  :العنوووووووو ا  
0799718768  
اخلليل راس اجلورة  :عنوان التبليغ 
1955306926  

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30644 31644:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 16/01/2017 06/10/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية و االعالن وإدارة وتوجيه : من اجل 

األعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
مجعية املشروع االنشائي : أبسم 
 العريب 

In the name of: Jameit Al Mashroa' Al Inshaee Al Arabi  

 وووو ر   موووو    -اريحوووو   :العنوووو ا  
 الجسر 

:  شارع عمان اجلسر  -ارحيا  :عنوان التبليغ 

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 30645 31649:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 16/01/2017 06/10/7102 :التاريخ 
االمساك وحلوم الدواجن اللحوم و : من اجل 

والصيد،خالصات اللحم،فواكه وخضراوات حمفوظة 
ومربيات وفواكه مطبوخة ( جيلي)وجمففة ومطهوة،هالم 

ابلسكر،البيض واحلليب ومنتجات احلليب،الزيوت 
والدهون 

مجعية املشروع االنشائي : أبسم 
 العريب 

In the name of: Jameit Al Mashroa' Al Inshaee Al Arabi  

 وووو ر   موووو    -اريحوووو   :العنوووو ا  
 الجسر 

:  شارع عمان اجلسر  -ارحيا  :عنوان التبليغ 

 

 0 
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  Trade Mark No.: 30646 31646:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
القهوة، والشاي والكاكاو والقهوة : اجل  من

االصطناعية؛ األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب؛ اخلبزوالفطائر 
واحللوايت؛ احللوايت املثلجة؛ عسل النحل والعسل 
األسود؛ اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل 

. الثلج ؛ البهارات؛(التوابل) والصلصات
  In the name of: zara foods lelaghtheyeh زارا فودز لألغذية : أبسم 

المنطقووووووووووووووا  -رام هللا :العنوووووووووووووو ا  
 الان  يا 
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30646 31646:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
القهوة، والشاي والكاكاو والقهوة : اجل  من

االصطناعية؛ األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب؛ اخلبزوالفطائر 
واحللوايت؛ احللوايت املثلجة؛ عسل النحل والعسل 
األسود؛ اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل 

. الثلج ؛ البهارات؛(التوابل) والصلصات
  In the name of: zara foods lelaghtheyeh زارا فودز لألغذية : أبسم 

المنطقووووووووووووووا  -رام هللا :العنوووووووووووووو ا  
 الان  يا 
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 7  
  Trade Mark No.: 30647 31642:جارية رقم العالمة الت 

  In Class: 12 07 :يف الصنف 
  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 

املركبات ذات , اجهزة النقل الربي, املركبات: من اجل 
احملركات وقطع غيارها واكسسواراهتا 

  .In the name of: SEAT, S.A . ايه.اس, سيات: أبسم 
. كووو  ام, 2-اوت فيووو  ايوووه :العنووو ا  

, بر وول نا,   رت ريوول 06580, 767
 اسب ني  

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 30647 31642:جارية رقم العالمة الت
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
املركبات ذات , اجهزة النقل الربي, املركبات: من اجل 

احملركات وقطع غيارها واكسسواراهتا 
  .In the name of: SEAT, S.A . ايه.اس, سيات: أبسم 

. كووو  ام, 2-اوت فيووو  ايوووه :العنووو ا  
, بر وول نا,   رت ريوول 06580, 767

 اسب ني  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 3  
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  Trade Mark No.: 30648 31642:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
اك والطيور الداجنة اللحوم واألمس, التمور: من اجل 

الفواكه واخلضروات , خالصات اللحوم, وحلوم الصيد
ومربيات ( جلي)هالم , احملفوظة واجملففة واملطهية

البيض واحلليب ومنتجات , وفواكه مطبوخة ابلسكر
احلليب ، الزيوت والدهون الصاحلة لالكل 

شركة االطعمة املمتازة : أبسم 
 م .م.ذ

In the name of: Best Food Company L.L.C.  

اال ووو رات العربيوووا  –ببووو   :العنووو ا  
: هوو تف رقوور 10802ب  المتحووة ص
  2768295: ف كس رقر 2858201
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

مبعزل عن  عدم منح محاية على كلمة 
 العالمة 

 4  
 

  Trade Mark No.: 30648 31642:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
اك والطيور الداجنة اللحوم واألمس, التمور: من اجل 

الفواكه واخلضروات , خالصات اللحوم, وحلوم الصيد
ومربيات ( جلي)هالم , احملفوظة واجملففة واملطهية

البيض واحلليب ومنتجات , وفواكه مطبوخة ابلسكر
احلليب ، الزيوت والدهون الصاحلة لالكل 

شركة االطعمة املمتازة : أبسم 
 م .م.ذ

In the name of: Best Food Company L.L.C.  

اال ووو رات العربيوووا  –ببووو   :العنووو ا  
: هوو تف رقوور 10802ب  المتحووة ص
  2768295: ف كس رقر 2858201
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

مبعزل عن  عدم منح محاية على كلمة 
 العالمة 

 4  
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  Trade Mark No.: 30647 31642:جارية رقم العالمة الت
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
املركبات ذات , اجهزة النقل الربي, املركبات: من اجل 

احملركات وقطع غيارها واكسسواراهتا 
  .In the name of: SEAT, S.A . ايه.اس, سيات: أبسم 

. كووو  ام, 2-اوت فيووو  ايوووه :العنووو ا  
, بر وول نا,   رت ريوول 06580, 767

 اسب ني  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 30649 31645:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه : من اجل 

األعمال وتفعيل النشاط املكتيب ومجيع اخلدمات 
ومنها احملاسبة وإعداد تقارير  39الواردة يف صنف 

احلساابت، اإلدارة التجارية لرتخيص السلع واخلدمات 
اخلاصة آبخرين ، املعاجلة اإلدارية لطلبات الشراء ، 
دعاية وإعالن ، وكاالت الدعاية واإلعالن ، الدعاية 
واإلعالن ابلطلب الربيدي ، حتديث مواد الدعاية 

عالن ، أتجري واإلعالن ، نشر مواد الدعاية واإل
املساحات اإلعالنية ، تقدمي املعلومات التجارية 

، ( مؤسسة إرشاد املستهلكني )والنصح للمستهلكني 
للمشرتكني )حتليل أسعار التكلفة ، الرد على اهلاتف 

، تقييم األعمال ، تنظيم االشرتاكات ( غري املوجودين 
يف الصحف لآلخرين ، تنظيم االشرتاكات خبدمات 

ت لآلخرين ، إدارة أعمال فناين التمثيل ، االتصاال
املساعدة يف إدارة األعمال ، البيع ابملزاد العلين ، 
تدقيق احلساابت ، لصق اإلعالانت ، مسك الدفاتر ، 
تقييم األعمال ، استشارات األعمال املهنية ، 
املعلومات واألخبار عن األعمال ، التحرايت عن 

استشارات يف  األعمال ، تقصي حقائق األعمال ،
إدارة وتنظيم األعمال ، املساعدة يف إدارة األعمال ، 
استشارات إدارة األعمال ، إدارة أعمال الفنادق ، 
إدارة أعمال فناين التمثيل ،إدارة أعمال الرايضيني ، 
استشارات تنظيم األعمال ، أحباث األعمال ، خدمات 
نقل األعمال ، اإلدارة التجارية لرتخيص السلع 

دمات اخلاصة آبخرين ، وكاالت األنباء التجارية ، واخل
تقدمي املعلومات التجارية والنصح للمستهلكني 

، املساعدة يف إدارة ( مؤسسة إرشاد املستهلكني )
األعمال التجارية أو الصناعية ، عرض السلع على 
وسائل االتصال لغاايت بيعها ابلتجزئة ، خدمات 

—

—

—
—

—

—
—

—
—

—
—

—

— —
— —

— —
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  Trade Mark No.: 30649 31645:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه : من اجل 

األعمال وتفعيل النشاط املكتيب ومجيع اخلدمات 
ومنها احملاسبة وإعداد تقارير  39الواردة يف صنف 

احلساابت، اإلدارة التجارية لرتخيص السلع واخلدمات 
اخلاصة آبخرين ، املعاجلة اإلدارية لطلبات الشراء ، 
دعاية وإعالن ، وكاالت الدعاية واإلعالن ، الدعاية 
واإلعالن ابلطلب الربيدي ، حتديث مواد الدعاية 

عالن ، أتجري واإلعالن ، نشر مواد الدعاية واإل
املساحات اإلعالنية ، تقدمي املعلومات التجارية 

، ( مؤسسة إرشاد املستهلكني )والنصح للمستهلكني 
للمشرتكني )حتليل أسعار التكلفة ، الرد على اهلاتف 

، تقييم األعمال ، تنظيم االشرتاكات ( غري املوجودين 
يف الصحف لآلخرين ، تنظيم االشرتاكات خبدمات 

ت لآلخرين ، إدارة أعمال فناين التمثيل ، االتصاال
املساعدة يف إدارة األعمال ، البيع ابملزاد العلين ، 
تدقيق احلساابت ، لصق اإلعالانت ، مسك الدفاتر ، 
تقييم األعمال ، استشارات األعمال املهنية ، 
املعلومات واألخبار عن األعمال ، التحرايت عن 

استشارات يف  األعمال ، تقصي حقائق األعمال ،
إدارة وتنظيم األعمال ، املساعدة يف إدارة األعمال ، 
استشارات إدارة األعمال ، إدارة أعمال الفنادق ، 
إدارة أعمال فناين التمثيل ،إدارة أعمال الرايضيني ، 
استشارات تنظيم األعمال ، أحباث األعمال ، خدمات 
نقل األعمال ، اإلدارة التجارية لرتخيص السلع 

دمات اخلاصة آبخرين ، وكاالت األنباء التجارية ، واخل
تقدمي املعلومات التجارية والنصح للمستهلكني 

، املساعدة يف إدارة ( مؤسسة إرشاد املستهلكني )
األعمال التجارية أو الصناعية ، عرض السلع على 
وسائل االتصال لغاايت بيعها ابلتجزئة ، خدمات 

—

—

—
—

—

—
—

—
—

—
—

—

— —
— —

— —
مات يف قواعد بياانت مقارنة ابألسعار ، جتميع املعلو 

الكمبيوتر ، جتميع البياانت اإلحصائية ، جتميع 
املعلومات يف قواعد بياانت الكمبيوتر ، تنظيم 
املعلومات يف قواعد بياانت الكمبيوتر ، استشارات 
األعمال املهنية ، تقدمي املعلومات التجارية والنصح 

، حتليل (مؤسسة إرشاد املستهلكني )للمستهلكني 
التكلفة ، البحث عن املعلومات يف ملفات  أسعار 

كمبيوتر لآلخرين ، عرض السلع ، اإلعالن ابلربيد 
املباشر ، نشر مواد الدعاية واإلعالن ، توزيع العينات 
، استنساخ الواثئق ، التنبؤات االقتصادية ، اخلرباء يف 
الكفاية ، وكاالت التوظيف ، تنظيم املعارض لغاايت 

تنظيم عروض األزايء لغاايت تروجيية جتارية أو دعائية ، 
، إدارة امللفات املربجمة ، التنبؤات االقتصادية ، إدارة 
أعمال الفنادق ، وكاالت االسترياد والتصدير ، 
املساعدة يف إدارة األعمال التجارية والصناعية ، 
وكاالت األنباء التجارية ، املعلومات واألخبار عن 

ل ، تقصي حقائق األعمال ، التحرايت عن األعما
األعمال ، حترير الفواتري ، خدمات التصميم لغاايت 
الدعاية واإلعالن ، اإلدارة التجارية لرتخيص السلع 
واخلدمات اخلاصة آبخرين ، خدمات النصح يف إدارة 
األعمال ، املساعدة يف إدارة األعمال التجارية أو 
 الصناعية ، إدارة امللفات املربجمة ، استشارات إدارة
شؤون املوظفني ، التسويق ، أحباث التسويق ، دراسات 
التسويق ، خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو 
ترويج املبيعات ، خدمات اقتطاع األخبار أو املعلومات 
املهمة يف الصحف ، تنظيم االشرتاك يف الصحف 
لآلخرين ، أتجري اآلالت واملعدات املكتبية ، اإلعالن 

شرة على شبكات الكمبيوتر ، االستفتاء والدعاية املبا
واستطالع اآلراء ، تنظيم املعارض لغاايت جتارية أو 
إعالنية ، تنظيم املعارض التجارية لغاايت جتارية أو 
إعالنية ، الدعاية واإلعالن اخلارجي ، خدمات التعاقد 

، إعداد كشوفات ( مساعدة يف األعمال )اخلارجي 

— —
—

—
—

—
—

—

—

—

—
—

—
— —

—

— —
— —

—
—

— —
—

—

—

—
—
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مات يف قواعد بياانت مقارنة ابألسعار ، جتميع املعلو 
الكمبيوتر ، جتميع البياانت اإلحصائية ، جتميع 
املعلومات يف قواعد بياانت الكمبيوتر ، تنظيم 
املعلومات يف قواعد بياانت الكمبيوتر ، استشارات 
األعمال املهنية ، تقدمي املعلومات التجارية والنصح 

، حتليل (مؤسسة إرشاد املستهلكني )للمستهلكني 
التكلفة ، البحث عن املعلومات يف ملفات  أسعار 

كمبيوتر لآلخرين ، عرض السلع ، اإلعالن ابلربيد 
املباشر ، نشر مواد الدعاية واإلعالن ، توزيع العينات 
، استنساخ الواثئق ، التنبؤات االقتصادية ، اخلرباء يف 
الكفاية ، وكاالت التوظيف ، تنظيم املعارض لغاايت 

تنظيم عروض األزايء لغاايت تروجيية جتارية أو دعائية ، 
، إدارة امللفات املربجمة ، التنبؤات االقتصادية ، إدارة 
أعمال الفنادق ، وكاالت االسترياد والتصدير ، 
املساعدة يف إدارة األعمال التجارية والصناعية ، 
وكاالت األنباء التجارية ، املعلومات واألخبار عن 

ل ، تقصي حقائق األعمال ، التحرايت عن األعما
األعمال ، حترير الفواتري ، خدمات التصميم لغاايت 
الدعاية واإلعالن ، اإلدارة التجارية لرتخيص السلع 
واخلدمات اخلاصة آبخرين ، خدمات النصح يف إدارة 
األعمال ، املساعدة يف إدارة األعمال التجارية أو 
 الصناعية ، إدارة امللفات املربجمة ، استشارات إدارة
شؤون املوظفني ، التسويق ، أحباث التسويق ، دراسات 
التسويق ، خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو 
ترويج املبيعات ، خدمات اقتطاع األخبار أو املعلومات 
املهمة يف الصحف ، تنظيم االشرتاك يف الصحف 
لآلخرين ، أتجري اآلالت واملعدات املكتبية ، اإلعالن 

شرة على شبكات الكمبيوتر ، االستفتاء والدعاية املبا
واستطالع اآلراء ، تنظيم املعارض لغاايت جتارية أو 
إعالنية ، تنظيم املعارض التجارية لغاايت جتارية أو 
إعالنية ، الدعاية واإلعالن اخلارجي ، خدمات التعاقد 

، إعداد كشوفات ( مساعدة يف األعمال )اخلارجي 

— —
—

—
—

—
—

—

—

—

—
—

—
— —

—

— —
— —

—
—

— —
—

—

—

—
—

ؤون املوظفني ، توظيف الرواتب ، استشارات إدارة ش
األفراد ، نسخ الصور ، االستفتاء واستطالع اآلراء ، 
عرض السلع على وسائل االتصال لغاايت بيعها 
ابلتجزئة ، خدمات مقارنة األسعار ، املعاجلة اإلدارية 
لطلبات الشراء ، معاجلة النصوص ، خدمات الشراء 

 ،( شراء السلع واخلدمات لألعمال األخرى )لآلخرين 
إنتاج أفالم الدعاية واإلعالن ، االختبارات النفسية 
الختيار املوظفني ، العالقات العامة ، نشر نصوص 
الدعاية واإلعالن ، الدعاية واإلعالن ، وكاالت الدعاية 
واإلعالن ، إعداد أعمدة الدعاية واإلعالن ، أتجري 
مواد الدعاية واإلعالن ، نشر نصوص الدعاية 

نصوص الدعاية واإلعالن ، املعاجلة واإلعالن ، كتابة 
اإلدارية لطلبات الشراء ، اإلعالن ابلراديو ، اإلعالن 
ابلراديو، توظيف األفراد ، خدمات نقل األعمال ، 
أتجري املساحات اإلعالنية ، أتجري وقت للدعاية 
واإلعالن يف وسائل االتصال ، أتجري االت نسخ 

ت واملعدات الصور ، أتجري االت البيع ، أتجري االال
املكتبية ، أتجري مواد الدعاية واإلعالن ، استنساخ 
الواثئق ، أحباث األعمال ، عرض السلع على وسائل 
االتصال لغاايت بيعها ابلتجزئة ، ترويج املبيعات 
لآلخرين ، توزيع العينات ، خدمات السكراترية ، تزيني 
واجهات احملالت التجارية ، االختزال ، حبث الكفاالت 

إعداد تقارير احلساابت ، جتميع البياانت اإلحصائية  ،
، تنظيم االشرتاك يف الصحف لآلخرين ، تنظيم 
املعلومات يف قواعد بياانت الكمبيوتر ، تنظيم 
املعلومات يف قواعد بياانت الكمبيوتر، إعداد الضرائب 
، تنظيم االشرتاك خبدمات االتصاالت لآلخرين ، 

، الرد على اهلاتف خدمات التسويق عرب اهلاتف 
للمشرتكني غري املوجودين ، الدعاية واإلعالن عرب 
التلفزيون ، الدعاية واإلعالن عرب التلفزيون ، 
االختبارات النفسية الختيار املوظفني ، كتابة نصوص 
الدعاية واإلعالن ، تنظيم املعارض التجارية لغاايت 

—
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ؤون املوظفني ، توظيف الرواتب ، استشارات إدارة ش
األفراد ، نسخ الصور ، االستفتاء واستطالع اآلراء ، 
عرض السلع على وسائل االتصال لغاايت بيعها 
ابلتجزئة ، خدمات مقارنة األسعار ، املعاجلة اإلدارية 
لطلبات الشراء ، معاجلة النصوص ، خدمات الشراء 

 ،( شراء السلع واخلدمات لألعمال األخرى )لآلخرين 
إنتاج أفالم الدعاية واإلعالن ، االختبارات النفسية 
الختيار املوظفني ، العالقات العامة ، نشر نصوص 
الدعاية واإلعالن ، الدعاية واإلعالن ، وكاالت الدعاية 
واإلعالن ، إعداد أعمدة الدعاية واإلعالن ، أتجري 
مواد الدعاية واإلعالن ، نشر نصوص الدعاية 

نصوص الدعاية واإلعالن ، املعاجلة واإلعالن ، كتابة 
اإلدارية لطلبات الشراء ، اإلعالن ابلراديو ، اإلعالن 
ابلراديو، توظيف األفراد ، خدمات نقل األعمال ، 
أتجري املساحات اإلعالنية ، أتجري وقت للدعاية 
واإلعالن يف وسائل االتصال ، أتجري االت نسخ 

ت واملعدات الصور ، أتجري االت البيع ، أتجري االال
املكتبية ، أتجري مواد الدعاية واإلعالن ، استنساخ 
الواثئق ، أحباث األعمال ، عرض السلع على وسائل 
االتصال لغاايت بيعها ابلتجزئة ، ترويج املبيعات 
لآلخرين ، توزيع العينات ، خدمات السكراترية ، تزيني 
واجهات احملالت التجارية ، االختزال ، حبث الكفاالت 

إعداد تقارير احلساابت ، جتميع البياانت اإلحصائية  ،
، تنظيم االشرتاك يف الصحف لآلخرين ، تنظيم 
املعلومات يف قواعد بياانت الكمبيوتر ، تنظيم 
املعلومات يف قواعد بياانت الكمبيوتر، إعداد الضرائب 
، تنظيم االشرتاك خبدمات االتصاالت لآلخرين ، 

، الرد على اهلاتف خدمات التسويق عرب اهلاتف 
للمشرتكني غري املوجودين ، الدعاية واإلعالن عرب 
التلفزيون ، الدعاية واإلعالن عرب التلفزيون ، 
االختبارات النفسية الختيار املوظفني ، كتابة نصوص 
الدعاية واإلعالن ، تنظيم املعارض التجارية لغاايت 

—

 جتارية أو إعالنية ، النسخ ، الطباعة ، حتديث مواد
الدعاية واإلعالن ، أتجري االت البيع ، معاجلة 

. النصوص ، كتابة نصوص الدعاية واإلعالن 
مها عبد الرمحن عقله ابو : أبسم 
 دهيم 

In the name of: MAHA ABDARAHMAN OQLAH ABU 
DHEM  

 - و ر  سووفي    -نو بلس  :العنو ا  
0799717211  

 -شارع زواات الرئيسي  -انبلس  :عنوان التبليغ 
  1959519759:جوال 

 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 30650 31691:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
القهوة , الشوكوالتة, الشوكالته ابلتمر: من اجل 

, السكر واألرز, والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية
الدقيق واملستحضرات املصنوعة من , التابيوكا والساجو

, احللوايت املثلجة, اخلبز والفطائر واحللوايت, احلبوب
اخلمرية ومسحوق , عسل النحل والعسل االسود

, (التوابل)اخلل والصلصات , ردلاخل, امللح, اخلبيز

 جتارية أو إعالنية ، النسخ ، الطباعة ، حتديث مواد
الدعاية واإلعالن ، أتجري االت البيع ، معاجلة 

. النصوص ، كتابة نصوص الدعاية واإلعالن 
مها عبد الرمحن عقله ابو : أبسم 
 دهيم 

In the name of: MAHA ABDARAHMAN OQLAH ABU 
DHEM  

 - و ر  سووفي    -نو بلس  :العنو ا  
0799717211  

 -شارع زواات الرئيسي  -انبلس  :عنوان التبليغ 
  1959519759:جوال 

 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 30650 31691:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
القهوة , الشوكوالتة, الشوكالته ابلتمر: من اجل 

, السكر واألرز, والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية
الدقيق واملستحضرات املصنوعة من , التابيوكا والساجو

, احللوايت املثلجة, اخلبز والفطائر واحللوايت, احلبوب
اخلمرية ومسحوق , عسل النحل والعسل االسود

, (التوابل)اخلل والصلصات , ردلاخل, امللح, اخلبيز

169

  Trade Mark No.: 30647 31642:جارية رقم العالمة الت
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
املركبات ذات , اجهزة النقل الربي, املركبات: من اجل 

احملركات وقطع غيارها واكسسواراهتا 
  .In the name of: SEAT, S.A . ايه.اس, سيات: أبسم 

. كووو  ام, 2-اوت فيووو  ايوووه :العنووو ا  
, بر وول نا,   رت ريوول 06580, 767

 اسب ني  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 3  
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الثلج , البهارات
شركة االطعمة املمتازة : أبسم 

 م .م.ذ
In the name of: Best Food Company L.L.C.  

اال ووو رات العربيوووا  –ببووو   :العنووو ا  
: هوو تف رقوور 10802المتحووة ص ب 

  2768295: ف كس رقر 2858201
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

مبعزل عن  عدم منح محاية على كلمة 
 العالمة 

 6  
 

  Trade Mark No.: 30651 31690:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
, السمن, الزيوت والشحوم املعدة لالكل: من اجل 
احلليب ومنتجات , منتجات الشوربة, الزبدة, املارغارين

, اللحوم, احلليب املخفوق, احلليب املنكه, االلبان
حلوم الصيد ، مستخرجات , لطيور الداجنةا, األمساك

اللحوم ، الفواكه واخلضروات احملفوظة واجملففة واملطهية 
، الطبقية بكافة انواعها ووصفاهتا مبا فيها الطبقية من 

الثلج , البهارات
شركة االطعمة املمتازة : أبسم 

 م .م.ذ
In the name of: Best Food Company L.L.C.  

اال ووو رات العربيوووا  –ببووو   :العنووو ا  
: هوو تف رقوور 10802المتحووة ص ب 

  2768295: ف كس رقر 2858201
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

مبعزل عن  عدم منح محاية على كلمة 
 العالمة 

 6  
 

  Trade Mark No.: 30651 31690:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
, السمن, الزيوت والشحوم املعدة لالكل: من اجل 
احلليب ومنتجات , منتجات الشوربة, الزبدة, املارغارين

, اللحوم, احلليب املخفوق, احلليب املنكه, االلبان
حلوم الصيد ، مستخرجات , لطيور الداجنةا, األمساك

اللحوم ، الفواكه واخلضروات احملفوظة واجملففة واملطهية 
، الطبقية بكافة انواعها ووصفاهتا مبا فيها الطبقية من 

الثلج , البهارات
شركة االطعمة املمتازة : أبسم 

 م .م.ذ
In the name of: Best Food Company L.L.C.  

اال ووو رات العربيوووا  –ببووو   :العنووو ا  
: هوو تف رقوور 10802المتحووة ص ب 

  2768295: ف كس رقر 2858201
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

مبعزل عن  عدم منح محاية على كلمة 
 العالمة 

 6  
 

  Trade Mark No.: 30651 31690:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
, السمن, الزيوت والشحوم املعدة لالكل: من اجل 
احلليب ومنتجات , منتجات الشوربة, الزبدة, املارغارين

, اللحوم, احلليب املخفوق, احلليب املنكه, االلبان
حلوم الصيد ، مستخرجات , لطيور الداجنةا, األمساك

اللحوم ، الفواكه واخلضروات احملفوظة واجملففة واملطهية 
، الطبقية بكافة انواعها ووصفاهتا مبا فيها الطبقية من 

170

جللي واملربيات . القشدة املخفوقة, غري االلبان
وصلصات الفواكه ، البيض االطعمة اخلفيفة من 

كافة , مشات وشبس البطاطامقر , البطاطا وغري البطاطا
البازيالء , البقول, االنواع احملفوظة واجملففة من العدس

الفول , الفطر, (ليس لغاايت الزراعة)والقطاين 
السوداين احملفوظ 

الشركة العاملية للمواد : أبسم 
 . م.م.الغذائية ش

In the name of: International Foodstuffs Co. LLC  

 1المنطقووا الاوون  يا رقوور  :العنوو ا  
ا 1117: ب.ص,  ووووووووو ر  ال  ووووووووووة

 الش رقاا اال  رات العربيا المتحوة 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30652 31697:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
الشوكوالته ومنتجات الشوكوالته احللوانية، : من اجل 

منتجات السكر احللوانية، السكاكر، البسكويت 
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الثلج , البهارات
شركة االطعمة املمتازة : أبسم 

 م .م.ذ
In the name of: Best Food Company L.L.C.  

اال ووو رات العربيوووا  –ببووو   :العنووو ا  
: هوو تف رقوور 10802المتحووة ص ب 

  2768295: ف كس رقر 2858201
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

مبعزل عن  عدم منح محاية على كلمة 
 العالمة 

 6  
 

  Trade Mark No.: 30651 31690:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
, السمن, الزيوت والشحوم املعدة لالكل: من اجل 
احلليب ومنتجات , منتجات الشوربة, الزبدة, املارغارين

, اللحوم, احلليب املخفوق, احلليب املنكه, االلبان
حلوم الصيد ، مستخرجات , لطيور الداجنةا, األمساك

اللحوم ، الفواكه واخلضروات احملفوظة واجملففة واملطهية 
، الطبقية بكافة انواعها ووصفاهتا مبا فيها الطبقية من 

171

جللي واملربيات . القشدة املخفوقة, غري االلبان
وصلصات الفواكه ، البيض االطعمة اخلفيفة من 

كافة , مشات وشبس البطاطامقر , البطاطا وغري البطاطا
البازيالء , البقول, االنواع احملفوظة واجملففة من العدس

الفول , الفطر, (ليس لغاايت الزراعة)والقطاين 
السوداين احملفوظ 

الشركة العاملية للمواد : أبسم 
 . م.م.الغذائية ش

In the name of: International Foodstuffs Co. LLC  

 1المنطقووا الاوون  يا رقوور  :العنوو ا  
ا 1117: ب.ص,  ووووووووو ر  ال  ووووووووووة

 الش رقاا اال  رات العربيا المتحوة 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30652 31697:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
الشوكوالته ومنتجات الشوكوالته احللوانية، : من اجل 

منتجات السكر احللوانية، السكاكر، البسكويت 
، الكعك، الباستا، املعكرونة، املعكرونة (بكافة انواعه)

العصائبية، املعكرونة العصائبية الفورية، السباغييت، 
االخرى الشعريية، اخلمرية، مسحوق اخلبازة واملكوانت 

للمخابز، توابل السلطة، املايونيز، اخلل، الكاتش اب 
، منتجات العجني اجلاهز للطبخ، (التوابل)والصلصات 

العجني املثلج، الربثس املثلج، البوظة، احللوايت 
املثلجة غري املصنوعة من االلبان، احللوايت املثلجة 
املصنوعة من الفواكه، احللوايت املثلجة، القهوة ، 

الكاكاو، السكر ، األرز، التابيوكا، الساجو،  الشاي،
وما يقوم مقام القهوة، اخلبز، دبس السكر، امللح، 

, التوابل, اخلردل، الطحني املصنوع من احلبوب
املعتمدة على احلبوب )مشروابت االطعمة , القطاين

العسل , الشاي العشيب, الصلصات, (واالعشاب
الشركة العاملية للمواد : أبسم 

 . م.م.الغذائية ش
In the name of: International Foodstuffs Co. LLC  

 1المنطقووا الاوون  يا رقوور  :العنو ا  
ا 1117: ب.ص,  وووووووو ر  ال  ووووووووووة

 الش رقاا اال  رات العربيا المتحوة 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 2  
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  Trade Mark No.: 30653 31693:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
, السمن, الزيوت والشحوم املعدة لالكل: من اجل 
احلليب ومنتجات , منتجات الشوربة, الزبدة, املارغارين

, اللحوم, احلليب املخفوق, ملنكهاحلليب ا, االلبان
حلوم الصيد ، مستخرجات , الطيور الداجنة, األمساك

اللحوم ، الفواكه واخلضروات احملفوظة واجملففة واملطهية 
، الطبقية بكافة انواعها ووصفاهتا مبا فيها الطبقية من 

جللي واملربيات . القشدة املخفوقة, غري االلبان
طعمة اخلفيفة من وصلصات الفواكه ، البيض اال

كافة , مقرمشات وشبس البطاطا, البطاطا وغري البطاطا
البازيالء , البقول, االنواع احملفوظة واجملففة من العدس

الفول , الفطر, (ليس لغاايت الزراعة)والقطاين 
السوداين احملفوظ 

الشركة العاملية للمواد : أبسم 
 . م.م.الغذائية ش

In the name of: International Foodstuffs Co. LLC  

 1المنطقووا الاوون  يا رقوور  :العنوو ا  
ا 1117: ب.ص,  ووووووووو ر  ال  ووووووووووة

 الش رقاا اال  رات العربيا المتحوة 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

  Trade Mark No.: 30653 31693:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
, السمن, الزيوت والشحوم املعدة لالكل: من اجل 
احلليب ومنتجات , منتجات الشوربة, الزبدة, املارغارين

, اللحوم, احلليب املخفوق, ملنكهاحلليب ا, االلبان
حلوم الصيد ، مستخرجات , الطيور الداجنة, األمساك

اللحوم ، الفواكه واخلضروات احملفوظة واجملففة واملطهية 
، الطبقية بكافة انواعها ووصفاهتا مبا فيها الطبقية من 

جللي واملربيات . القشدة املخفوقة, غري االلبان
طعمة اخلفيفة من وصلصات الفواكه ، البيض اال

كافة , مقرمشات وشبس البطاطا, البطاطا وغري البطاطا
البازيالء , البقول, االنواع احملفوظة واجملففة من العدس

الفول , الفطر, (ليس لغاايت الزراعة)والقطاين 
السوداين احملفوظ 

الشركة العاملية للمواد : أبسم 
 . م.م.الغذائية ش

In the name of: International Foodstuffs Co. LLC  

 1المنطقووا الاوون  يا رقوور  :العنوو ا  
ا 1117: ب.ص,  ووووووووو ر  ال  ووووووووووة

 الش رقاا اال  رات العربيا المتحوة 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :
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  Trade Mark No.: 30653 31693:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
, السمن, الزيوت والشحوم املعدة لالكل: من اجل 
احلليب ومنتجات , منتجات الشوربة, الزبدة, املارغارين

, اللحوم, احلليب املخفوق, ملنكهاحلليب ا, االلبان
حلوم الصيد ، مستخرجات , الطيور الداجنة, األمساك

اللحوم ، الفواكه واخلضروات احملفوظة واجملففة واملطهية 
، الطبقية بكافة انواعها ووصفاهتا مبا فيها الطبقية من 

جللي واملربيات . القشدة املخفوقة, غري االلبان
طعمة اخلفيفة من وصلصات الفواكه ، البيض اال

كافة , مقرمشات وشبس البطاطا, البطاطا وغري البطاطا
البازيالء , البقول, االنواع احملفوظة واجملففة من العدس

الفول , الفطر, (ليس لغاايت الزراعة)والقطاين 
السوداين احملفوظ 

الشركة العاملية للمواد : أبسم 
 . م.م.الغذائية ش

In the name of: International Foodstuffs Co. LLC  

 1المنطقووا الاوون  يا رقوور  :العنوو ا  
ا 1117: ب.ص,  ووووووووو ر  ال  ووووووووووة

 الش رقاا اال  رات العربيا المتحوة 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 30654 31694:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
الشوكوالته ومنتجات الشوكوالته احللوانية، : من اجل 

منتجات السكر احللوانية، السكاكر، البسكويت 
، الكعك، الباستا، املعكرونة، املعكرونة (بكافة انواعه)

العصائبية، املعكرونة العصائبية الفورية، السباغييت، 
االخرى الشعريية، اخلمرية، مسحوق اخلبازة واملكوانت 

للمخابز، توابل السلطة، املايونيز، اخلل، الكاتش اب 
، منتجات العجني اجلاهز للطبخ، (التوابل)والصلصات 

العجني املثلج، الربثس املثلج، البوظة، احللوايت 
املثلجة غري املصنوعة من االلبان، احللوايت املثلجة 
املصنوعة من الفواكه، احللوايت املثلجة، القهوة ، 

الكاكاو، السكر ، األرز، التابيوكا، الساجو،  الشاي،
وما يقوم مقام القهوة، اخلبز، دبس السكر، امللح، 

, التوابل, اخلردل، الطحني املصنوع من احلبوب
املعتمدة على احلبوب )مشروابت االطعمة , القطاين

العسل , الشاي العشيب, الصلصات, (واالعشاب
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 5  
 

  Trade Mark No.: 30654 31694:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
الشوكوالته ومنتجات الشوكوالته احللوانية، : من اجل 

منتجات السكر احللوانية، السكاكر، البسكويت 
، الكعك، الباستا، املعكرونة، املعكرونة (بكافة انواعه)

العصائبية، املعكرونة العصائبية الفورية، السباغييت، 
االخرى الشعريية، اخلمرية، مسحوق اخلبازة واملكوانت 

للمخابز، توابل السلطة، املايونيز، اخلل، الكاتش اب 
، منتجات العجني اجلاهز للطبخ، (التوابل)والصلصات 

العجني املثلج، الربثس املثلج، البوظة، احللوايت 
املثلجة غري املصنوعة من االلبان، احللوايت املثلجة 
املصنوعة من الفواكه، احللوايت املثلجة، القهوة ، 

الكاكاو، السكر ، األرز، التابيوكا، الساجو،  الشاي،
وما يقوم مقام القهوة، اخلبز، دبس السكر، امللح، 

, التوابل, اخلردل، الطحني املصنوع من احلبوب
املعتمدة على احلبوب )مشروابت االطعمة , القطاين

العسل , الشاي العشيب, الصلصات, (واالعشاب
الشركة العاملية للمواد : أبسم 

 . م.م.الغذائية ش
In the name of: International Foodstuffs Co. LLC  

 1المنطقووا الاوون  يا رقوور  :العنو ا  
ا 1117: ب.ص,  وووووووو ر  ال  ووووووووووة

 الش رقاا اال  رات العربيا المتحوة 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 30655 31699:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
, السمن, الزيوت والشحوم املعدة لالكل: من اجل 
احلليب ومنتجات , منتجات الشوربة, الزبدة, املارغارين

, اللحوم, احلليب املخفوق, املنكهاحلليب , االلبان
حلوم الصيد ، مستخرجات , الطيور الداجنة, األمساك

اللحوم ، الفواكه واخلضروات احملفوظة واجملففة واملطهية 
، الطبقية بكافة انواعها ووصفاهتا مبا فيها الطبقية من 

جللي واملربيات . القشدة املخفوقة, غري االلبان
طعمة اخلفيفة من وصلصات الفواكه ، البيض اال

الشركة العاملية للمواد : أبسم 
 . م.م.الغذائية ش

In the name of: International Foodstuffs Co. LLC  

 1المنطقووا الاوون  يا رقوور  :العنو ا  
ا 1117: ب.ص,  وووووووو ر  ال  ووووووووووة

 الش رقاا اال  رات العربيا المتحوة 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 30655 31699:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
, السمن, الزيوت والشحوم املعدة لالكل: من اجل 
احلليب ومنتجات , منتجات الشوربة, الزبدة, املارغارين

, اللحوم, احلليب املخفوق, املنكهاحلليب , االلبان
حلوم الصيد ، مستخرجات , الطيور الداجنة, األمساك

اللحوم ، الفواكه واخلضروات احملفوظة واجملففة واملطهية 
، الطبقية بكافة انواعها ووصفاهتا مبا فيها الطبقية من 

جللي واملربيات . القشدة املخفوقة, غري االلبان
طعمة اخلفيفة من وصلصات الفواكه ، البيض اال

الشركة العاملية للمواد : أبسم 
 . م.م.الغذائية ش

In the name of: International Foodstuffs Co. LLC  

 1المنطقووا الاوون  يا رقوور  :العنو ا  
ا 1117: ب.ص,  وووووووو ر  ال  ووووووووووة

 الش رقاا اال  رات العربيا المتحوة 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 30655 31699:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
, السمن, الزيوت والشحوم املعدة لالكل: من اجل 
احلليب ومنتجات , منتجات الشوربة, الزبدة, املارغارين

, اللحوم, احلليب املخفوق, املنكهاحلليب , االلبان
حلوم الصيد ، مستخرجات , الطيور الداجنة, األمساك

اللحوم ، الفواكه واخلضروات احملفوظة واجملففة واملطهية 
، الطبقية بكافة انواعها ووصفاهتا مبا فيها الطبقية من 

جللي واملربيات . القشدة املخفوقة, غري االلبان
طعمة اخلفيفة من وصلصات الفواكه ، البيض اال
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كافة , مقرمشات وشبس البطاطا, البطاطا وغري البطاطا
البازيالء , البقول, االنواع احملفوظة واجملففة من العدس

الفول , الفطر, (ليس لغاايت الزراعة)والقطاين 
السوداين احملفوظ 

الشركة العاملية للمواد : أبسم 
 . م.م.الغذائية ش

In the name of: International Foodstuffs Co. LLC  

 1المنطقووا الاوون  يا رقوور  :العنوو ا  
ا 1117: ب.ص,  ووووووووو ر  ال  ووووووووووة

 الش رقاا اال  رات العربيا المتحوة 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 30656 31696:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
الشوكوالته ومنتجات الشوكوالته احللوانية، : من اجل 

منتجات السكر احللوانية، السكاكر، البسكويت 
، الكعك، الباستا، املعكرونة، املعكرونة (بكافة انواعه)

العصائبية، املعكرونة العصائبية الفورية، السباغييت، 

كافة , مقرمشات وشبس البطاطا, البطاطا وغري البطاطا
البازيالء , البقول, االنواع احملفوظة واجملففة من العدس

الفول , الفطر, (ليس لغاايت الزراعة)والقطاين 
السوداين احملفوظ 

الشركة العاملية للمواد : أبسم 
 . م.م.الغذائية ش

In the name of: International Foodstuffs Co. LLC  

 1المنطقووا الاوون  يا رقوور  :العنوو ا  
ا 1117: ب.ص,  ووووووووو ر  ال  ووووووووووة

 الش رقاا اال  رات العربيا المتحوة 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 30656 31696:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
الشوكوالته ومنتجات الشوكوالته احللوانية، : من اجل 

منتجات السكر احللوانية، السكاكر، البسكويت 
، الكعك، الباستا، املعكرونة، املعكرونة (بكافة انواعه)

العصائبية، املعكرونة العصائبية الفورية، السباغييت، 

االخرى  الشعريية، اخلمرية، مسحوق اخلبازة واملكوانت
للمخابز، توابل السلطة، املايونيز، اخلل، الكاتش اب 

، منتجات العجني اجلاهز للطبخ، (التوابل)والصلصات 
العجني املثلج، الربثس املثلج، البوظة، احللوايت 
املثلجة غري املصنوعة من االلبان، احللوايت املثلجة 
املصنوعة من الفواكه، احللوايت املثلجة، القهوة ، 

، الكاكاو، السكر ، األرز، التابيوكا، الساجو، الشاي
وما يقوم مقام القهوة، اخلبز، دبس السكر، امللح، 

, التوابل, اخلردل، الطحني املصنوع من احلبوب
املعتمدة على احلبوب )مشروابت االطعمة , القطاين

العسل , الشاي العشيب, الصلصات, (واالعشاب
الشركة العاملية للمواد : أبسم 

 . م.م.الغذائية ش
In the name of: International Foodstuffs Co. LLC  

 1المنطقووا الاوون  يا رقوور  :العنو ا  
ا 1117: ب.ص,  وووووووو ر  ال  ووووووووووة

 الش رقاا اال  رات العربيا المتحوة 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 07  
 

175

الشركة العاملية للمواد : أبسم 
 . م.م.الغذائية ش

In the name of: International Foodstuffs Co. LLC  

 1المنطقووا الاوون  يا رقوور  :العنو ا  
ا 1117: ب.ص,  وووووووو ر  ال  ووووووووووة

 الش رقاا اال  رات العربيا المتحوة 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 30655 31699:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
, السمن, الزيوت والشحوم املعدة لالكل: من اجل 
احلليب ومنتجات , منتجات الشوربة, الزبدة, املارغارين

, اللحوم, احلليب املخفوق, املنكهاحلليب , االلبان
حلوم الصيد ، مستخرجات , الطيور الداجنة, األمساك

اللحوم ، الفواكه واخلضروات احملفوظة واجملففة واملطهية 
، الطبقية بكافة انواعها ووصفاهتا مبا فيها الطبقية من 

جللي واملربيات . القشدة املخفوقة, غري االلبان
طعمة اخلفيفة من وصلصات الفواكه ، البيض اال
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االخرى  الشعريية، اخلمرية، مسحوق اخلبازة واملكوانت
للمخابز، توابل السلطة، املايونيز، اخلل، الكاتش اب 

، منتجات العجني اجلاهز للطبخ، (التوابل)والصلصات 
العجني املثلج، الربثس املثلج، البوظة، احللوايت 
املثلجة غري املصنوعة من االلبان، احللوايت املثلجة 
املصنوعة من الفواكه، احللوايت املثلجة، القهوة ، 

، الكاكاو، السكر ، األرز، التابيوكا، الساجو، الشاي
وما يقوم مقام القهوة، اخلبز، دبس السكر، امللح، 

, التوابل, اخلردل، الطحني املصنوع من احلبوب
املعتمدة على احلبوب )مشروابت االطعمة , القطاين

العسل , الشاي العشيب, الصلصات, (واالعشاب
الشركة العاملية للمواد : أبسم 

 . م.م.الغذائية ش
In the name of: International Foodstuffs Co. LLC  

 1المنطقووا الاوون  يا رقوور  :العنو ا  
ا 1117: ب.ص,  وووووووو ر  ال  ووووووووووة

 الش رقاا اال  رات العربيا المتحوة 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 07  
 

االخرى  الشعريية، اخلمرية، مسحوق اخلبازة واملكوانت
للمخابز، توابل السلطة، املايونيز، اخلل، الكاتش اب 

، منتجات العجني اجلاهز للطبخ، (التوابل)والصلصات 
العجني املثلج، الربثس املثلج، البوظة، احللوايت 
املثلجة غري املصنوعة من االلبان، احللوايت املثلجة 
املصنوعة من الفواكه، احللوايت املثلجة، القهوة ، 

، الكاكاو، السكر ، األرز، التابيوكا، الساجو، الشاي
وما يقوم مقام القهوة، اخلبز، دبس السكر، امللح، 

, التوابل, اخلردل، الطحني املصنوع من احلبوب
املعتمدة على احلبوب )مشروابت االطعمة , القطاين

العسل , الشاي العشيب, الصلصات, (واالعشاب
الشركة العاملية للمواد : أبسم 

 . م.م.الغذائية ش
In the name of: International Foodstuffs Co. LLC  

 1المنطقووا الاوون  يا رقوور  :العنو ا  
ا 1117: ب.ص,  وووووووو ر  ال  ووووووووووة

 الش رقاا اال  رات العربيا المتحوة 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :
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  Trade Mark No.: 30657 31692:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18 02 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
األصناف  –تشمل اجللود املدبوغة، تقليدها: من اجل 

اجللود  –املصنوعة منها وير واردة ضمن فئات أخرى
الشماسي  -صناديق واحلقائبال -اخلام والقشرة

. السياط وطقم اخليل والسروج -واملظالت والعصي
مها عبد الرمحن عقله ابو : أبسم 
 دهيم 

In the name of: MAHA ABDARAHMAN OQLAH ABU 
DHEM  

 - و ر  سووفي    -نو بلس  :العنو ا  
0799717211  

 -شارع زواات الرئيسي  -لس انب :عنوان التبليغ 
  1959519759:جوال 

 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 30658 31692:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
, السمن, عدة لالكلالزيوت والشحوم امل: من اجل 
احلليب ومنتجات , منتجات الشوربة, الزبدة, املارغارين
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  Trade Mark No.: 30657 31692:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18 02 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
األصناف  –تشمل اجللود املدبوغة، تقليدها: من اجل 

اجللود  –املصنوعة منها وير واردة ضمن فئات أخرى
الشماسي  -صناديق واحلقائبال -اخلام والقشرة

. السياط وطقم اخليل والسروج -واملظالت والعصي
مها عبد الرمحن عقله ابو : أبسم 
 دهيم 

In the name of: MAHA ABDARAHMAN OQLAH ABU 
DHEM  

 - و ر  سووفي    -نو بلس  :العنو ا  
0799717211  

 -شارع زواات الرئيسي  -لس انب :عنوان التبليغ 
  1959519759:جوال 

 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 30658 31692:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
, السمن, عدة لالكلالزيوت والشحوم امل: من اجل 
احلليب ومنتجات , منتجات الشوربة, الزبدة, املارغارين

  Trade Mark No.: 30657 31692:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18 02 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
األصناف  –تشمل اجللود املدبوغة، تقليدها: من اجل 

اجللود  –املصنوعة منها وير واردة ضمن فئات أخرى
الشماسي  -صناديق واحلقائبال -اخلام والقشرة

. السياط وطقم اخليل والسروج -واملظالت والعصي
مها عبد الرمحن عقله ابو : أبسم 
 دهيم 

In the name of: MAHA ABDARAHMAN OQLAH ABU 
DHEM  

 - و ر  سووفي    -نو بلس  :العنو ا  
0799717211  

 -شارع زواات الرئيسي  -لس انب :عنوان التبليغ 
  1959519759:جوال 

 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 30658 31692:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
, السمن, عدة لالكلالزيوت والشحوم امل: من اجل 
احلليب ومنتجات , منتجات الشوربة, الزبدة, املارغارين

177

178

  Trade Mark No.: 30657 31692:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18 02 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
األصناف  –تشمل اجللود املدبوغة، تقليدها: من اجل 

اجللود  –املصنوعة منها وير واردة ضمن فئات أخرى
الشماسي  -صناديق واحلقائبال -اخلام والقشرة

. السياط وطقم اخليل والسروج -واملظالت والعصي
مها عبد الرمحن عقله ابو : أبسم 
 دهيم 

In the name of: MAHA ABDARAHMAN OQLAH ABU 
DHEM  

 - و ر  سووفي    -نو بلس  :العنو ا  
0799717211  

 -شارع زواات الرئيسي  -لس انب :عنوان التبليغ 
  1959519759:جوال 

 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 30658 31692:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
, السمن, عدة لالكلالزيوت والشحوم امل: من اجل 
احلليب ومنتجات , منتجات الشوربة, الزبدة, املارغارين

, اللحوم, احلليب املخفوق, احلليب املنكه, االلبان
حلوم الصيد ، مستخرجات , الطيور الداجنة, األمساك

اللحوم ، الفواكه واخلضروات احملفوظة واجملففة واملطهية 
يها الطبقية من ، الطبقية بكافة انواعها ووصفاهتا مبا ف

جللي واملربيات . القشدة املخفوقة, غري االلبان
وصلصات الفواكه ، البيض االطعمة اخلفيفة من 

كافة , مقرمشات وشبس البطاطا, البطاطا وغري البطاطا
البازيالء , البقول, االنواع احملفوظة واجملففة من العدس

الفول , الفطر, (ليس لغاايت الزراعة)والقطاين 
 احملفوظ السوداين

الشركة العاملية للمواد : أبسم 
 . م.م.الغذائية ش

In the name of: International Foodstuffs Co. LLC  

 1المنطقووا الاوون  يا رقوور  :العنوو ا  
ا 1117: ب.ص,  ووووووووو ر  ال  ووووووووووة

 الش رقاا اال  رات العربيا المتحوة 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 04  
 

  Trade Mark No.: 30659 31695:العالمة التجارية رقم 

, اللحوم, احلليب املخفوق, احلليب املنكه, االلبان
حلوم الصيد ، مستخرجات , الطيور الداجنة, األمساك

اللحوم ، الفواكه واخلضروات احملفوظة واجملففة واملطهية 
يها الطبقية من ، الطبقية بكافة انواعها ووصفاهتا مبا ف

جللي واملربيات . القشدة املخفوقة, غري االلبان
وصلصات الفواكه ، البيض االطعمة اخلفيفة من 

كافة , مقرمشات وشبس البطاطا, البطاطا وغري البطاطا
البازيالء , البقول, االنواع احملفوظة واجملففة من العدس

الفول , الفطر, (ليس لغاايت الزراعة)والقطاين 
 احملفوظ السوداين

الشركة العاملية للمواد : أبسم 
 . م.م.الغذائية ش

In the name of: International Foodstuffs Co. LLC  

 1المنطقووا الاوون  يا رقوور  :العنوو ا  
ا 1117: ب.ص,  ووووووووو ر  ال  ووووووووووة

 الش رقاا اال  رات العربيا المتحوة 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 04  
 

  Trade Mark No.: 30659 31695:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
الشوكوالته ومنتجات الشوكوالته احللوانية، : من اجل 

منتجات السكر احللوانية، السكاكر، البسكويت 
، الكعك، الباستا، املعكرونة، املعكرونة (بكافة انواعه)

العصائبية، املعكرونة العصائبية الفورية، السباغييت، 
االخرى  الشعريية، اخلمرية، مسحوق اخلبازة واملكوانت

للمخابز، توابل السلطة، املايونيز، اخلل، الكاتش اب 
، منتجات العجني اجلاهز للطبخ، (التوابل)والصلصات 

العجني املثلج، الربثس املثلج، البوظة، احللوايت 
املثلجة غري املصنوعة من االلبان، احللوايت املثلجة 
املصنوعة من الفواكه، احللوايت املثلجة، القهوة ، 

، الكاكاو، السكر ، األرز، التابيوكا، الساجو، الشاي
وما يقوم مقام القهوة، اخلبز، دبس السكر، امللح، 

, التوابل, اخلردل، الطحني املصنوع من احلبوب
املعتمدة على احلبوب )مشروابت االطعمة , القطاين

العسل , الشاي العشيب, الصلصات, (واالعشاب
الشركة العاملية للمواد : أبسم 

 . م.م.الغذائية ش
In the name of: International Foodstuffs Co. LLC  

 1المنطقووا الاوون  يا رقوور  :العنو ا  
ا 1117: ب.ص,  وووووووو ر  ال  ووووووووووة

 الش رقاا اال  رات العربيا المتحوة 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 09  
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  In Class: 30 31 :يف الصنف 
  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 

الشوكوالته ومنتجات الشوكوالته احللوانية، : من اجل 
منتجات السكر احللوانية، السكاكر، البسكويت 

، الكعك، الباستا، املعكرونة، املعكرونة (بكافة انواعه)
العصائبية، املعكرونة العصائبية الفورية، السباغييت، 

االخرى  الشعريية، اخلمرية، مسحوق اخلبازة واملكوانت
للمخابز، توابل السلطة، املايونيز، اخلل، الكاتش اب 

، منتجات العجني اجلاهز للطبخ، (التوابل)والصلصات 
العجني املثلج، الربثس املثلج، البوظة، احللوايت 
املثلجة غري املصنوعة من االلبان، احللوايت املثلجة 
املصنوعة من الفواكه، احللوايت املثلجة، القهوة ، 

، الكاكاو، السكر ، األرز، التابيوكا، الساجو، الشاي
وما يقوم مقام القهوة، اخلبز، دبس السكر، امللح، 

, التوابل, اخلردل، الطحني املصنوع من احلبوب
املعتمدة على احلبوب )مشروابت االطعمة , القطاين

العسل , الشاي العشيب, الصلصات, (واالعشاب
الشركة العاملية للمواد : أبسم 

 . م.م.الغذائية ش
In the name of: International Foodstuffs Co. LLC  

 1المنطقووا الاوون  يا رقوور  :العنو ا  
ا 1117: ب.ص,  وووووووو ر  ال  ووووووووووة

 الش رقاا اال  رات العربيا المتحوة 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 30660 31661:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
شيبس : من اجل 

شركة ملك للتجارة : أبسم 
 واالستثمار م خ م 

In the name of: sharekat malak leltejarah walistethmar  

 رام هللا سطم  ر ب   :العن ا  
:  رام هللا سطح مرحبا  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30661 31660:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 30660 31661:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
شيبس : من اجل 

شركة ملك للتجارة : أبسم 
 واالستثمار م خ م 

In the name of: sharekat malak leltejarah walistethmar  

 رام هللا سطم  ر ب   :العن ا  
:  رام هللا سطح مرحبا  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30661 31660:العالمة التجارية رقم 
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  In Class: 29 75 :يف الصنف 
  Date: 18/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 

اللحوم واألمساك والدواجن اجملمدة .75: من اجل 
واجملففة والفواكه واخلضار املطبوخة واهلالم واملرىب 
والكومبوت والبيض واحلليب ومنتجات األلبان 

والزيوت والدهون الصاحلة لألكل 
شركة ابو الراغب : أبسم 

 وشركاؤة لتجارة املواد الغذائية 
In the name of: SHARIKAT ABU ALRGEB 
WASHURAKAH LITIGARAT ALMAWAD 
ALGHITHAEH  

 البرج -بورا  -الخليل  :العن ا  
:  الربج -دورا  -اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30662 31667:رية رقم العالمة التجا
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 18/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
اللحوم واألمساك والدواجن اجملمدة .75: من اجل 

واجملففة والفواكه واخلضار املطبوخة واهلالم واملرىب 
والكومبوت والبيض واحلليب ومنتجات األلبان 

والدهون الصاحلة لألكل  والزيوت

  In Class: 29 75 :يف الصنف 
  Date: 18/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 

اللحوم واألمساك والدواجن اجملمدة .75: من اجل 
واجملففة والفواكه واخلضار املطبوخة واهلالم واملرىب 
والكومبوت والبيض واحلليب ومنتجات األلبان 

والزيوت والدهون الصاحلة لألكل 
شركة ابو الراغب : أبسم 

 وشركاؤة لتجارة املواد الغذائية 
In the name of: SHARIKAT ABU ALRGEB 
WASHURAKAH LITIGARAT ALMAWAD 
ALGHITHAEH  

 البرج -بورا  -الخليل  :العن ا  
:  الربج -دورا  -اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30662 31667:رية رقم العالمة التجا
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 18/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
اللحوم واألمساك والدواجن اجملمدة .75: من اجل 

واجملففة والفواكه واخلضار املطبوخة واهلالم واملرىب 
والكومبوت والبيض واحلليب ومنتجات األلبان 

والدهون الصاحلة لألكل  والزيوت

180

181

  Trade Mark No.: 30660 31661:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
شيبس : من اجل 

شركة ملك للتجارة : أبسم 
 واالستثمار م خ م 

In the name of: sharekat malak leltejarah walistethmar  

 رام هللا سطم  ر ب   :العن ا  
:  رام هللا سطح مرحبا  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30661 31660:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 30660 31661:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 17/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
شيبس : من اجل 

شركة ملك للتجارة : أبسم 
 واالستثمار م خ م 

In the name of: sharekat malak leltejarah walistethmar  

 رام هللا سطم  ر ب   :العن ا  
:  رام هللا سطح مرحبا  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30661 31660:العالمة التجارية رقم 

  In Class: 29 75 :يف الصنف 
  Date: 18/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 

اللحوم واألمساك والدواجن اجملمدة .75: من اجل 
واجملففة والفواكه واخلضار املطبوخة واهلالم واملرىب 
والكومبوت والبيض واحلليب ومنتجات األلبان 

والزيوت والدهون الصاحلة لألكل 
شركة ابو الراغب : أبسم 

 وشركاؤة لتجارة املواد الغذائية 
In the name of: SHARIKAT ABU ALRGEB 
WASHURAKAH LITIGARAT ALMAWAD 
ALGHITHAEH  

 البرج -بورا  -الخليل  :العن ا  
:  الربج -دورا  -اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30662 31667:رية رقم العالمة التجا
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 18/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
اللحوم واألمساك والدواجن اجملمدة .75: من اجل 

واجملففة والفواكه واخلضار املطبوخة واهلالم واملرىب 
والكومبوت والبيض واحلليب ومنتجات األلبان 

والدهون الصاحلة لألكل  والزيوت
شركة ابو الراغب : أبسم 

 ملواد الغذائية وشركاؤة لتجارة ا
In the name of: SHARIKAT ABU ALRGEB 
WASHURAKAH LITIGARAT ALMAWAD 
ALGHITHAEH  

 البرج -بورا  -الخليل  :العن ا  
:  الربج -دورا  -اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 30663 31663:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 18/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة .31: من اجل 

االصطناعية واألرز والتابيوكا والساغو والدقيق 
من احلبوب واخلبز واملعجنات واملستحضرات املصنوعة 

واحللوايت والثلوج والسكر والعسل والعسل األسود 
واخلمرية ومسحوق اخلبز وملح الطعام واخلردل واخلل 

. والصلصات والتوابل واجلليد
شركة ابو الراغب : أبسم 

 وشركاؤة لتجارة املواد الغذائية 
In the name of: SHARIKAT ABU ALRGEB 
WASHURAKAH LITIGARAT ALMAWAD 
ALGHITHAEH  

 البرج -بورا  -الخليل  :العن ا  
:  الربج -دورا  -اخلليل  :عنوان التبليغ 
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182

183

شركة ابو الراغب : أبسم 
 ملواد الغذائية وشركاؤة لتجارة ا

In the name of: SHARIKAT ABU ALRGEB 
WASHURAKAH LITIGARAT ALMAWAD 
ALGHITHAEH  

 البرج -بورا  -الخليل  :العن ا  
:  الربج -دورا  -اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 30663 31663:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 18/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة .31: من اجل 

االصطناعية واألرز والتابيوكا والساغو والدقيق 
من احلبوب واخلبز واملعجنات واملستحضرات املصنوعة 

واحللوايت والثلوج والسكر والعسل والعسل األسود 
واخلمرية ومسحوق اخلبز وملح الطعام واخلردل واخلل 

. والصلصات والتوابل واجلليد
شركة ابو الراغب : أبسم 

 وشركاؤة لتجارة املواد الغذائية 
In the name of: SHARIKAT ABU ALRGEB 
WASHURAKAH LITIGARAT ALMAWAD 
ALGHITHAEH  

 البرج -بورا  -الخليل  :العن ا  
:  الربج -دورا  -اخلليل  :عنوان التبليغ 

شركة ابو الراغب : أبسم 
 ملواد الغذائية وشركاؤة لتجارة ا

In the name of: SHARIKAT ABU ALRGEB 
WASHURAKAH LITIGARAT ALMAWAD 
ALGHITHAEH  

 البرج -بورا  -الخليل  :العن ا  
:  الربج -دورا  -اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 30663 31663:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 18/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة .31: من اجل 

االصطناعية واألرز والتابيوكا والساغو والدقيق 
من احلبوب واخلبز واملعجنات واملستحضرات املصنوعة 

واحللوايت والثلوج والسكر والعسل والعسل األسود 
واخلمرية ومسحوق اخلبز وملح الطعام واخلردل واخلل 

. والصلصات والتوابل واجلليد
شركة ابو الراغب : أبسم 

 وشركاؤة لتجارة املواد الغذائية 
In the name of: SHARIKAT ABU ALRGEB 
WASHURAKAH LITIGARAT ALMAWAD 
ALGHITHAEH  

 البرج -بورا  -الخليل  :العن ا  
:  الربج -دورا  -اخلليل  :عنوان التبليغ 

شركة ابو الراغب : أبسم 
 ملواد الغذائية وشركاؤة لتجارة ا

In the name of: SHARIKAT ABU ALRGEB 
WASHURAKAH LITIGARAT ALMAWAD 
ALGHITHAEH  

 البرج -بورا  -الخليل  :العن ا  
:  الربج -دورا  -اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 30663 31663:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 18/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة .31: من اجل 

االصطناعية واألرز والتابيوكا والساغو والدقيق 
من احلبوب واخلبز واملعجنات واملستحضرات املصنوعة 

واحللوايت والثلوج والسكر والعسل والعسل األسود 
واخلمرية ومسحوق اخلبز وملح الطعام واخلردل واخلل 

. والصلصات والتوابل واجلليد
شركة ابو الراغب : أبسم 

 وشركاؤة لتجارة املواد الغذائية 
In the name of: SHARIKAT ABU ALRGEB 
WASHURAKAH LITIGARAT ALMAWAD 
ALGHITHAEH  

 البرج -بورا  -الخليل  :العن ا  
:  الربج -دورا  -اخلليل  :عنوان التبليغ   

 4  
 

  Trade Mark No.: 30664 31664:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 18/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة .31: من اجل 

االصطناعية واألرز والتابيوكا والساغو والدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب واخلبز واملعجنات 

األسود واحللوايت والثلوج والسكر والعسل والعسل 
واخلمرية ومسحوق اخلبز وملح الطعام واخلردل واخلل 

. والصلصات والتوابل واجلليد
شركة ابو الراغب : أبسم 

 وشركاؤة لتجارة املواد الغذائية 
In the name of: SHARIKAT ABU ALRGEB 
WASHURAKAH LITIGARAT ALMAWAD 
ALGHITHAEH  

 البرج -بورا  -الخليل  :العن ا  
:  الربج -دورا  -اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

 

 4  
 

  Trade Mark No.: 30664 31664:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 18/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة .31: من اجل 

االصطناعية واألرز والتابيوكا والساغو والدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب واخلبز واملعجنات 

األسود واحللوايت والثلوج والسكر والعسل والعسل 
واخلمرية ومسحوق اخلبز وملح الطعام واخلردل واخلل 

. والصلصات والتوابل واجلليد
شركة ابو الراغب : أبسم 

 وشركاؤة لتجارة املواد الغذائية 
In the name of: SHARIKAT ABU ALRGEB 
WASHURAKAH LITIGARAT ALMAWAD 
ALGHITHAEH  

 البرج -بورا  -الخليل  :العن ا  
:  الربج -دورا  -اخلليل  :عنوان التبليغ 
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 9  
 

  Trade Mark No.: 30665 31669:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 18/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
احلبوب الزراعية واملنتجات البستانية .30: من اجل 

والغاابت غري املدرجة يف الفئات األخرى واحليواانت 
احلية والفواكه واخلضروات الطازجة والبذور والنبااتت 
والزهور الطبيعية واملواد الغذائية للحيواانت وشراب 

. الشعري
شركة ابو الراغب : أبسم 

 وشركاؤة لتجارة املواد الغذائية 
In the name of: SHARIKAT ABU ALRGEB 
WASHURAKAH LITIGARAT ALMAWAD 
ALGHITHAEH  

 البرج -بورا  -الخليل  :العن ا  
:  الربج -دورا  -اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

 6  
  Trade Mark No.: 30666 31666:ية رقم العالمة التجار  

  In Class: 5 9 :يف الصنف 
  Date: 18/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 

املناديل الطبية، املناديل املطهرة، مناديل : من اجل 
اجلفون، مناديل الوجه، احملاليل املطهرة، حماليل تنظيف 

ني وتطهري ونقع العدسات الالصقة، حماليل غسل الع
والعناية ابلعني، الدموع االصطناعية، احملاليل امللحية، 
مستحضرات العيون، عالجات ومستحضرات العناية 
ابلعني، القطرات الطبية، قطرات للعني، قطرات العني 

. املتعلقة بعمليات العيون
أبوت مديكال أوبتيكس، : أبسم 
 . اينك

In the name of: Abbott Medical Optics, Inc.  

سووتريت أنووورو . ا  1500 :العنوو ا  
ا 92507بليسا س نت  أنو  ك ليف رنيو  
 ال الي ت المتحوة اال ري يا 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

 

 2  
 

184

185

 9  
 

  Trade Mark No.: 30665 31669:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 18/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
احلبوب الزراعية واملنتجات البستانية .30: من اجل 

والغاابت غري املدرجة يف الفئات األخرى واحليواانت 
احلية والفواكه واخلضروات الطازجة والبذور والنبااتت 
والزهور الطبيعية واملواد الغذائية للحيواانت وشراب 

. الشعري
شركة ابو الراغب : أبسم 

 وشركاؤة لتجارة املواد الغذائية 
In the name of: SHARIKAT ABU ALRGEB 
WASHURAKAH LITIGARAT ALMAWAD 
ALGHITHAEH  

 البرج -بورا  -الخليل  :العن ا  
:  الربج -دورا  -اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 30666 31666:ية رقم العالمة التجار 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 18/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
املناديل الطبية، املناديل املطهرة، مناديل : من اجل 

اجلفون، مناديل الوجه، احملاليل املطهرة، حماليل تنظيف 
ني وتطهري ونقع العدسات الالصقة، حماليل غسل الع

والعناية ابلعني، الدموع االصطناعية، احملاليل امللحية، 
مستحضرات العيون، عالجات ومستحضرات العناية 
ابلعني، القطرات الطبية، قطرات للعني، قطرات العني 

. املتعلقة بعمليات العيون
أبوت مديكال أوبتيكس، : أبسم 
 . اينك

In the name of: Abbott Medical Optics, Inc.  

سووتريت أنووورو . ا  1500 :العنوو ا  
ا 92507بليسا س نت  أنو  ك ليف رنيو  
 ال الي ت المتحوة اال ري يا 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

 

 2  
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  Trade Mark No.: 30666 31666:ية رقم العالمة التجار 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 18/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
املناديل الطبية، املناديل املطهرة، مناديل : من اجل 

اجلفون، مناديل الوجه، احملاليل املطهرة، حماليل تنظيف 
ني وتطهري ونقع العدسات الالصقة، حماليل غسل الع

والعناية ابلعني، الدموع االصطناعية، احملاليل امللحية، 
مستحضرات العيون، عالجات ومستحضرات العناية 
ابلعني، القطرات الطبية، قطرات للعني، قطرات العني 

. املتعلقة بعمليات العيون
أبوت مديكال أوبتيكس، : أبسم 
 . اينك

In the name of: Abbott Medical Optics, Inc.  

سووتريت أنووورو . ا  1500 :العنوو ا  
ا 92507بليسا س نت  أنو  ك ليف رنيو  
 ال الي ت المتحوة اال ري يا 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30666 31666:ية رقم العالمة التجار 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 18/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
املناديل الطبية، املناديل املطهرة، مناديل : من اجل 

اجلفون، مناديل الوجه، احملاليل املطهرة، حماليل تنظيف 
ني وتطهري ونقع العدسات الالصقة، حماليل غسل الع

والعناية ابلعني، الدموع االصطناعية، احملاليل امللحية، 
مستحضرات العيون، عالجات ومستحضرات العناية 
ابلعني، القطرات الطبية، قطرات للعني، قطرات العني 

. املتعلقة بعمليات العيون
أبوت مديكال أوبتيكس، : أبسم 
 . اينك

In the name of: Abbott Medical Optics, Inc.  

سووتريت أنووورو . ا  1500 :العنوو ا  
ا 92507بليسا س نت  أنو  ك ليف رنيو  
 ال الي ت المتحوة اال ري يا 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

 

 2  
 

186

187

  Trade Mark No.: 30667 31662:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 18/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
االجهزة واالدوات البصرية، النظارات، : اجل  من

العدسات، النظارات الشمسية، العدسات الالصقة، 
العدسات، إطارات وعلب للنظارات والعدسات 
والنظارات الشمسية وعلب للعدسات الالصقة، لباس 

. العني، أجزاء ولوازم جلميع البضائع املذكورة
أبوت مديكال أوبتيكس، : أبسم 
 . اينك

In the name of: Abbott Medical Optics, Inc.  

سووتريت أنووورو . ا  1500 :العنوو ا  
ا 92507بليسا س نت  أنو  ك ليف رنيو  
 ال الي ت المتحوة اال ري يا 

حمامون،  عزيز وفؤاد ورجا شحادة، :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30668 31662:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 10 01 :يف الصنف 

  Date: 18/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
هزة االجهزة واالدوات الطبية واجلراحية، أج: من اجل 

وادوات طب العيون، العيون االصطناعية، اجزاء ولوازم 
. جلميع البضائع املذكورة

وت مديكال أوبتيكس، أب: أبسم 
 . اينك

In the name of: Abbott Medical Optics, Inc.  

سووتريت أنووورو . ا  1500 :العنوو ا  
ا 92507بليسا س نت  أنو  ك ليف رنيو  
 ال الي ت المتحوة اال ري يا 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :نوان التبليغ ع
 رام هللا ,24ب .ص

 :

 

 5  
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  Trade Mark No.: 30669 31665:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 18/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
ناديل الطبية، املناديل املطهرة، مناديل امل: من اجل 

اجلفون، مناديل الوجه، احملاليل املطهرة، حماليل تنظيف 
وتطهري ونقع العدسات الالصقة، حماليل غسل العني 
والعناية ابلعني، الدموع االصطناعية، احملاليل امللحية، 
مستحضرات العيون، عالجات ومستحضرات العناية 

ة، قطرات للعني، قطرات العني ابلعني، القطرات الطبي
. املتعلقة بعمليات العيون

أبوت مديكال أوبتيكس، : أبسم 
 . اينك

In the name of: Abbott Medical Optics, Inc.  

سووتريت أنووورو . ا  1500 :العنوو ا  
ا 92507يسا س نت  أنو  ك ليف رنيو  بل

 ال الي ت المتحوة اال ري يا 
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,24ب .ص
 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30670 31621:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 19/01/2017 05/10/7102 :التاريخ 
النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز : من اجل 

 -والتابيوكا والساجور، وما يقوم مقام النب ،املتة
اخلبز  -صنوعة من احلبوبالدقيق واملستحضرات امل

اخلمرية ومسحوق _ والكعك والفطائر واحللوايت 
احلالوة  -مقبالت غذائية -مساحيق غذائية -اخلبيز

عسل  -البوظة-الثلج -على املثلجات  -والطحينة
-اخلردل -على امللح -النحل والعسل األسود 

الشوكوالته  -الصلصة  -اخلل -التوابل -الفلفل 
حبوب شوكوالته ملبسة  -يت واملغطسات والبسكو 

مصاص األطفال  -الراحة  -العلكة  -السكاكر  -
. فوندان -قضامة سكرية  -ملبس -

شركة يبوس فارم : أبسم 
 للصناعة والتسويق 

In the name of: sharket yabous farm llsen'a wa altasweek  

 رام هللا -البيرة-رام هللا  :العن ا  
:   - :عنوان التبليغ 

 

 7  

188

189

  Trade Mark No.: 30669 31665:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 18/01/2017 02/10/7102 :التاريخ 
ناديل الطبية، املناديل املطهرة، مناديل امل: من اجل 

اجلفون، مناديل الوجه، احملاليل املطهرة، حماليل تنظيف 
وتطهري ونقع العدسات الالصقة، حماليل غسل العني 
والعناية ابلعني، الدموع االصطناعية، احملاليل امللحية، 
مستحضرات العيون، عالجات ومستحضرات العناية 

ة، قطرات للعني، قطرات العني ابلعني، القطرات الطبي
. املتعلقة بعمليات العيون

أبوت مديكال أوبتيكس، : أبسم 
 . اينك

In the name of: Abbott Medical Optics, Inc.  

سووتريت أنووورو . ا  1500 :العنوو ا  
ا 92507يسا س نت  أنو  ك ليف رنيو  بل

 ال الي ت المتحوة اال ري يا 
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,24ب .ص
 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30670 31621:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 19/01/2017 05/10/7102 :التاريخ 
النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز : من اجل 

 -والتابيوكا والساجور، وما يقوم مقام النب ،املتة
اخلبز  -صنوعة من احلبوبالدقيق واملستحضرات امل

اخلمرية ومسحوق _ والكعك والفطائر واحللوايت 
احلالوة  -مقبالت غذائية -مساحيق غذائية -اخلبيز

عسل  -البوظة-الثلج -على املثلجات  -والطحينة
-اخلردل -على امللح -النحل والعسل األسود 

الشوكوالته  -الصلصة  -اخلل -التوابل -الفلفل 
حبوب شوكوالته ملبسة  -يت واملغطسات والبسكو 

مصاص األطفال  -الراحة  -العلكة  -السكاكر  -
. فوندان -قضامة سكرية  -ملبس -

شركة يبوس فارم : أبسم 
 للصناعة والتسويق 

In the name of: sharket yabous farm llsen'a wa altasweek  

 رام هللا -البيرة-رام هللا  :العن ا  
:   - :عنوان التبليغ 

 

 7  
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190

191

  Trade Mark No.: 30670 31621:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 19/01/2017 05/10/7102 :التاريخ 
النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز : من اجل 

 -والتابيوكا والساجور، وما يقوم مقام النب ،املتة
اخلبز  -صنوعة من احلبوبالدقيق واملستحضرات امل

اخلمرية ومسحوق _ والكعك والفطائر واحللوايت 
احلالوة  -مقبالت غذائية -مساحيق غذائية -اخلبيز

عسل  -البوظة-الثلج -على املثلجات  -والطحينة
-اخلردل -على امللح -النحل والعسل األسود 

الشوكوالته  -الصلصة  -اخلل -التوابل -الفلفل 
حبوب شوكوالته ملبسة  -يت واملغطسات والبسكو 

مصاص األطفال  -الراحة  -العلكة  -السكاكر  -
. فوندان -قضامة سكرية  -ملبس -

شركة يبوس فارم : أبسم 
 للصناعة والتسويق 

In the name of: sharket yabous farm llsen'a wa altasweek  

 رام هللا -البيرة-رام هللا  :العن ا  
:   - :عنوان التبليغ 

 

 7  

 

  Trade Mark No.: 30671 31620:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 19/01/2017 05/10/7102 :التاريخ 
احلاصالت الزراعية ومنتجات البساتني : من اجل 

 -( ير واردة بفئات أخرى)واحلبوب  والغاابت
-والفواكه واخلضراوات الطازجة-احليواانت احلية 

املواد -النبااتت احلية والزهور الطبيعية -البذور 
. الغذائية للحيواانت شعب البرية

شركة يبوس فارم : أبسم 
 للصناعة والتسويق 

In the name of: sharket yabous farm llsen'a wa altasweek  

 رام هللا -البيرة-رام هللا  :العن ا  
:   - :عنوان التبليغ 

 

 3  
 

 

  Trade Mark No.: 30671 31620:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 19/01/2017 05/10/7102 :التاريخ 
احلاصالت الزراعية ومنتجات البساتني : من اجل 

 -( ير واردة بفئات أخرى)واحلبوب  والغاابت
-والفواكه واخلضراوات الطازجة-احليواانت احلية 

املواد -النبااتت احلية والزهور الطبيعية -البذور 
. الغذائية للحيواانت شعب البرية

شركة يبوس فارم : أبسم 
 للصناعة والتسويق 

In the name of: sharket yabous farm llsen'a wa altasweek  

 رام هللا -البيرة-رام هللا  :العن ا  
:   - :عنوان التبليغ 

 

 3  
 

 

  Trade Mark No.: 30671 31620:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 19/01/2017 05/10/7102 :التاريخ 
احلاصالت الزراعية ومنتجات البساتني : من اجل 

 -( ير واردة بفئات أخرى)واحلبوب  والغاابت
-والفواكه واخلضراوات الطازجة-احليواانت احلية 

املواد -النبااتت احلية والزهور الطبيعية -البذور 
. الغذائية للحيواانت شعب البرية

شركة يبوس فارم : أبسم 
 للصناعة والتسويق 

In the name of: sharket yabous farm llsen'a wa altasweek  

 رام هللا -البيرة-رام هللا  :العن ا  
:   - :عنوان التبليغ 

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 30673 31623:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 19/01/2017 05/10/7102 :التاريخ 
السكر والكاكاو واألرز النب والشاي و : من اجل 

 -والتابيوكا والساجور، وما يقوم مقام النب ،املتة
اخلبز  -الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب

اخلمرية ومسحوق _ والكعك والفطائر واحللوايت 
احلالوة  -مقبالت غذائية -مساحيق غذائية -اخلبيز

عسل  -البوظة-الثلج -على املثلجات  -والطحينة
-اخلردل -على امللح -عسل األسود النحل وال

الشوكوالته  -الصلصة  -اخلل -التوابل -الفلفل 
حبوب شوكوالته ملبسة  -واملغطسات والبسكويت 

مصاص األطفال  -الراحة  -العلكة  -السكاكر  -
. فوندان -قضامة سكرية  -ملبس -

شركة يبوس فارم : أبسم 
 للصناعة والتسويق 

In the name of: sharket yabous farm llsen'a wa altasweek  

 رام هللا -البيرة-رام هللا  :العن ا  
:   - :عنوان التبليغ 

 

 4  
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  Trade Mark No.: 30673 31623:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 19/01/2017 05/10/7102 :التاريخ 
السكر والكاكاو واألرز النب والشاي و : من اجل 

 -والتابيوكا والساجور، وما يقوم مقام النب ،املتة
اخلبز  -الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب

اخلمرية ومسحوق _ والكعك والفطائر واحللوايت 
احلالوة  -مقبالت غذائية -مساحيق غذائية -اخلبيز

عسل  -البوظة-الثلج -على املثلجات  -والطحينة
-اخلردل -على امللح -عسل األسود النحل وال

الشوكوالته  -الصلصة  -اخلل -التوابل -الفلفل 
حبوب شوكوالته ملبسة  -واملغطسات والبسكويت 

مصاص األطفال  -الراحة  -العلكة  -السكاكر  -
. فوندان -قضامة سكرية  -ملبس -

شركة يبوس فارم : أبسم 
 للصناعة والتسويق 

In the name of: sharket yabous farm llsen'a wa altasweek  

 رام هللا -البيرة-رام هللا  :العن ا  
:   - :عنوان التبليغ 

 

 4  

192 

  Trade Mark No.: 30674 31624:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 19/01/2017 05/10/7102 :لتاريخ ا
اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور : من اجل 

اللحوم احملفوظة  –مستخرجات اللحوم –الصيد
الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة  -واملعلبة

األغذية احملفوظة  –اجليالتني واملربيات –واملطهية
زبدة )لبان اللنب ويره من منتجات األ -واملخلالت

جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة  –(ومسنة حيواين
 –زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية –الزيوت -للتغذية

. مارغرين –زبدة نباتية
شركة يبوس فارم : أبسم 

 للصناعة والتسويق 
In the name of: Sharket yabous Farm llsen'a wa altasweek  

 البيرة  -رام هللا  :العن ا  
:  البرية  -رام هللا  :عنوان التبليغ 

 

 9  
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193

194

  Trade Mark No.: 30675 31629:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 19/01/2017 05/10/7102 :التاريخ 
النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز : من اجل 

الدقيق  -، وما يقوم مقام النب، املتةوالتابيوكا والساجور
اخلبز والكعك  –واملستحضرات املصنوعة من احلبوب

 –اخلمرية ومسحوق اخلبيز –والفطائر واحللوايت
احلالوة  –مقبالت غذائية –مساحيق غذائية

عسل  -البوظة –الثلج –على املثلجات -والطحينة
 –اخلردل –على امللح -النحل والعسل األسود

الشوكوالته  -الصلصة –اخلل –وابلالت –الفلفل
 -حبوب شوكوالته ملبسة –واملغطسات والبسكويت

 –مصاص األطفال –الراحة –العلكة –السكاكر
. فوندان –قضامة سكرية –ملبس

شركة يبوس فارم : أبسم 
 للصناعة والتسويق 

In the name of: Sharket yabous Farm llsen'a wa altasweek  

 البيرة  – رام هللا :العن ا  
:  البرية  –رام هللا  :عنوان التبليغ 

 

 6  

  Trade Mark No.: 30675 31629:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 19/01/2017 05/10/7102 :التاريخ 
النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز : من اجل 

الدقيق  -، وما يقوم مقام النب، املتةوالتابيوكا والساجور
اخلبز والكعك  –واملستحضرات املصنوعة من احلبوب

 –اخلمرية ومسحوق اخلبيز –والفطائر واحللوايت
احلالوة  –مقبالت غذائية –مساحيق غذائية

عسل  -البوظة –الثلج –على املثلجات -والطحينة
 –اخلردل –على امللح -النحل والعسل األسود

الشوكوالته  -الصلصة –اخلل –وابلالت –الفلفل
 -حبوب شوكوالته ملبسة –واملغطسات والبسكويت

 –مصاص األطفال –الراحة –العلكة –السكاكر
. فوندان –قضامة سكرية –ملبس

شركة يبوس فارم : أبسم 
 للصناعة والتسويق 

In the name of: Sharket yabous Farm llsen'a wa altasweek  

 البيرة  – رام هللا :العن ا  
:  البرية  –رام هللا  :عنوان التبليغ 

 

 6  

  Trade Mark No.: 30675 31629:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 19/01/2017 05/10/7102 :التاريخ 
النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز : من اجل 

الدقيق  -، وما يقوم مقام النب، املتةوالتابيوكا والساجور
اخلبز والكعك  –واملستحضرات املصنوعة من احلبوب

 –اخلمرية ومسحوق اخلبيز –والفطائر واحللوايت
احلالوة  –مقبالت غذائية –مساحيق غذائية

عسل  -البوظة –الثلج –على املثلجات -والطحينة
 –اخلردل –على امللح -النحل والعسل األسود

الشوكوالته  -الصلصة –اخلل –وابلالت –الفلفل
 -حبوب شوكوالته ملبسة –واملغطسات والبسكويت

 –مصاص األطفال –الراحة –العلكة –السكاكر
. فوندان –قضامة سكرية –ملبس

شركة يبوس فارم : أبسم 
 للصناعة والتسويق 

In the name of: Sharket yabous Farm llsen'a wa altasweek  

 البيرة  – رام هللا :العن ا  
:  البرية  –رام هللا  :عنوان التبليغ 

 

 6  

 

  Trade Mark No.: 30676 31626:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 19/01/2017 05/10/7102 :التاريخ 
املياه املعدنية  -(اجلعة والبرية السوداء)البرية : من اجل 

الشراب ويره من املستحضرات لعمل  -والغازية
عصري الفواكه واملشروابت اليت أساسها  –املشروابت

. ماء الزهر –ماء الورد –عصري الفواكه
شركة يبوس فارم : أبسم 

 للصناعة والتسويق 
In the name of: Sharket yabous Farm llsen'a wa altasweek  

 البيرة  –رام هللا  :العن ا  
:  البرية  –رام هللا  :عنوان التبليغ 

 

 2  
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  Trade Mark No.: 30677 31622:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18 02 :يف الصنف 

  Date: 19/01/2017 05/10/7102 :التاريخ 
د حيواانت ، حقائب صغرية ، حقائب جلو : من اجل 

ظهر ، أحزمة كتف جلدية ، حمافظ جلدية ، حمافظ 
، حمافظ جلدية أو من ألواح ( حمافظ جيب) للبطاقات 

جلدية ، جلود ماشية ، جزادين مشبكة من سالسل ، 
أغطية جلدية لالاثث ، جلود الشمواه خبالف 
املستخدمة ألغراض التنظيف ، جلود مدبوغة ، هياكل 
حقائب اليد ، فرو ، زخارف جلدية لألاثث ، جلود 
من الفرو ، حقائب يد ، جلد تقليد ، حبال جلدية ، 

جلود مصنعة أو شبه مصنعة ، سيور كتف جلدية 
رمي عوض موسى ابو : أبسم 
 حديد 

In the name of: Reem Awad Musa Abu Hadeed  

 القوس كفر  ق   :العن ا  
:  القدس كفر عقب  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

195

196

  Trade Mark No.: 30677 31622:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18 02 :يف الصنف 

  Date: 19/01/2017 05/10/7102 :التاريخ 
د حيواانت ، حقائب صغرية ، حقائب جلو : من اجل 

ظهر ، أحزمة كتف جلدية ، حمافظ جلدية ، حمافظ 
، حمافظ جلدية أو من ألواح ( حمافظ جيب) للبطاقات 

جلدية ، جلود ماشية ، جزادين مشبكة من سالسل ، 
أغطية جلدية لالاثث ، جلود الشمواه خبالف 
املستخدمة ألغراض التنظيف ، جلود مدبوغة ، هياكل 
حقائب اليد ، فرو ، زخارف جلدية لألاثث ، جلود 
من الفرو ، حقائب يد ، جلد تقليد ، حبال جلدية ، 

جلود مصنعة أو شبه مصنعة ، سيور كتف جلدية 
رمي عوض موسى ابو : أبسم 
 حديد 

In the name of: Reem Awad Musa Abu Hadeed  

 القوس كفر  ق   :العن ا  
:  القدس كفر عقب  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30678 31622: العالمة التجارية رقم
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 22/01/2017 77/10/7102 :التاريخ 
: من اجل 

كر ,خل,هبارات,كتشاب,كرمية,توابل,قهوة,شكالتة
نشا ,شاي,منتجات طحن الدقيق,اميل
خردل ,حلوايت سكر,سكر,طعام

شركة عباس بواقنة : أبسم 
 واخوانه للتجارة العامة 

In the name of: shrekat abass bwaqnh wikhwnh laltejarh 
alameh  

 ط لكرم  :العن ا  
جنني شارع ابو بكر مقابل  :عنوان التبليغ 

 البنك العريب 
 :

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30678 31622: العالمة التجارية رقم
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 22/01/2017 77/10/7102 :التاريخ 
: من اجل 

كر ,خل,هبارات,كتشاب,كرمية,توابل,قهوة,شكالتة
نشا ,شاي,منتجات طحن الدقيق,اميل
خردل ,حلوايت سكر,سكر,طعام

شركة عباس بواقنة : أبسم 
 واخوانه للتجارة العامة 

In the name of: shrekat abass bwaqnh wikhwnh laltejarh 
alameh  

 ط لكرم  :العن ا  
جنني شارع ابو بكر مقابل  :عنوان التبليغ 

 البنك العريب 
 :

 

 7  
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197

198

  Trade Mark No.: 30679 31625:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 22/01/2017 77/10/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واغطيه الراس : من اجل 

  In the name of: Ali omar Abu Tayonn علي عمر دمحم ابو طيون : أبسم 
 - ووو ر  سوووفي   _نووو بلس :العنووو ا  

  0799571978ج ال
 -شارع سفيان _انبلس :ليغ عنوان التب

  1955230536جوال
 :

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 30679 31625:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 22/01/2017 77/10/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واغطيه الراس : من اجل 

  In the name of: Ali omar Abu Tayonn علي عمر دمحم ابو طيون : أبسم 
 - ووو ر  سوووفي   _نووو بلس :العنووو ا  

  0799571978ج ال
 -شارع سفيان _انبلس :ليغ عنوان التب

  1955230536جوال
 :

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 30679 31625:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 22/01/2017 77/10/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واغطيه الراس : من اجل 

  In the name of: Ali omar Abu Tayonn علي عمر دمحم ابو طيون : أبسم 
 - ووو ر  سوووفي   _نووو بلس :العنووو ا  

  0799571978ج ال
 -شارع سفيان _انبلس :ليغ عنوان التب

  1955230536جوال
 :

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 30680 31621:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 22/01/2017 77/10/7102 :التاريخ 
الدعاية واالعالن واداره وتوديه االعمال : من اجل 

وتغعيل النشاط املكتيب 
  In the name of: Ali omar Abu Tayonn علي عمر دمحم ابو طيون : أبسم 

 - ووو ر  سوووفي   _لسنووو ب :العنووو ا  
  0799571978ج ال

 -شارع سفيان _انبلس :عنوان التبليغ 
  1955230536جوال

 :

 

 4  
 

  Trade Mark No.: 30681 31620:م العالمة التجارية رق
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 22/01/2017 77/10/7102 :التاريخ 
الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال : من اجل 

وتفعيل النشاط املكتيب 
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  In the name of: Ali omar Abu Tayonn علي عمر دمحم ابو طيون : أبسم 
 - ووو ر  سوووفي   _نووو بلس :العنووو ا  

  0799571978ج ال
 -شارع سفيان _انبلس :عنوان التبليغ 

  1955230536جوال
 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 30682 31627:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 22/01/2017 77/10/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأعطية الرأس : من اجل 

  In the name of: Ali omar Abu Tayonn علي عمر دمحم ابو طيون : أبسم 
 - ووو ر  سوووفي   _نووو بلس :العنووو ا  

  0799571978ج ال
 -شارع سفيان _انبلس :عنوان التبليغ 

  1955230536جوال
 :

 

  In the name of: Ali omar Abu Tayonn علي عمر دمحم ابو طيون : أبسم 
 - ووو ر  سوووفي   _نووو بلس :العنووو ا  

  0799571978ج ال
 -شارع سفيان _انبلس :عنوان التبليغ 

  1955230536جوال
 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 30682 31627:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 22/01/2017 77/10/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأعطية الرأس : من اجل 

  In the name of: Ali omar Abu Tayonn علي عمر دمحم ابو طيون : أبسم 
 - ووو ر  سوووفي   _نووو بلس :العنووو ا  

  0799571978ج ال
 -شارع سفيان _انبلس :عنوان التبليغ 

  1955230536جوال
 :

 

199

200

  Trade Mark No.: 30680 31621:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 22/01/2017 77/10/7102 :التاريخ 
الدعاية واالعالن واداره وتوديه االعمال : من اجل 

وتغعيل النشاط املكتيب 
  In the name of: Ali omar Abu Tayonn علي عمر دمحم ابو طيون : أبسم 

 - ووو ر  سوووفي   _لسنووو ب :العنووو ا  
  0799571978ج ال

 -شارع سفيان _انبلس :عنوان التبليغ 
  1955230536جوال

 :

 

 4  
 

  Trade Mark No.: 30681 31620:م العالمة التجارية رق
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 22/01/2017 77/10/7102 :التاريخ 
الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال : من اجل 

وتفعيل النشاط املكتيب 

  Trade Mark No.: 30680 31621:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 22/01/2017 77/10/7102 :التاريخ 
الدعاية واالعالن واداره وتوديه االعمال : من اجل 

وتغعيل النشاط املكتيب 
  In the name of: Ali omar Abu Tayonn علي عمر دمحم ابو طيون : أبسم 

 - ووو ر  سوووفي   _لسنووو ب :العنووو ا  
  0799571978ج ال

 -شارع سفيان _انبلس :عنوان التبليغ 
  1955230536جوال

 :

 

 4  
 

  Trade Mark No.: 30681 31620:م العالمة التجارية رق
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 22/01/2017 77/10/7102 :التاريخ 
الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال : من اجل 

وتفعيل النشاط املكتيب 

  Trade Mark No.: 30680 31621:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 22/01/2017 77/10/7102 :التاريخ 
الدعاية واالعالن واداره وتوديه االعمال : من اجل 

وتغعيل النشاط املكتيب 
  In the name of: Ali omar Abu Tayonn علي عمر دمحم ابو طيون : أبسم 

 - ووو ر  سوووفي   _لسنووو ب :العنووو ا  
  0799571978ج ال

 -شارع سفيان _انبلس :عنوان التبليغ 
  1955230536جوال

 :

 

 4  
 

  Trade Mark No.: 30681 31620:م العالمة التجارية رق
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 22/01/2017 77/10/7102 :التاريخ 
الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال : من اجل 

وتفعيل النشاط املكتيب 
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201

202

 6  
 

  Trade Mark No.: 30683 31623:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/01/2017 77/10/7102 :التاريخ 
مناديل من الورق : من اجل 

مرعي رشيد منصور : أبسم 
 صبيح 

In the name of: MAREI RASHEED MANSOUR SBAIH  

كفوور را ووو  بج نوو    تووو   :العنوو ا  
: تكسووووووووو  كفووووووووور را ووووووووو  جووووووووو ال

0799501090  
كسي كفر كفر راعي جبانب مكتب ت :عنوان التبليغ 

  1955210151: راعي جوال
 :

 

 2  
 

 6  
 

  Trade Mark No.: 30683 31623:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/01/2017 77/10/7102 :التاريخ 
مناديل من الورق : من اجل 

مرعي رشيد منصور : أبسم 
 صبيح 

In the name of: MAREI RASHEED MANSOUR SBAIH  

كفوور را ووو  بج نوو    تووو   :العنوو ا  
: تكسووووووووو  كفووووووووور را ووووووووو  جووووووووو ال

0799501090  
كسي كفر كفر راعي جبانب مكتب ت :عنوان التبليغ 

  1955210151: راعي جوال
 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30684 31624:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 22/01/2017 77/10/7102 :التاريخ 
عصري ، مشروب غازي ، مياه معدنية : ن اجل م

شركة اجلامن للتجارة : أبسم 
 العامة مسامهة خصوصية 

In the name of: Shareket Al Ganem Lel Tejara Al Ammeh 
Mosahama Khososiya  

ط لكرم بن يوا  حمو ب جو نر  :العن ا  
   ر  الع بة 
طولكرم احلي اجلنويب جول  :عنوان التبليغ 
1955224541  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

خدام العام والرسومات الوصفية واألرقام ذات االست
 مبعزل عن العالمة 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30684 31624:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 22/01/2017 77/10/7102 :التاريخ 
عصري ، مشروب غازي ، مياه معدنية : ن اجل م

شركة اجلامن للتجارة : أبسم 
 العامة مسامهة خصوصية 

In the name of: Shareket Al Ganem Lel Tejara Al Ammeh 
Mosahama Khososiya  

ط لكرم بن يوا  حمو ب جو نر  :العن ا  
   ر  الع بة 
طولكرم احلي اجلنويب جول  :عنوان التبليغ 
1955224541  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

خدام العام والرسومات الوصفية واألرقام ذات االست
 مبعزل عن العالمة 

 0 
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  Trade Mark No.: 30685 31629:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
كستنة طازجه : من اجل 

  In the name of: Yousef Ahmad Ali Me علي مي  يوسف امحد: أبسم 
  19  ر  ه  م ل  -     :العن ا  

عمارة حنا نيا  0322ص ب  :عنوان التبليغ 
  3وخراز ط 

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
كلمات والعبارات احلماية املطلق ابستخدام ال

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30686 31626:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
 كستنة طازجة: من اجل 

  In the name of: Yousef Ahmad Ali Me يوسف امحد علي مي : أبسم 
  19  ر  ه  م ل  -     :العن ا  

عمارة حنا نيا  0322ص ب  :عنوان التبليغ 
  3وخراز ط 

 :

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 30687 31622:العالمة التجارية رقم 

203

204

  Trade Mark No.: 30685 31629:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
كستنة طازجه : من اجل 

  In the name of: Yousef Ahmad Ali Me علي مي  يوسف امحد: أبسم 
  19  ر  ه  م ل  -     :العن ا  

عمارة حنا نيا  0322ص ب  :عنوان التبليغ 
  3وخراز ط 

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
كلمات والعبارات احلماية املطلق ابستخدام ال

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30686 31626:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
 كستنة طازجة: من اجل 

  In the name of: Yousef Ahmad Ali Me يوسف امحد علي مي : أبسم 
  19  ر  ه  م ل  -     :العن ا  

عمارة حنا نيا  0322ص ب  :عنوان التبليغ 
  3وخراز ط 

 :

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 30687 31622:العالمة التجارية رقم 
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206

  Trade Mark No.: 30686 31626:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
 كستنة طازجة: من اجل 

  In the name of: Yousef Ahmad Ali Me يوسف امحد علي مي : أبسم 
  19  ر  ه  م ل  -     :العن ا  

عمارة حنا نيا  0322ص ب  :عنوان التبليغ 
  3وخراز ط 

 :

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 30687 31622:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
خضروات مطبوخة، خضروات جمففه، : من اجل 

خضروات حمفوظة، خضروات معلبة،مستحضرات 
شوربة اخلضروات، سلطة خضروات،فواكه 

فواكه جممده، رقائق فواكه، فواكه حمفوظه فواكه مثلجه،
مطبوخه ،فواكه معلبة، فواكه مثلجه 

  In the name of: Yousef Ahmad Ali Me يوسف امحد علي مي : أبسم 
  19  ر  ه  م ل  -     :العن ا  

عمارة حنا نيا  0322ص ب  :عنوان التبليغ 
  3وخراز ط 

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 4  
 

  Trade Mark No.: 30688 31622:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 

  In Class: 29 75 :يف الصنف 
  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 

خضروات مطبوخة، خضروات جمففه، : من اجل 
خضروات حمفوظة، خضروات معلبة،مستحضرات 
شوربة اخلضروات، سلطة خضروات،فواكه 

فواكه جممده، رقائق فواكه، فواكه حمفوظه فواكه مثلجه،
مطبوخه ،فواكه معلبة، فواكه مثلجه 

  In the name of: Yousef Ahmad Ali Me يوسف امحد علي مي : أبسم 
  19  ر  ه  م ل  -     :العن ا  

عمارة حنا نيا  0322ص ب  :عنوان التبليغ 
  3وخراز ط 

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 4  
 

  Trade Mark No.: 30688 31622:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
كستنة طازجة : من اجل 

  In the name of: Yousef Ahmad Ali Me يوسف امحد علي مي : أبسم 
  19  ر  ه  م ل  -     :العن ا  

عمارة حنا نيا  0322ص ب  :عنوان التبليغ 
  3وخراز ط 

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 9  
 

  Trade Mark No.: 30689 31625:رقم  العالمة التجارية
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
تواليت . 7رول  74تواليت سربنج . 0: من اجل 

. 4غرام  0111حمارم سربنج . 3رول  02سربنج 
. 6روالت مطبخ سربنج . 9غرام  291حمارم سربنج 

حمارم كرتون سربنج 
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208

كستنة طازجة : من اجل 
  In the name of: Yousef Ahmad Ali Me يوسف امحد علي مي : أبسم 

  19  ر  ه  م ل  -     :العن ا  
عمارة حنا نيا  0322ص ب  :عنوان التبليغ 

  3وخراز ط 
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 9  
 

  Trade Mark No.: 30689 31625:رقم  العالمة التجارية
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
تواليت . 7رول  74تواليت سربنج . 0: من اجل 

. 4غرام  0111حمارم سربنج . 3رول  02سربنج 
. 6روالت مطبخ سربنج . 9غرام  291حمارم سربنج 

حمارم كرتون سربنج 

كستنة طازجة : من اجل 
  In the name of: Yousef Ahmad Ali Me يوسف امحد علي مي : أبسم 

  19  ر  ه  م ل  -     :العن ا  
عمارة حنا نيا  0322ص ب  :عنوان التبليغ 

  3وخراز ط 
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 9  
 

  Trade Mark No.: 30689 31625:رقم  العالمة التجارية
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
تواليت . 7رول  74تواليت سربنج . 0: من اجل 

. 4غرام  0111حمارم سربنج . 3رول  02سربنج 
. 6روالت مطبخ سربنج . 9غرام  291حمارم سربنج 

حمارم كرتون سربنج 

الشركة الفلسطينية : أبسم 
 لتصنيع املناديل الورقية 

In the name of: Palestinian manufacturing company for 
tissue paper  

المنطقوووووا  -بيوووووت لحووووور  :العنووووو ا  
 الان  يا 
:  الكركفة  -بيت حلم  :عنوان التبليغ 

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 30690 31651:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :لصنف يف ا

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
. مستحضرات صيدالنية: من اجل 

ابير إنتيلليكتوال بروبرييت : أبسم 
 جي أم يب أتش 

In the name of: Bayer Intellectual Property GmbH  

أس توو   –ن بوول  -ألفريووو  :العنوو ا  
  نهير تيه أم رين  10569ا 10. آر

 ا ألم ني  
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30691 31650:تجارية رقم العالمة ال
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
. املكيفات اهلوائية: من اجل 
جري إيليكرتيك : أبسم 

 أوف زوهاي . أبليانسيز، إنك
In the name of: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. 
OF ZHUHAI  

جينجووووو  ويسوووووت رووب ا  :العنووووو ا  
كي انشوووو    وهوووو  ا جوووو ان  بونوووو ا 

 الاين 
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

ل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق ان تسجي: 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30691 31650:تجارية رقم العالمة ال
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
. املكيفات اهلوائية: من اجل 
جري إيليكرتيك : أبسم 

 أوف زوهاي . أبليانسيز، إنك
In the name of: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. 
OF ZHUHAI  

جينجووووو  ويسوووووت رووب ا  :العنووووو ا  
كي انشوووو    وهوووو  ا جوووو ان  بونوووو ا 

 الاين 
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

ل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق ان تسجي: 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 
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 2  
 

  Trade Mark No.: 30692 31657:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :يخ التار 
مواد وأطعمة احلمية الغذائية املخصصة : من اجل 

لالستخدام الطيب؛ مكمالت احلمية الغذائية للبشر؛ 
. األقراص الفوارة؛ املشروابت املكملة غذائياً 

  In the name of: Bayer Consumer Care AG ابير كونسيومر كري آ جي : أبسم 
. أس توو  آر -بيتوور  ريوو   :العنو ا  

 ب  ل ا س يسرا  1072ا 61
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 

 5  
 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30692 31657:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :يخ التار 
مواد وأطعمة احلمية الغذائية املخصصة : من اجل 

لالستخدام الطيب؛ مكمالت احلمية الغذائية للبشر؛ 
. األقراص الفوارة؛ املشروابت املكملة غذائياً 

  In the name of: Bayer Consumer Care AG ابير كونسيومر كري آ جي : أبسم 
. أس توو  آر -بيتوور  ريوو   :العنو ا  

 ب  ل ا س يسرا  1072ا 61
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 30693 31653:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36 36 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
خدمات التأمني؛ خدمات الشؤون املالية؛ : من اجل 

خدمات الشؤون النقدية؛ خدمات الشؤون العقارية؛ 
اخلدمات املالية؛ تقدمي امِلنح؛ خدمات إستثمارية؛ 
خدمات مجع التربعات؛ اخلدمات املتعلقة ابألعمال 

، منح األموال للمؤسسات غري : اخلريية، حتديدا
. الرحبية
  .In the name of: WeWork Companies Inc . ويورك كومبانيز إنك: أبسم 

توو  أتوو   16ويسووت  117 :العنوو ا  
سوووووووتريت ا ني يووووووو ر  ا ني يوووووووو ر  

ا ال اليووووووووووووو ت المتحووووووووووووووة  10011
 األ ري يا 
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 30693 31653:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36 36 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
خدمات التأمني؛ خدمات الشؤون املالية؛ : من اجل 

خدمات الشؤون النقدية؛ خدمات الشؤون العقارية؛ 
اخلدمات املالية؛ تقدمي امِلنح؛ خدمات إستثمارية؛ 
خدمات مجع التربعات؛ اخلدمات املتعلقة ابألعمال 

، منح األموال للمؤسسات غري : اخلريية، حتديدا
. الرحبية
  .In the name of: WeWork Companies Inc . ويورك كومبانيز إنك: أبسم 

توو  أتوو   16ويسووت  117 :العنوو ا  
سوووووووتريت ا ني يووووووو ر  ا ني يوووووووو ر  

ا ال اليووووووووووووو ت المتحووووووووووووووة  10011
 األ ري يا 
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 

 01  
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  Trade Mark No.: 30693 31653:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36 36 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
خدمات التأمني؛ خدمات الشؤون املالية؛ : من اجل 

خدمات الشؤون النقدية؛ خدمات الشؤون العقارية؛ 
اخلدمات املالية؛ تقدمي امِلنح؛ خدمات إستثمارية؛ 
خدمات مجع التربعات؛ اخلدمات املتعلقة ابألعمال 

، منح األموال للمؤسسات غري : اخلريية، حتديدا
. الرحبية
  .In the name of: WeWork Companies Inc . ويورك كومبانيز إنك: أبسم 

توو  أتوو   16ويسووت  117 :العنوو ا  
سوووووووتريت ا ني يووووووو ر  ا ني يوووووووو ر  

ا ال اليووووووووووووو ت المتحووووووووووووووة  10011
 األ ري يا 
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 30694 31654:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
اخلدمات التعليمية ؛ خدمات توفري : من اجل 

شطة التدريب؛ اخلدمات الرتفيهية؛ خدمات األن
الرايضية والثقافية؛ خدمات تنظيم وإجراء احتفاالت 

. منح اجلوائز التقديرية لإلجناز والتميز
  .In the name of: WeWork Companies Inc . ويورك كومبانيز إنك: أبسم 

توو  أتوو   16ويسووت  117 :العنوو ا  
سوووووووتريت ا ني يووووووو ر  ا ني يوووووووو ر  

ا ال اليووووووووووووو ت المتحووووووووووووووة  10011
 األ ري يا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :غ عنوان التبلي
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 00  
 

212

  Trade Mark No.: 30695 31659:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
وات املدخنني واعواد الثقاب التبغ واد: من اجل 

( ES)الشركة االملانية : أبسم 
 للصناعات املعدنية 

In the name of: alsharekah alalmaniah ( ES) lelsenaat a 
lmadaniah  

 11007بلوووووو    2فووووووي   :العنووووو ا  
جمه ريوووا  اوووور  - وينوووا العبوووو ر 

 ا العربي
املنطقة الصناعية جنني جوال  :عنوان التبليغ 

1955247747  
 :

 

 07  
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  Trade Mark No.: 30695 31659:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
وات املدخنني واعواد الثقاب التبغ واد: من اجل 

( ES)الشركة االملانية : أبسم 
 للصناعات املعدنية 

In the name of: alsharekah alalmaniah ( ES) lelsenaat a 
lmadaniah  

 11007بلوووووو    2فووووووي   :العنووووو ا  
جمه ريوووا  اوووور  - وينوووا العبوووو ر 

 ا العربي
املنطقة الصناعية جنني جوال  :عنوان التبليغ 

1955247747  
 :

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 30696 31656:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
التبغ وادوات املدخنني واعواد الثقاب : من اجل 

( ES)الشركة االملانية : أبسم 
 للصناعات املعدنية 

In the name of: alsharekah alalmaniah ( ES) lelsenaat a 
lmadaniah  

 11007بلوووووو    2فووووووي   :عنووووو ا  ال
جمه ريوووا  اوووور  - وينوووا العبوووو ر 

 العربيا 
املنطقة الصناعية جنني جوال  :عنوان التبليغ 

1955247747  
 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 30697 31652:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
التبغ وادوات املدخنني واعواد الثقاب : من اجل 

  Trade Mark No.: 30696 31656:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
التبغ وادوات املدخنني واعواد الثقاب : من اجل 

( ES)الشركة االملانية : أبسم 
 للصناعات املعدنية 

In the name of: alsharekah alalmaniah ( ES) lelsenaat a 
lmadaniah  

 11007بلوووووو    2فووووووي   :عنووووو ا  ال
جمه ريوووا  اوووور  - وينوووا العبوووو ر 

 العربيا 
املنطقة الصناعية جنني جوال  :عنوان التبليغ 

1955247747  
 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 30697 31652:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
التبغ وادوات املدخنني واعواد الثقاب : من اجل 

  Trade Mark No.: 30696 31656:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
التبغ وادوات املدخنني واعواد الثقاب : من اجل 

( ES)الشركة االملانية : أبسم 
 للصناعات املعدنية 

In the name of: alsharekah alalmaniah ( ES) lelsenaat a 
lmadaniah  

 11007بلوووووو    2فووووووي   :عنووووو ا  ال
جمه ريوووا  اوووور  - وينوووا العبوووو ر 

 العربيا 
املنطقة الصناعية جنني جوال  :عنوان التبليغ 

1955247747  
 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 30697 31652:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
التبغ وادوات املدخنني واعواد الثقاب : من اجل 

( ES)الشركة االملانية : أبسم 
 للصناعات املعدنية 

In the name of: alsharekah alalmaniah ( ES) lelsenaat a 
lmadaniah  

 11007بلوووووو    2فووووووي   :العنووووو ا  
جمه ريوووا  اوووور  - وينوووا العبوووو ر 

 العربيا 
املنطقة الصناعية جنني جوال  :عنوان التبليغ 

1955247747  
 :

 

 04  
 

  Trade Mark No.: 30698 31652:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
خدمات تقدمي الطعام والشراب واملقاهي : من اجل 

سعد دمحم عبد الكرمي : أبسم 
 جالل 

In the name of: saad moh omar aa jalal  

 الخليل   ر  المزروق  :العن ا  
:  اخلليل شارع املزروق  :عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 30699 31655:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
قطع غيار املركبات : من اجل 

شركة اتوالين لقطع غيار : أبسم 
 مة السيارات عادية عا

In the name of: Sharekat Autoline Leketah ghaiar 
Alsayarat Adiya Ama  

 وين ترفيووي  بيت نيو  رام هللا  :العنو ا  
 فلسطين 
:  عني ترفيداي بيتونيا رام هللا فلسطني  :عنوان التبليغ 

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 30701 31210:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
خدمات توفري األطعمة و املشروابت : من اجل 

شركة المار للمطاعم و : أبسم 
 االستثمار 

In the name of: SHAREKAT LAMAR LEL MATAAEM 
WA ESTHMAR  

 رام هللا  :العن ا  
:  رام هللا  :عنوان التبليغ 

 

 02  
 

215

216

 09  
 

  Trade Mark No.: 30699 31655:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
قطع غيار املركبات : من اجل 

شركة اتوالين لقطع غيار : أبسم 
 مة السيارات عادية عا

In the name of: Sharekat Autoline Leketah ghaiar 
Alsayarat Adiya Ama  

 وين ترفيووي  بيت نيو  رام هللا  :العنو ا  
 فلسطين 
:  عني ترفيداي بيتونيا رام هللا فلسطني  :عنوان التبليغ 

 

 06  
 

( ES)الشركة االملانية : أبسم 
 للصناعات املعدنية 

In the name of: alsharekah alalmaniah ( ES) lelsenaat a 
lmadaniah  

 11007بلوووووو    2فووووووي   :العنووووو ا  
جمه ريوووا  اوووور  - وينوووا العبوووو ر 

 العربيا 
املنطقة الصناعية جنني جوال  :عنوان التبليغ 

1955247747  
 :

 

 04  
 

  Trade Mark No.: 30698 31652:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
خدمات تقدمي الطعام والشراب واملقاهي : من اجل 

سعد دمحم عبد الكرمي : أبسم 
 جالل 

In the name of: saad moh omar aa jalal  

 الخليل   ر  المزروق  :العن ا  
:  اخلليل شارع املزروق  :عنوان التبليغ 

 

( ES)الشركة االملانية : أبسم 
 للصناعات املعدنية 

In the name of: alsharekah alalmaniah ( ES) lelsenaat a 
lmadaniah  

 11007بلوووووو    2فووووووي   :العنووووو ا  
جمه ريوووا  اوووور  - وينوووا العبوووو ر 

 العربيا 
املنطقة الصناعية جنني جوال  :عنوان التبليغ 

1955247747  
 :

 

 04  
 

  Trade Mark No.: 30698 31652:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
خدمات تقدمي الطعام والشراب واملقاهي : من اجل 

سعد دمحم عبد الكرمي : أبسم 
 جالل 

In the name of: saad moh omar aa jalal  

 الخليل   ر  المزروق  :العن ا  
:  اخلليل شارع املزروق  :عنوان التبليغ 

 

  Trade Mark No.: 30701 31210:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
خدمات توفري األطعمة و املشروابت : من اجل 

شركة المار للمطاعم و : أبسم 
 االستثمار 

In the name of: SHAREKAT LAMAR LEL MATAAEM 
WA ESTHMAR  

 رام هللا  :العن ا  
:  رام هللا  :عنوان التبليغ 

 

 02  
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  Trade Mark No.: 30701 31210:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
خدمات توفري األطعمة و املشروابت : من اجل 

شركة المار للمطاعم و : أبسم 
 االستثمار 

In the name of: SHAREKAT LAMAR LEL MATAAEM 
WA ESTHMAR  

 رام هللا  :العن ا  
:  رام هللا  :عنوان التبليغ 

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30701 31210:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
خدمات توفري األطعمة و املشروابت : من اجل 

شركة المار للمطاعم و : أبسم 
 االستثمار 

In the name of: SHAREKAT LAMAR LEL MATAAEM 
WA ESTHMAR  

 رام هللا  :العن ا  
:  رام هللا  :عنوان التبليغ 

 

 02  
 

217

218

  Trade Mark No.: 30702 31217:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
بطاقات االعمال، اجملالت، التذاكر، ودفاتر : من اجل 

( الكرتون)الورق والورق املقوى , املالحظات
اد غري املصنفة يف واألصناف املصنوعة من هذه املو 

فئات أخرى ، املطبوعات ومواد جتليد الكتب ، الصور 
الفوتوغرافية ، القرطاسية ، املواد الالصقة املستعملة يف 
القرطاسية أو لألغراض املنزلية ، األدوات اخلاصة 
ابلفنانني ، فرش التلوين والدهان ، اآلالت الكاتبة 

االرشادية  ، املواد( عدا األاثث)ومستلزمات املكاتب 
، مواد بالستيكية للتغليف ( عدا األجهزة)والتعليمية 

، حروف الطباعة ، ( غري املصنفة ضمن فئات أخرى)
االكالشيهات 

for stationery or household purposes; artists’ materials; 

other classes); printers’ type; printing blocks 

اخلطوط اجلوية القطرية : أبسم 
 م .ق.م.ش

In the name of: Qatar Airways (Q.C.S.C)  

, الوو وووووا 22770.ب.ص :العنوووو ا  
 قطر 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30703 31213:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39 35 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
النقل، تغليف ونقل البضائع، ترتيبات : من اجل 

السفر، النقل اجلوي، ترتيبات العطالت، ترتيبات 
د للسفر، خدمات الرحالت السياحية، حجز املقاع

الربيد السريع، نقل املسافرين، حجوزات السفر، تزويد 
املعلومات املتعلقة ابلنقل 

اخلطوط اجلوية القطرية : أبسم 
 م .ق.م.ش

In the name of: Qatar Airways (Q.C.S.C)  

, الوو وووووا 22770.ب.ص :العنوووو ا  
 قطر 

/  :يغ عنوان التبل
  

 :

 

 05  
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  Trade Mark No.: 30704 31214:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
طعمة واملشروابت، اإليواء خدمات توفري اال: من اجل 
املؤقت 
شركة حمالت العجاوي : أبسم 

 عادية عامة  -التجارية 
In the name of: Sharikat Mahallat Al-Ajjawi Al-Tijaryeh – 
Adiyeh Ammah  

الضوووووفا  ,جنوووووين,  جوووووه :العنووووو ا  
 فلسطين , اللربيا

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

ية واألرقام ذات االستخدام العام والرسومات الوصف
 مبعزل عن العالمة 

 71  
 

  Trade Mark No.: 30704 31214:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
طعمة واملشروابت، اإليواء خدمات توفري اال: من اجل 
املؤقت 
شركة حمالت العجاوي : أبسم 

 عادية عامة  -التجارية 
In the name of: Sharikat Mahallat Al-Ajjawi Al-Tijaryeh – 
Adiyeh Ammah  

الضوووووفا  ,جنوووووين,  جوووووه :العنووووو ا  
 فلسطين , اللربيا

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

ية واألرقام ذات االستخدام العام والرسومات الوصف
 مبعزل عن العالمة 

 71  
 

  Trade Mark No.: 30705 31219:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
عصائر الفواكة الطبيعية ، مشروابت وعصائر : من اجل 

ابستثناء عصائر ومشروابت االفوكاد،مستحضرات ،
. عمل العصائر واملشروابت، املياه املعدنية والغازية 

  In the name of: Oakland Restaurants Company شركة أوكالند للمطاعم : أبسم 
 ووو ر  الموينوووا المنووو رة ا  :العنووو ا  

ا  ق بوووول  ل يوووو ت 276 موووو رة رقوووور 
 االرب   – م   , رف ت

. انبلس، عمارة جالرياي سنرت، ص :نوان التبليغ ع
  262. ب

 :

 

 70  
 

  Trade Mark No.: 30705 31219:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
عصائر الفواكة الطبيعية ، مشروابت وعصائر : من اجل 

ابستثناء عصائر ومشروابت االفوكاد،مستحضرات ،
. عمل العصائر واملشروابت، املياه املعدنية والغازية 

  In the name of: Oakland Restaurants Company شركة أوكالند للمطاعم : أبسم 
 ووو ر  الموينوووا المنووو رة ا  :العنووو ا  

ا  ق بوووول  ل يوووو ت 276 موووو رة رقوووور 
 االرب   – م   , رف ت

. انبلس، عمارة جالرياي سنرت، ص :نوان التبليغ ع
  262. ب

 :

 

 70  
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  Trade Mark No.: 30705 31219:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
عصائر الفواكة الطبيعية ، مشروابت وعصائر : من اجل 

ابستثناء عصائر ومشروابت االفوكاد،مستحضرات ،
. عمل العصائر واملشروابت، املياه املعدنية والغازية 

  In the name of: Oakland Restaurants Company شركة أوكالند للمطاعم : أبسم 
 ووو ر  الموينوووا المنووو رة ا  :العنووو ا  

ا  ق بوووول  ل يوووو ت 276 موووو رة رقوووور 
 االرب   – م   , رف ت

. انبلس، عمارة جالرياي سنرت، ص :نوان التبليغ ع
  262. ب

 :

 

 70  
 

  Trade Mark No.: 30706 31216:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
عام والشراب ، خدمات خدمات الط: من اجل 

الوجبات السريعة ، خدمات املطاعم واملقاهي 
  In the name of: Oakland Restaurants Company شركة أوكالند للمطاعم : أبسم 

ا   ووو ر  الموينوووا المنووو رة :العنووو ا  
ا  ق بوووول  ل يوووو ت 276 موووو رة رقوووور 

 االرب   – م   , رف ت
 -فراس اترية للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

  262: ب .ص-انبلس 
 :

 

 77  
 

  Trade Mark No.: 30707 31212:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
خدمات الطعام والشراب ، خدمات : من اجل 

الوجبات السريعة ، خدمات املطاعم واملقاهي 
  In the name of: Oakland Restaurants Company شركة ويلينغتون للمطاعم : أبسم 

 ووو ر  الموينوووا المنووو رة ا  :العنووو ا  
ا  ق بوووول  ل يوووو ت 276 موووو رة رقوووور 

 االرب   – م   , رف ت
انبلس عمارة جالرياي سنرت ص ب  :عنوان التبليغ 

262  
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 زل عن العالمة مبع

 73  
 

  Trade Mark No.: 30707 31212:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
خدمات الطعام والشراب ، خدمات : من اجل 

الوجبات السريعة ، خدمات املطاعم واملقاهي 
  In the name of: Oakland Restaurants Company شركة ويلينغتون للمطاعم : أبسم 

 ووو ر  الموينوووا المنووو رة ا  :العنووو ا  
ا  ق بوووول  ل يوووو ت 276 موووو رة رقوووور 

 االرب   – م   , رف ت
انبلس عمارة جالرياي سنرت ص ب  :عنوان التبليغ 

262  
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 زل عن العالمة مبع

 73  
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  Trade Mark No.: 30708 31212:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة : من اجل 

وغريها من املواد اليت تستخدم يف غسيل املالبس 
ومستحضرات التنظيف والصقل والكشط وإزالة 

الروائح  -األوساخ،الصابون أبنواعه وبرش الصابون
العطرية 

  In the name of: sa'd zeyad asad safade سائد زايد اسعد صفدي : أبسم 
: جووووووووو ال  -نووووووووو بلس  :العنووووووووو ا  

0795971660  
: جوال  -انبلس  :عنوان التبليغ 
1952594221  

 :

 

 74  
 

  Trade Mark No.: 30709 31215:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
ابستثناء )البسة القدم واملعىن هبا االحذية : من اجل 

،الصنادل ،احذية ضد املاء ( احذية تقوية العظام
،احذية املشي واالبطوات ،احذية الرايضة واخلف؛ 
اجزاء من االحذية اي الكعب ونعال االحذية واالجزاء 

أغطية الرأس . العلوية من االحذية ، اجلوارب الطويلة
واملعىن هبا القبعات والقبعات الضيقة وقبعات الرايضة 

، االوشحة، (حةقبعات مستديرة مسط)والطواقي وبرييه 
األحزمة ( . مالبس)اوشحة الرقبة، الشاالت ، قفازات 

( مالبس)
ايهاب دمحم علي موسى : أبسم 

 املذبوح 
In the name of: IHAB M. M. ALMADBOOH  

/ الموبسووووا / بيووووت لحوووور  :العنوووو ا  
 فلسطين /  م رة الجرا   

عمارة / املدبسة / بيت حلم  :عنوان التبليغ 
 فلسطني / اجلراشي 

 :

  محاية على كلمة مشروط بعدم منح 

 79  
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  Trade Mark No.: 30708 31212:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة : من اجل 

وغريها من املواد اليت تستخدم يف غسيل املالبس 
ومستحضرات التنظيف والصقل والكشط وإزالة 

الروائح  -األوساخ،الصابون أبنواعه وبرش الصابون
العطرية 

  In the name of: sa'd zeyad asad safade سائد زايد اسعد صفدي : أبسم 
: جووووووووو ال  -نووووووووو بلس  :العنووووووووو ا  

0795971660  
: جوال  -انبلس  :عنوان التبليغ 
1952594221  

 :

 

 74  
 

  Trade Mark No.: 30709 31215:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
ابستثناء )البسة القدم واملعىن هبا االحذية : من اجل 

،الصنادل ،احذية ضد املاء ( احذية تقوية العظام
،احذية املشي واالبطوات ،احذية الرايضة واخلف؛ 
اجزاء من االحذية اي الكعب ونعال االحذية واالجزاء 

أغطية الرأس . العلوية من االحذية ، اجلوارب الطويلة
واملعىن هبا القبعات والقبعات الضيقة وقبعات الرايضة 

، االوشحة، (حةقبعات مستديرة مسط)والطواقي وبرييه 
األحزمة ( . مالبس)اوشحة الرقبة، الشاالت ، قفازات 

( مالبس)
ايهاب دمحم علي موسى : أبسم 

 املذبوح 
In the name of: IHAB M. M. ALMADBOOH  

/ الموبسووووا / بيووووت لحوووور  :العنوووو ا  
 فلسطين /  م رة الجرا   

عمارة / املدبسة / بيت حلم  :عنوان التبليغ 
 فلسطني / اجلراشي 

 :

  محاية على كلمة مشروط بعدم منح 

 79  
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  Trade Mark No.: 30709 31215:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
ابستثناء )البسة القدم واملعىن هبا االحذية : من اجل 

،الصنادل ،احذية ضد املاء ( احذية تقوية العظام
،احذية املشي واالبطوات ،احذية الرايضة واخلف؛ 
اجزاء من االحذية اي الكعب ونعال االحذية واالجزاء 

أغطية الرأس . العلوية من االحذية ، اجلوارب الطويلة
واملعىن هبا القبعات والقبعات الضيقة وقبعات الرايضة 

، االوشحة، (حةقبعات مستديرة مسط)والطواقي وبرييه 
األحزمة ( . مالبس)اوشحة الرقبة، الشاالت ، قفازات 

( مالبس)
ايهاب دمحم علي موسى : أبسم 

 املذبوح 
In the name of: IHAB M. M. ALMADBOOH  

/ الموبسووووا / بيووووت لحوووور  :العنوووو ا  
 فلسطين /  م رة الجرا   

عمارة / املدبسة / بيت حلم  :عنوان التبليغ 
 فلسطني / اجلراشي 

 :

  محاية على كلمة مشروط بعدم منح 

 79  

 

  Trade Mark No.: 30710 31201:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
ابستثناء )البسة القدم واملعىن هبا االحذية : من اجل 

ادل ،احذية ضد املاء ،الصن( احذية تقوية العظام
،احذية املشي واالبطوات ،احذية الرايضة واخلف؛ 
اجزاء من االحذية اي الكعب ونعال االحذية واالجزاء 

أغطية الرأس . العلوية من االحذية ، اجلوارب الطويلة
واملعىن هبا القبعات والقبعات الضيقة وقبعات الرايضة 

وشحة، ، اال(قبعات مستديرة مسطحة)والطواقي وبرييه 
األحزمة ( . مالبس)اوشحة الرقبة، الشاالت ، قفازات 

( مالبس)
ايهاب دمحم علي موسى : أبسم 

 املذبوح 
In the name of: IHAB M. M. ALMADBOOH  

/ الموبسووووا /  بيووووت لحوووور :العنوووو ا  
 فلسطين /  م رة الجرا   

عمارة / املدبسة / بيت حلم  :عنوان التبليغ 
 فلسطني / اجلراشي 

 :

يعطي اصحاهبا حق ان تسجيل هذه العالمة ال
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 

  Trade Mark No.: 30710 31201:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
ابستثناء )البسة القدم واملعىن هبا االحذية : من اجل 

ادل ،احذية ضد املاء ،الصن( احذية تقوية العظام
،احذية املشي واالبطوات ،احذية الرايضة واخلف؛ 
اجزاء من االحذية اي الكعب ونعال االحذية واالجزاء 

أغطية الرأس . العلوية من االحذية ، اجلوارب الطويلة
واملعىن هبا القبعات والقبعات الضيقة وقبعات الرايضة 

وشحة، ، اال(قبعات مستديرة مسطحة)والطواقي وبرييه 
األحزمة ( . مالبس)اوشحة الرقبة، الشاالت ، قفازات 

( مالبس)
ايهاب دمحم علي موسى : أبسم 

 املذبوح 
In the name of: IHAB M. M. ALMADBOOH  

/ الموبسووووا /  بيووووت لحوووور :العنوووو ا  
 فلسطين /  م رة الجرا   

عمارة / املدبسة / بيت حلم  :عنوان التبليغ 
 فلسطني / اجلراشي 

 :

يعطي اصحاهبا حق ان تسجيل هذه العالمة ال
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 30711 31200:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 24/01/2017 74/10/7102 :التاريخ 
خدمات توفري االطعمة واملشروابت : من اجل 

ابراهيم دمحم علي دمحم ابو : أبسم 
 كويك 

In the name of: Ibrahem Mohamad Ali Mohamad Abu 
Kwiek  

رام هللا البيووووووورة  جموووووووول  :العنووووووو ا  
 المحطا 
:  رام هللا البرية جممع احملطة  :عنوان التبليغ 

 

 7  
 

226

227

 0 
 

  Trade Mark No.: 30711 31200:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 24/01/2017 74/10/7102 :التاريخ 
خدمات توفري االطعمة واملشروابت : من اجل 

ابراهيم دمحم علي دمحم ابو : أبسم 
 كويك 

In the name of: Ibrahem Mohamad Ali Mohamad Abu 
Kwiek  

رام هللا البيووووووورة  جموووووووول  :العنووووووو ا  
 المحطا 
:  رام هللا البرية جممع احملطة  :عنوان التبليغ 

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30712 31207:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 24/01/2017 74/10/7102 :التاريخ 
بث تلفزيوين : من اجل 

شركة االشقر للدعايه : أبسم 
 واالعالم 

In the name of: AL-ALSHQAR COMPANY FOR 
ADVERTISING AND MEDIA  

 7ب ب س  و ل ط -ط لكرم :العن ا  
- 092851992  

 - 3دعباس مول ط -طولكرم :عنوان التبليغ 
157620557  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

رقام ذات االستخدام العام والرسومات الوصفية واأل
 مبعزل عن العالمة 

 3  
 

  Trade Mark No.: 30712 31207:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 24/01/2017 74/10/7102 :التاريخ 
بث تلفزيوين : من اجل 

شركة االشقر للدعايه : أبسم 
 واالعالم 

In the name of: AL-ALSHQAR COMPANY FOR 
ADVERTISING AND MEDIA  

 7ب ب س  و ل ط -ط لكرم :العن ا  
- 092851992  

 - 3دعباس مول ط -طولكرم :عنوان التبليغ 
157620557  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

رقام ذات االستخدام العام والرسومات الوصفية واأل
 مبعزل عن العالمة 

 3  
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229

  Trade Mark No.: 30714 31204:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 24/01/2017 74/10/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

يل النشاط املكتيب االعمال وتفع
شركة الشرق للطباعة : أبسم 

 والنشر مسامهة خصوصية 
In the name of: Sharekat Alsharq Liltebaha Walnasher 
Mosahama Khososiya  

 بيرة   ر  القوس رام هللا ال :العن ا  
:  رام هللا البرية شارع القدس  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

لوصفية واألرقام ذات االستخدام العام والرسومات ا
 مبعزل عن العالمة 

 4  
 

  Trade Mark No.: 30714 31204:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 24/01/2017 74/10/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

يل النشاط املكتيب االعمال وتفع
شركة الشرق للطباعة : أبسم 

 والنشر مسامهة خصوصية 
In the name of: Sharekat Alsharq Liltebaha Walnasher 
Mosahama Khososiya  

 بيرة   ر  القوس رام هللا ال :العن ا  
:  رام هللا البرية شارع القدس  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

لوصفية واألرقام ذات االستخدام العام والرسومات ا
 مبعزل عن العالمة 

 4  
 

  Trade Mark No.: 30715 31209:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37 32 :يف الصنف 

  Date: 24/01/2017 74/10/7102 :التاريخ 
انشاء املباين واالصالح وخدمات الرتكيب : من اجل 
والتصليح 

شركة البعد الرابع : أبسم 
 لالستثمار العقاري 

In the name of: SHAREKET ALBU'D ALRABE' LEL 
ISTETHMAR ALAQARE  

: جوو ال  -رفيووي   -نو بلس  :العنو ا  
0796718188  

: جوال  -رفيداي  -انبلس  :عنوان التبليغ 
1952306466  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

ذات االستخدام العام  والرسومات الوصفية واألرقام
 مبعزل عن العالمة 

  Trade Mark No.: 30715 31209:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37 32 :يف الصنف 

  Date: 24/01/2017 74/10/7102 :التاريخ 
انشاء املباين واالصالح وخدمات الرتكيب : من اجل 
والتصليح 

شركة البعد الرابع : أبسم 
 لالستثمار العقاري 

In the name of: SHAREKET ALBU'D ALRABE' LEL 
ISTETHMAR ALAQARE  

: جوو ال  -رفيووي   -نو بلس  :العنو ا  
0796718188  

: جوال  -رفيداي  -انبلس  :عنوان التبليغ 
1952306466  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

ذات االستخدام العام  والرسومات الوصفية واألرقام
 مبعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 30716  70518 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42  12 :في الصنف 

 Date: 24/01/2017  21/01/2015 :التاريخ 

اخلدمات اهلندسية لآلخرين، مبا يف ذلك هندسة : من اجل 
والتقنية وخدمات البحث والتصميم الربجميات؛اخلدمات العلمية 

املتعلقة هبا؛ خدمـات تصميم وتطوير عتاد وبرجميات الكمبيوتـر؛ 
خدمات االستشارات يف جمال برجميات الكمبيوتر؛ هندسة الكمبيوتر؛ 

خدمات برجمة وصياغة واختبار وتصليح وصيانة وتكييف وانتساخ 
املتعلقة هبا؛ وأتجري برجميات الكمبيوتر وخدمات البحث واملساندة 

تركيب واختبار وحتديث ونسخ برجميات الكمبيوتر؛ خدمات 
االستشارات الفنية والنصح يف جمال عتاد الكمبيوتر وبرجميات 

وملحقات الكمبيوتر الطرفية؛ استضافة شبكة احلوسبة السحابية؛ 
أتجري برجميات التشغيل للوصول إىل واستخدام شبكة احلوسبة 

ومات حول تصميم وتطوير برجميات ونظم السحابية؛ تقدمي املعل
وشبكات الكمبيوتر؛ برجمة برجميات التشغيل للوصول إىل واستخدام 

تطوير واختبار أساليب احلوسبة . شبكة احلوسبة السحابية
واخلوارزميات وبرجميات معاجلة إشارات االتصاالت واملالحة؛ توفري 

لتنزيل من أجل االستخدام املؤقت لربجميات التشغيل غري القابلة ل
الوصول إىل واستخدام شبكة احلوسبة السحابية؛ توفري االستخدام 
املؤقت لربجميات غري قابلة للتنزيل لتحليل البياانت املالية وإعداد 

استضافة برجميات تطبيقات الكمبيوتر يف جمال إدارة املعرفة التقارير؛
بياانت؛ إلنشاء قواعد بياانت ميكن البحث فيها عن املعلومات وال

خدمات ختزين البياانت احملوسبة؛ استضافة اخلادم؛ استضافة قواعد 

In Respect of: Engineering services for 
others, including software engineering; 
scientific and technological services and 
research and design relating thereto; 
design and development of computer 
hardware and software; computer 
software consultancy services; computer 
engineering; computer software 
programming, configuration, testing, 
repair, maintenance, customization, 
duplication, rental, research and support 
services; installation, testing, updating and 
copying of computer software; technical 
consultancy and advisory services in the 
field of computer hardware, software and 
computer peripherals; hosting of cloud 
computing network; rental of operating 
software for accessing and using a cloud 
computing network; providing 
information about the design and 
development of computer software, 
systems and networks; programming of 
operating software for accessing and using 
a cloud computing network; development 
and testing of computing methods, 
algorithms and software for processing 
telecommunication and navigation signals; 
providing temporary use of non-
downloadable operating software for 
accessing and using a cloud computing 
network; providing temporary use of non-
downloadable software for analysing 
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  Trade Mark No.: 30716  70518 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42  12 :في الصنف 

 Date: 24/01/2017  21/01/2015 :التاريخ 

اخلدمات اهلندسية لآلخرين، مبا يف ذلك هندسة : من اجل 
والتقنية وخدمات البحث والتصميم الربجميات؛اخلدمات العلمية 

املتعلقة هبا؛ خدمـات تصميم وتطوير عتاد وبرجميات الكمبيوتـر؛ 
خدمات االستشارات يف جمال برجميات الكمبيوتر؛ هندسة الكمبيوتر؛ 

خدمات برجمة وصياغة واختبار وتصليح وصيانة وتكييف وانتساخ 
املتعلقة هبا؛ وأتجري برجميات الكمبيوتر وخدمات البحث واملساندة 

تركيب واختبار وحتديث ونسخ برجميات الكمبيوتر؛ خدمات 
االستشارات الفنية والنصح يف جمال عتاد الكمبيوتر وبرجميات 

وملحقات الكمبيوتر الطرفية؛ استضافة شبكة احلوسبة السحابية؛ 
أتجري برجميات التشغيل للوصول إىل واستخدام شبكة احلوسبة 

ومات حول تصميم وتطوير برجميات ونظم السحابية؛ تقدمي املعل
وشبكات الكمبيوتر؛ برجمة برجميات التشغيل للوصول إىل واستخدام 

تطوير واختبار أساليب احلوسبة . شبكة احلوسبة السحابية
واخلوارزميات وبرجميات معاجلة إشارات االتصاالت واملالحة؛ توفري 

لتنزيل من أجل االستخدام املؤقت لربجميات التشغيل غري القابلة ل
الوصول إىل واستخدام شبكة احلوسبة السحابية؛ توفري االستخدام 
املؤقت لربجميات غري قابلة للتنزيل لتحليل البياانت املالية وإعداد 

استضافة برجميات تطبيقات الكمبيوتر يف جمال إدارة املعرفة التقارير؛
بياانت؛ إلنشاء قواعد بياانت ميكن البحث فيها عن املعلومات وال

خدمات ختزين البياانت احملوسبة؛ استضافة اخلادم؛ استضافة قواعد 

In Respect of: Engineering services for 
others, including software engineering; 
scientific and technological services and 
research and design relating thereto; 
design and development of computer 
hardware and software; computer 
software consultancy services; computer 
engineering; computer software 
programming, configuration, testing, 
repair, maintenance, customization, 
duplication, rental, research and support 
services; installation, testing, updating and 
copying of computer software; technical 
consultancy and advisory services in the 
field of computer hardware, software and 
computer peripherals; hosting of cloud 
computing network; rental of operating 
software for accessing and using a cloud 
computing network; providing 
information about the design and 
development of computer software, 
systems and networks; programming of 
operating software for accessing and using 
a cloud computing network; development 
and testing of computing methods, 
algorithms and software for processing 
telecommunication and navigation signals; 
providing temporary use of non-
downloadable operating software for 
accessing and using a cloud computing 
network; providing temporary use of non-
downloadable software for analysing 

بياانت الكمبيوتر؛ استضافة منصات التجارة اإللكرتونية على شبكة 
اإلنرتنت؛ توفري حمركات البحث لشبكة اإلنرتنت؛ تصميم وتطوير 

وبرجمة وأتجري وتوفري االستخدام املؤقت للربجميات غري القابلة للتنزيل 
عرب اإلنرتنت إلدارة املخزون؛ تصميم وتطوير وبرجمة وأتجري وتوفري 

االستخدام املؤقت لربجميات االتصاالت غري القابلة للتنزيل عرب 
اإلنرتنت، برانمج حمرك البحث ألجهزة الكمبيوتر وبرجميات بينية 

ألجهزة الكمبيوتر؛ تصميم وتطوير وبرجمة وأتجري وتوفري االستخدام 
يات الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل عرب اإلنرتنت ألغراض املؤقت لربجم

جتارية، وإلدارة امللفات وللتعرف على اخلصائص البصرية والصوتية 
واملالمح، وملعاجلة واسترياد ومجع وإدارة ومركزية البياانت وجمموعات 
البياانت، وللحجوزات واحلجز املسبق واحلصول على التذاكر لقطاع 

والثقافية الفنادق واملطاعم واألنشطة الرايضيةالنقل والسفر و 
والرتفيهية، وإلدارة ونقل الركاب بواسطة كافة وسائل النقل اجلوي أو 

الربي أو البحري أو السكك احلديدية، وإلدارة السفر وخط سري 
الرحالت، ولتوفري معلومات السفر، وإلدارة الرحالت البحرية؛ وإلدارة 

ت السفر، وإلدارة الفنادق واملمتلكات يف وكاالت السفر؛ ولبيان نفقا
قطاع الضيافة، وإلدارة االجتماعات والفعاليات يف قطاع الضيافة، 

وإلدارة املطاعم، وإلدارة املواقف يف املطارات، وإدارة املطارات 
وشركات اخلطوط اجلوية وطاقم الطائرات، وإلدارة رحالت الطريان، 

لبضائع واألمتعة، وإلدارة الدعاية ولتتبع الركاب، ولتتبع وإدارة نقل ا
واالعالن والتسويق وإدارة احملتوى، وإلصدار واسرتداد قيمه وتبادل 

القسائم ولتقدمي العروض املستهدفة والقسائم واخلصومات والعروض 
اخلاصة واملعلومات الرتوجيية وإلدارة عالقات العمالء، وإلدارة املوارد 

دمات السداد، ولتأمني املعامالت البشرية وإدارة شؤون املوظفني، وخل
املالية وإدارة والكشف عن الغش، ولتستخدم يف أمتتة وإدارة عمليات 

األعمال التجارية؛ استضافة وصيانة الربجميات عرب اإلنرتنت اليت 
تتفاعلبينياً مع جمموعة متنوعة من نظم التوزيع ونظم تنظيم إجراءات 

حجز يف الوقت احلقيقي، السفر ونظم إدارة املمتلكات للسماح لل
إدارة خمزون الغرف ومجع وإدارة معلومات الضيف، وكل ما يتعلق 

بقطاع الضيافة؛ خدمات الدعم الفين لربجميات الكمبيوتر، مبا يف ذلك 
الدعم عرب اإلنرتنت الستكشاف أخطاء مشاكل الربجميات وإصالحها؛ 

شارات وتقدمي تصميم وتطوير أنظمة سالمة البياانت اإللكرتونية، االست

financial data and generating reports; 
hosting computer application software in 
the field of knowledge management for 
creating searchable databases of 
information and data; computerized data 
storage services; server hosting; hosting 
computer databases; hosting e-commerce 
platforms on the Internet; providing 
search engines for the Internet; design, 
development, programming, rental and 
providing temporary use of online non-
downloadable software for inventory 
management; design, development, 
programming, rental and providing 
temporary use of online non-downloadable 
communication software, computer search 
engine software and of computer interface 
software; design, development, 
programming, rental and providing 
temporary use of online non-downloadable 
computer software for business purposes, 
for file management, for optical character, 
voice and facial recognition, for 
processing, importing, collecting, 
managing and centralizing data and data 
sets, for reservations, bookings and 
ticketing in the transport, travel, hotel, 
restaurant, sporting, cultural and 
entertainment sectors, for managing 
transport of passengers by all means of 
transportation by air, land, water or rail, 
for travel arrangement, for travel 
itinerary, for providing travel 
information, for cruise management, for 
travel agency management, for travel 
expenses, for hotel management and 
property management in the hospitality 
industry, for meeting and event 
management in the hospitality industry, 
for restaurant management, for parking 
space management, for airport, airline 
and crew management, for flight 
management, for passenger tracking, for 
cargo and luggage tracking and 
management, for advertising, marketing 
and content management, for issuing, 
redeeming and exchanging vouchers, for 
providing targeted offers, vouchers, 
discounts, special offers and promotional 
information, for customer relationship 
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بياانت الكمبيوتر؛ استضافة منصات التجارة اإللكرتونية على شبكة 
اإلنرتنت؛ توفري حمركات البحث لشبكة اإلنرتنت؛ تصميم وتطوير 

وبرجمة وأتجري وتوفري االستخدام املؤقت للربجميات غري القابلة للتنزيل 
عرب اإلنرتنت إلدارة املخزون؛ تصميم وتطوير وبرجمة وأتجري وتوفري 

االستخدام املؤقت لربجميات االتصاالت غري القابلة للتنزيل عرب 
اإلنرتنت، برانمج حمرك البحث ألجهزة الكمبيوتر وبرجميات بينية 

ألجهزة الكمبيوتر؛ تصميم وتطوير وبرجمة وأتجري وتوفري االستخدام 
يات الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل عرب اإلنرتنت ألغراض املؤقت لربجم

جتارية، وإلدارة امللفات وللتعرف على اخلصائص البصرية والصوتية 
واملالمح، وملعاجلة واسترياد ومجع وإدارة ومركزية البياانت وجمموعات 
البياانت، وللحجوزات واحلجز املسبق واحلصول على التذاكر لقطاع 

والثقافية الفنادق واملطاعم واألنشطة الرايضيةالنقل والسفر و 
والرتفيهية، وإلدارة ونقل الركاب بواسطة كافة وسائل النقل اجلوي أو 

الربي أو البحري أو السكك احلديدية، وإلدارة السفر وخط سري 
الرحالت، ولتوفري معلومات السفر، وإلدارة الرحالت البحرية؛ وإلدارة 

ت السفر، وإلدارة الفنادق واملمتلكات يف وكاالت السفر؛ ولبيان نفقا
قطاع الضيافة، وإلدارة االجتماعات والفعاليات يف قطاع الضيافة، 

وإلدارة املطاعم، وإلدارة املواقف يف املطارات، وإدارة املطارات 
وشركات اخلطوط اجلوية وطاقم الطائرات، وإلدارة رحالت الطريان، 

لبضائع واألمتعة، وإلدارة الدعاية ولتتبع الركاب، ولتتبع وإدارة نقل ا
واالعالن والتسويق وإدارة احملتوى، وإلصدار واسرتداد قيمه وتبادل 

القسائم ولتقدمي العروض املستهدفة والقسائم واخلصومات والعروض 
اخلاصة واملعلومات الرتوجيية وإلدارة عالقات العمالء، وإلدارة املوارد 

دمات السداد، ولتأمني املعامالت البشرية وإدارة شؤون املوظفني، وخل
املالية وإدارة والكشف عن الغش، ولتستخدم يف أمتتة وإدارة عمليات 

األعمال التجارية؛ استضافة وصيانة الربجميات عرب اإلنرتنت اليت 
تتفاعلبينياً مع جمموعة متنوعة من نظم التوزيع ونظم تنظيم إجراءات 

حجز يف الوقت احلقيقي، السفر ونظم إدارة املمتلكات للسماح لل
إدارة خمزون الغرف ومجع وإدارة معلومات الضيف، وكل ما يتعلق 

بقطاع الضيافة؛ خدمات الدعم الفين لربجميات الكمبيوتر، مبا يف ذلك 
الدعم عرب اإلنرتنت الستكشاف أخطاء مشاكل الربجميات وإصالحها؛ 

شارات وتقدمي تصميم وتطوير أنظمة سالمة البياانت اإللكرتونية، االست

financial data and generating reports; 
hosting computer application software in 
the field of knowledge management for 
creating searchable databases of 
information and data; computerized data 
storage services; server hosting; hosting 
computer databases; hosting e-commerce 
platforms on the Internet; providing 
search engines for the Internet; design, 
development, programming, rental and 
providing temporary use of online non-
downloadable software for inventory 
management; design, development, 
programming, rental and providing 
temporary use of online non-downloadable 
communication software, computer search 
engine software and of computer interface 
software; design, development, 
programming, rental and providing 
temporary use of online non-downloadable 
computer software for business purposes, 
for file management, for optical character, 
voice and facial recognition, for 
processing, importing, collecting, 
managing and centralizing data and data 
sets, for reservations, bookings and 
ticketing in the transport, travel, hotel, 
restaurant, sporting, cultural and 
entertainment sectors, for managing 
transport of passengers by all means of 
transportation by air, land, water or rail, 
for travel arrangement, for travel 
itinerary, for providing travel 
information, for cruise management, for 
travel agency management, for travel 
expenses, for hotel management and 
property management in the hospitality 
industry, for meeting and event 
management in the hospitality industry, 
for restaurant management, for parking 
space management, for airport, airline 
and crew management, for flight 
management, for passenger tracking, for 
cargo and luggage tracking and 
management, for advertising, marketing 
and content management, for issuing, 
redeeming and exchanging vouchers, for 
providing targeted offers, vouchers, 
discounts, special offers and promotional 
information, for customer relationship 

 management, for human resource and .املعلومات املتعلقة ابخلدمات املذكورة أعاله
staff management, for payment services, 
for securing financial transactions, for 
fraud management and for use in 
automating and managing business 
processes; hosting and maintaining online 
software that interfaces with a variety of 
distribution systems, travel arrangers, and 
property management systems to allow the 
real-time booking of reservations, 
management of room inventory, and the 
collection and management of guest 
information, all in connection with the 
hospitality industry; computer software 
technical support services, including 
online support for troubleshooting of 
software problems; design and 
development of electronic data security 
systems; consultancy and providing 
information relating to the aforesaid 
services.  

 

In the name of: AMADEUS IT GROUP  
 1سولف بور ب    باري جو   :العن ا  
  وريو تسب ني   26025

ب .ملكيه الفكريه صمساس لل :عنوان التبليغ 
 فلسطني  -انبلس 705

 :

 

 6 
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staff management, for payment services, 
for securing financial transactions, for 
fraud management and for use in 
automating and managing business 
processes; hosting and maintaining online 
software that interfaces with a variety of 
distribution systems, travel arrangers, and 
property management systems to allow the 
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technical support services, including 
online support for troubleshooting of 
software problems; design and 
development of electronic data security 
systems; consultancy and providing 
information relating to the aforesaid 
services.  

 

In the name of: AMADEUS IT GROUP  
 1سولف بور ب    باري جو   :العن ا  
  وريو تسب ني   26025

ب .ملكيه الفكريه صمساس لل :عنوان التبليغ 
 فلسطني  -انبلس 705

 :

 

 6 
 

 management, for human resource and .املعلومات املتعلقة ابخلدمات املذكورة أعاله
staff management, for payment services, 
for securing financial transactions, for 
fraud management and for use in 
automating and managing business 
processes; hosting and maintaining online 
software that interfaces with a variety of 
distribution systems, travel arrangers, and 
property management systems to allow the 
real-time booking of reservations, 
management of room inventory, and the 
collection and management of guest 
information, all in connection with the 
hospitality industry; computer software 
technical support services, including 
online support for troubleshooting of 
software problems; design and 
development of electronic data security 
systems; consultancy and providing 
information relating to the aforesaid 
services.  

 

In the name of: AMADEUS IT GROUP  
 1سولف بور ب    باري جو   :العن ا  
  وريو تسب ني   26025

ب .ملكيه الفكريه صمساس لل :عنوان التبليغ 
 فلسطني  -انبلس 705

 :

 

 6 
 

231

  Trade Mark No.: 30717 31202:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 24/01/2017 74/10/7102 :التاريخ 
خدمات االتصاالت، مبا يف ذلك نقل : من اجل 

اانت والرسومات والصور وامللفات الصوت والبي
السمعية واملرئية من خالل شبكات االتصاالت، 
وشبكات االتصاالت الالسلكية واإلنرتنت 
واالتصاالت اهلاتفية الالسلكية؛ خدمات االتصاالت 
اليت متكن من تبادل البياانت بني شركات اخلطوط 
اجلوية واملطارات وشركات املناولة األرضية وغريها عن 

ق االتصال أو منصات االستخدام املشرتك؛ توفري طري
سبل الوصول إىل شبكات االتصاالت والبنية التحتية 
لالتصاالت؛ توفري سبل الوصول إىل شبكة احلوسبة 
السحابية؛ توفري إمكانية الوصول إىل شبكات 
الكمبيوتر والكمبيوتر وقواعد البياانت اإللكرتونية 

الوصول إىل البياانت واملباشرة عرب اإلنرتنت؛ توفري 
واملعلومات وبرجميات الكمبيوتر على شبكات 
الكمبيوتر؛ أتجري وقت الوصول إىل قاعدة بياانت 
الكمبيوتر يف جماالت معلومات السفر واحلجوزات، 
وخباصة رحالت الطريان والسكك احلديدية والقوارب 
والرحالت البحرية والفنادق واملطاعم وأتجري السيارات 

الثقافية والرتفيهية والتسلية واألحداث واألنشطة 
الرايضية؛ نقل البياانت واملعلومات وبرجميات الكمبيوتر 
عرب شبكات كمبيوتر عاملية؛ توفري سبل الوصول إىل 
املنصات عرب شبكة اإلنرتنت؛ توفري سبل الوصول إىل 
منصات التجارة اإللكرتونية عرب شبكة 

توفري تنبيهات  اإلنرتنت؛خدمات الرسائل اإللكرتونية؛
الرسائل اإللكرتونية للمسافرين وغريهم بشأن خطوط 
السري، والرحالت اجلوية والطقس واإلقامة واجتاه 
الرحلة والفعاليات على األجهزة اإللكرتونية الرقمية 
النقالة وشبكات االتصاالت الكمبيوترية العاملية؛ توفري 
خدمات غرف الدردشة؛ تقدمي لوحات اإلعالانت عرب 
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232

  Trade Mark No.: 30717 31202:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 24/01/2017 74/10/7102 :التاريخ 
خدمات االتصاالت، مبا يف ذلك نقل : من اجل 

اانت والرسومات والصور وامللفات الصوت والبي
السمعية واملرئية من خالل شبكات االتصاالت، 
وشبكات االتصاالت الالسلكية واإلنرتنت 
واالتصاالت اهلاتفية الالسلكية؛ خدمات االتصاالت 
اليت متكن من تبادل البياانت بني شركات اخلطوط 
اجلوية واملطارات وشركات املناولة األرضية وغريها عن 

ق االتصال أو منصات االستخدام املشرتك؛ توفري طري
سبل الوصول إىل شبكات االتصاالت والبنية التحتية 
لالتصاالت؛ توفري سبل الوصول إىل شبكة احلوسبة 
السحابية؛ توفري إمكانية الوصول إىل شبكات 
الكمبيوتر والكمبيوتر وقواعد البياانت اإللكرتونية 

الوصول إىل البياانت واملباشرة عرب اإلنرتنت؛ توفري 
واملعلومات وبرجميات الكمبيوتر على شبكات 
الكمبيوتر؛ أتجري وقت الوصول إىل قاعدة بياانت 
الكمبيوتر يف جماالت معلومات السفر واحلجوزات، 
وخباصة رحالت الطريان والسكك احلديدية والقوارب 
والرحالت البحرية والفنادق واملطاعم وأتجري السيارات 

الثقافية والرتفيهية والتسلية واألحداث واألنشطة 
الرايضية؛ نقل البياانت واملعلومات وبرجميات الكمبيوتر 
عرب شبكات كمبيوتر عاملية؛ توفري سبل الوصول إىل 
املنصات عرب شبكة اإلنرتنت؛ توفري سبل الوصول إىل 
منصات التجارة اإللكرتونية عرب شبكة 

توفري تنبيهات  اإلنرتنت؛خدمات الرسائل اإللكرتونية؛
الرسائل اإللكرتونية للمسافرين وغريهم بشأن خطوط 
السري، والرحالت اجلوية والطقس واإلقامة واجتاه 
الرحلة والفعاليات على األجهزة اإللكرتونية الرقمية 
النقالة وشبكات االتصاالت الكمبيوترية العاملية؛ توفري 
خدمات غرف الدردشة؛ تقدمي لوحات اإلعالانت عرب 

اإلنرتنت واملنتدايت لنقل الرسائل يف جمال السفر 
والنقل واإلقامة املؤقتة؛ تقدمي خدمات الشبكات 

؛ خدمات االتصاالت ()االفرتاضية اخلاصة 
املتعلقة أبعمال وعمليات شركات اخلطوط اجلوية 
واملطارات والسياحة والسفر؛ تقدمي املعلومات واملشورة 

. بشأن اخلدمات املذكورة أعاله
  In the name of: AMADEUS IT GROUP آي يت جروب أماديوس : أبسم 

 1سوولف بور ب    باري جوو   :العنوو ا  
  وريو تسب ني   26025

ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 
 فلسطني  -انبلس 705

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30718 31202:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 28 72 :يف الصنف 

  Date: 25/01/2017 79/10/7102 :التاريخ 
األلعاب؛ أدوات اللعب؛ أدوات اجلمباز؛ : من اجل 

األدوات واملعدات الرايضية؛ زينة شجر عيد امليالد؛ 
تفالية وأشجار عيد امليالد الصناعية؛ أدوات الزينة االح

اإلنرتنت واملنتدايت لنقل الرسائل يف جمال السفر 
والنقل واإلقامة املؤقتة؛ تقدمي خدمات الشبكات 

؛ خدمات االتصاالت ()االفرتاضية اخلاصة 
املتعلقة أبعمال وعمليات شركات اخلطوط اجلوية 
واملطارات والسياحة والسفر؛ تقدمي املعلومات واملشورة 

. بشأن اخلدمات املذكورة أعاله
  In the name of: AMADEUS IT GROUP آي يت جروب أماديوس : أبسم 

 1سوولف بور ب    باري جوو   :العنوو ا  
  وريو تسب ني   26025

ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 
 فلسطني  -انبلس 705

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30718 31202:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 28 72 :يف الصنف 

  Date: 25/01/2017 79/10/7102 :التاريخ 
األلعاب؛ أدوات اللعب؛ أدوات اجلمباز؛ : من اجل 

األدوات واملعدات الرايضية؛ زينة شجر عيد امليالد؛ 
تفالية وأشجار عيد امليالد الصناعية؛ أدوات الزينة االح

اإلنرتنت واملنتدايت لنقل الرسائل يف جمال السفر 
والنقل واإلقامة املؤقتة؛ تقدمي خدمات الشبكات 

؛ خدمات االتصاالت ()االفرتاضية اخلاصة 
املتعلقة أبعمال وعمليات شركات اخلطوط اجلوية 
واملطارات والسياحة والسفر؛ تقدمي املعلومات واملشورة 

. بشأن اخلدمات املذكورة أعاله
  In the name of: AMADEUS IT GROUP آي يت جروب أماديوس : أبسم 

 1سوولف بور ب    باري جوو   :العنوو ا  
  وريو تسب ني   26025

ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 
 فلسطني  -انبلس 705

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30718 31202:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 28 72 :يف الصنف 

  Date: 25/01/2017 79/10/7102 :التاريخ 
األلعاب؛ أدوات اللعب؛ أدوات اجلمباز؛ : من اجل 

األدوات واملعدات الرايضية؛ زينة شجر عيد امليالد؛ 
تفالية وأشجار عيد امليالد الصناعية؛ أدوات الزينة االح

أجهزة ساحات األلعاب واملالعب ؛ الدمى؛ لوازم 
احلفالت ؛ أجهزة لعب القمار؛ أجهزة األلعاب؛ آالت 
ألعاب الفيديو؛ أجهزة ألعاب الفيديو لألروقة؛ آالت 
التسلية األتوماتيكية والعاملة بقطع النقود املعدنية؛ 

؛ ألعاب الفيديو )عبآالت ل(آالت تعمل بقطع النقد
احملمولة ابليد؛ األلعاب احملمولة ابليد مع شاشات 
العرض البلورية السائلة؛ ألعاب مناذج املركبات 
املصغرة؛ ألعاب على شكل مركبات؛ الطائرات بدون 

(. ألعاب)طيار 
  In the name of: Red Bull GmbH ريد بول جي أم يب أتش : أبسم 

 7770ا 1أم بووووووووورونين  :العنوووووووو ا  
 ف    أم س  ا النمس  

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 تشتمل العالمة على اللون االمحر والذهيب 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30719 31205:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 25/01/2017 79/10/7102 :التاريخ 
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اخلدمات التعليمية ؛ خدمات توفري : من اجل 
فيهية؛ خدمات األنشطة التدريب؛ اخلدمات الرت 

الرايضية والثقافية؛ النشر والتقرير؛ تنظيم املؤمترات، 
واملعارض واملنافسات؛ املراهنات؛ اإلنتاج الصويت 
واملرئي، والتصوير الفوتوغرايف؛ األلعاب الرايضية 
واللياقة البدنية؛ خدمات مكتبات؛ الرتمجة والتفسري؛ 

ركة يف تنظيم السباقات والفرق الرايضية للمشا
املنافسات؛ خدمات انتاج االفالم، عدا عن األفالم 
اإلعالنية؛ خدمات األلعاب املقّدمة إلكرتونيا عرب 

. اإلنرتنت من شبكات احلاسوب
  In the name of: Red Bull GmbH ريد بول جي أم يب أتش : أبسم 

 7770ا 1أم بووووووووورونين  :العنوووووووو ا  
 ف    أم س  ا النمس  

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 تشتمل العالمة على اللون االمحر والذهيب 

 5  
 

  Trade Mark No.: 30720 31271:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

أجهزة ساحات األلعاب واملالعب ؛ الدمى؛ لوازم 
احلفالت ؛ أجهزة لعب القمار؛ أجهزة األلعاب؛ آالت 
ألعاب الفيديو؛ أجهزة ألعاب الفيديو لألروقة؛ آالت 
التسلية األتوماتيكية والعاملة بقطع النقود املعدنية؛ 

؛ ألعاب الفيديو )عبآالت ل(آالت تعمل بقطع النقد
احملمولة ابليد؛ األلعاب احملمولة ابليد مع شاشات 
العرض البلورية السائلة؛ ألعاب مناذج املركبات 
املصغرة؛ ألعاب على شكل مركبات؛ الطائرات بدون 

(. ألعاب)طيار 
  In the name of: Red Bull GmbH ريد بول جي أم يب أتش : أبسم 

 7770ا 1أم بووووووووورونين  :العنوووووووو ا  
 ف    أم س  ا النمس  

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 تشتمل العالمة على اللون االمحر والذهيب 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30719 31205:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 25/01/2017 79/10/7102 :التاريخ 

أجهزة ساحات األلعاب واملالعب ؛ الدمى؛ لوازم 
احلفالت ؛ أجهزة لعب القمار؛ أجهزة األلعاب؛ آالت 
ألعاب الفيديو؛ أجهزة ألعاب الفيديو لألروقة؛ آالت 
التسلية األتوماتيكية والعاملة بقطع النقود املعدنية؛ 

؛ ألعاب الفيديو )عبآالت ل(آالت تعمل بقطع النقد
احملمولة ابليد؛ األلعاب احملمولة ابليد مع شاشات 
العرض البلورية السائلة؛ ألعاب مناذج املركبات 
املصغرة؛ ألعاب على شكل مركبات؛ الطائرات بدون 

(. ألعاب)طيار 
  In the name of: Red Bull GmbH ريد بول جي أم يب أتش : أبسم 

 7770ا 1أم بووووووووورونين  :العنوووووووو ا  
 ف    أم س  ا النمس  

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 تشتمل العالمة على اللون االمحر والذهيب 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30719 31205:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 25/01/2017 79/10/7102 :التاريخ 

233

اإلنرتنت واملنتدايت لنقل الرسائل يف جمال السفر 
والنقل واإلقامة املؤقتة؛ تقدمي خدمات الشبكات 

؛ خدمات االتصاالت ()االفرتاضية اخلاصة 
املتعلقة أبعمال وعمليات شركات اخلطوط اجلوية 
واملطارات والسياحة والسفر؛ تقدمي املعلومات واملشورة 

. بشأن اخلدمات املذكورة أعاله
  In the name of: AMADEUS IT GROUP آي يت جروب أماديوس : أبسم 

 1سوولف بور ب    باري جوو   :العنوو ا  
  وريو تسب ني   26025

ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 
 فلسطني  -انبلس 705

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30718 31202:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 28 72 :يف الصنف 

  Date: 25/01/2017 79/10/7102 :التاريخ 
األلعاب؛ أدوات اللعب؛ أدوات اجلمباز؛ : من اجل 

األدوات واملعدات الرايضية؛ زينة شجر عيد امليالد؛ 
تفالية وأشجار عيد امليالد الصناعية؛ أدوات الزينة االح
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اخلدمات التعليمية ؛ خدمات توفري : من اجل 
فيهية؛ خدمات األنشطة التدريب؛ اخلدمات الرت 

الرايضية والثقافية؛ النشر والتقرير؛ تنظيم املؤمترات، 
واملعارض واملنافسات؛ املراهنات؛ اإلنتاج الصويت 
واملرئي، والتصوير الفوتوغرايف؛ األلعاب الرايضية 
واللياقة البدنية؛ خدمات مكتبات؛ الرتمجة والتفسري؛ 

ركة يف تنظيم السباقات والفرق الرايضية للمشا
املنافسات؛ خدمات انتاج االفالم، عدا عن األفالم 
اإلعالنية؛ خدمات األلعاب املقّدمة إلكرتونيا عرب 

. اإلنرتنت من شبكات احلاسوب
  In the name of: Red Bull GmbH ريد بول جي أم يب أتش : أبسم 

 7770ا 1أم بووووووووورونين  :العنوووووووو ا  
 ف    أم س  ا النمس  

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 تشتمل العالمة على اللون االمحر والذهيب 

 5  
 

  Trade Mark No.: 30720 31271:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

234

235

  Date: 25/01/2017 79/10/7102 :التاريخ 
البرية؛ املياه املعدنية؛ املياه الغازية؛ : من اجل 

ري الكحولية؛ مشروابت الفواكه وعصائر املشروابت غ
الفواكه؛ والشراب املركز لعمل املشروابت؛ 

. مستحضرات إعداد املشروابت؛ مشروابت الطاقة
  In the name of: Red Bull GmbH ريد بول جي أم يب أتش : أبسم 

 7770ا 1أم بووووووووورونين  :العنوووووووو ا  
 ف    أم س  ا النمس  

 -الفكرية  سااب وشركاهم للملكية :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 30721 31270:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 25/01/2017 79/10/7102 :التاريخ 
جيه خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتو : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 

  Date: 25/01/2017 79/10/7102 :التاريخ 
البرية؛ املياه املعدنية؛ املياه الغازية؛ : من اجل 

ري الكحولية؛ مشروابت الفواكه وعصائر املشروابت غ
الفواكه؛ والشراب املركز لعمل املشروابت؛ 

. مستحضرات إعداد املشروابت؛ مشروابت الطاقة
  In the name of: Red Bull GmbH ريد بول جي أم يب أتش : أبسم 

 7770ا 1أم بووووووووورونين  :العنوووووووو ا  
 ف    أم س  ا النمس  

 -الفكرية  سااب وشركاهم للملكية :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 30721 31270:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 25/01/2017 79/10/7102 :التاريخ 
جيه خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتو : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 

اخلدمات التعليمية ؛ خدمات توفري : من اجل 
فيهية؛ خدمات األنشطة التدريب؛ اخلدمات الرت 

الرايضية والثقافية؛ النشر والتقرير؛ تنظيم املؤمترات، 
واملعارض واملنافسات؛ املراهنات؛ اإلنتاج الصويت 
واملرئي، والتصوير الفوتوغرايف؛ األلعاب الرايضية 
واللياقة البدنية؛ خدمات مكتبات؛ الرتمجة والتفسري؛ 

ركة يف تنظيم السباقات والفرق الرايضية للمشا
املنافسات؛ خدمات انتاج االفالم، عدا عن األفالم 
اإلعالنية؛ خدمات األلعاب املقّدمة إلكرتونيا عرب 

. اإلنرتنت من شبكات احلاسوب
  In the name of: Red Bull GmbH ريد بول جي أم يب أتش : أبسم 

 7770ا 1أم بووووووووورونين  :العنوووووووو ا  
 ف    أم س  ا النمس  

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 تشتمل العالمة على اللون االمحر والذهيب 

 5  
 

  Trade Mark No.: 30720 31271:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 25/01/2017 79/10/7102 :التاريخ 
البرية؛ املياه املعدنية؛ املياه الغازية؛ : من اجل 

ري الكحولية؛ مشروابت الفواكه وعصائر املشروابت غ
الفواكه؛ والشراب املركز لعمل املشروابت؛ 

. مستحضرات إعداد املشروابت؛ مشروابت الطاقة
  In the name of: Red Bull GmbH ريد بول جي أم يب أتش : أبسم 

 7770ا 1أم بووووووووورونين  :العنوووووووو ا  
 ف    أم س  ا النمس  

 -الفكرية  سااب وشركاهم للملكية :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 30721 31270:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 25/01/2017 79/10/7102 :التاريخ 
جيه خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتو : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
  In the name of: Nader Jaber Ali Mattour اندر جرب علي مطور : أبسم 

رام هللا البيووووووووووووورة رأس  :العنووووووووووووو ا  
 الط   نا 
:  رام هللا البرية رأس الطاحونة  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30722 31277:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 2 :يف الصنف 

  Date: 26/01/2017 76/10/7102 :التاريخ 
جرافات , اجهزة البطارايت, االت زراعية: من اجل 

مضخات طرد , االت طرد مركزي, (بلدوزرات)
ضاغطات , االت واجهزة تنظيف كهرابئية, مركزي

, (االت)انقالت , (االت)خالطات خرسانة , (االت)
, (االت)حفارات , ابراج حفر, (اجهزة رفع)رافعات 

مكائن خبالف , جرف الرتاب االت, اجهزة سحق
, االت سباكة, حفارات, املستخدمة يف املركبات الربية

, االت حصاد, اجهزة شحن لتحميل وافراغ احلمولة
رافعات , (للتفريغ االيل)قواديس تصريف , رافعات
مصاعد خبالف مصاعد , اجهزة رفع, (االت)نقالة 
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حمركات خبالف , االت خلط, االت حتميل, التزجل
االت متعددة االستعمال , دمة يف املركبات الربيةاملستخ

, مداحل للطرق, االت تعبيد الطرق, لصيانة الطرق
, مركبات التجريف, (ذاتية الدفع)االت كنس الطرق 

, (االت)مضخات , انقالت تدار ابهلواء املضغوط
مركبات ضخ , رافعات للشاحنات, مضخات شفط

, كباتمعدات غسل املر , مركبات ضخ املاء, الزيت
رافعات املصاعد , اجهزة غسيل

ام  بروك كريتيخنيك جي: أبسم 
 يب اتش 

In the name of: BROCK Kehrtechnik GmbH  

ب  , ايووه10سوو لينلر فيلووو  :العنوو ا  
 الم ني  , فيتين 76171 -ا  

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 تشتمل العالمة على اللون االمحر واالسود 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30723 31273:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 26/01/2017 76/10/7102 :التاريخ 

236

  In the name of: Nader Jaber Ali Mattour اندر جرب علي مطور : أبسم 
رام هللا البيووووووووووووورة رأس  :العنووووووووووووو ا  
 الط   نا 
:  رام هللا البرية رأس الطاحونة  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30722 31277:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 2 :يف الصنف 

  Date: 26/01/2017 76/10/7102 :التاريخ 
جرافات , اجهزة البطارايت, االت زراعية: من اجل 

مضخات طرد , االت طرد مركزي, (بلدوزرات)
ضاغطات , االت واجهزة تنظيف كهرابئية, مركزي

, (االت)انقالت , (االت)خالطات خرسانة , (االت)
, (االت)حفارات , ابراج حفر, (اجهزة رفع)رافعات 

مكائن خبالف , جرف الرتاب االت, اجهزة سحق
, االت سباكة, حفارات, املستخدمة يف املركبات الربية

, االت حصاد, اجهزة شحن لتحميل وافراغ احلمولة
رافعات , (للتفريغ االيل)قواديس تصريف , رافعات
مصاعد خبالف مصاعد , اجهزة رفع, (االت)نقالة 

  In the name of: Nader Jaber Ali Mattour اندر جرب علي مطور : أبسم 
رام هللا البيووووووووووووورة رأس  :العنووووووووووووو ا  
 الط   نا 
:  رام هللا البرية رأس الطاحونة  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30722 31277:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 2 :يف الصنف 

  Date: 26/01/2017 76/10/7102 :التاريخ 
جرافات , اجهزة البطارايت, االت زراعية: من اجل 

مضخات طرد , االت طرد مركزي, (بلدوزرات)
ضاغطات , االت واجهزة تنظيف كهرابئية, مركزي

, (االت)انقالت , (االت)خالطات خرسانة , (االت)
, (االت)حفارات , ابراج حفر, (اجهزة رفع)رافعات 

مكائن خبالف , جرف الرتاب االت, اجهزة سحق
, االت سباكة, حفارات, املستخدمة يف املركبات الربية

, االت حصاد, اجهزة شحن لتحميل وافراغ احلمولة
رافعات , (للتفريغ االيل)قواديس تصريف , رافعات
مصاعد خبالف مصاعد , اجهزة رفع, (االت)نقالة 



149العدد التاسع عرش 2017/10/1

حمركات خبالف , االت خلط, االت حتميل, التزجل
االت متعددة االستعمال , دمة يف املركبات الربيةاملستخ

, مداحل للطرق, االت تعبيد الطرق, لصيانة الطرق
, مركبات التجريف, (ذاتية الدفع)االت كنس الطرق 

, (االت)مضخات , انقالت تدار ابهلواء املضغوط
مركبات ضخ , رافعات للشاحنات, مضخات شفط

, كباتمعدات غسل املر , مركبات ضخ املاء, الزيت
رافعات املصاعد , اجهزة غسيل

ام  بروك كريتيخنيك جي: أبسم 
 يب اتش 

In the name of: BROCK Kehrtechnik GmbH  

ب  , ايووه10سوو لينلر فيلووو  :العنوو ا  
 الم ني  , فيتين 76171 -ا  

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 تشتمل العالمة على اللون االمحر واالسود 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30723 31273:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 26/01/2017 76/10/7102 :التاريخ 

, شاصيهات سيارات, سيارات اسعاف: من اجل 
, سيارات, ابصات, سياراتهياكل , اطارات سيارات
مركبات خلط , سيارات تدريب, مركبات للصب

حمركات للمركبات , املركبات الكهرابئية, اخلرسانة
عرابت ذات , شاحنات ذات رافعات شوكية, الربية

, دراجات انرية, عرابت رفع, دوالبني للخراطيم
, مركبات كاسحة, شاجنات للرش, مركبات مربدة
بة بصفتها اجزاء من اجهزة قال, عرابت قالبة

, عرابت ترويل, الرتاكتورات, الشاحنات والعرابت
شاحنات مغلقة , (مركبات)مقطورات , شاحنات

املركبات واجهزة النقل الربي او اجلوي , (مركبات)
عرابت , اواملائي
بروك كريتيخنيك جي ام : أبسم 

 يب اتش 
In the name of: BROCK Kehrtechnik GmbH  

ب  , ايووه10سوو لينلر فيلووو  :العنوو ا  
 الم ني  , فيتين 76171 -ا  

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 تشتمل العالمة على اللون االمحر واالسود 

 0 
 

237

  In the name of: Nader Jaber Ali Mattour اندر جرب علي مطور : أبسم 
رام هللا البيووووووووووووورة رأس  :العنووووووووووووو ا  
 الط   نا 
:  رام هللا البرية رأس الطاحونة  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30722 31277:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 2 :يف الصنف 

  Date: 26/01/2017 76/10/7102 :التاريخ 
جرافات , اجهزة البطارايت, االت زراعية: من اجل 

مضخات طرد , االت طرد مركزي, (بلدوزرات)
ضاغطات , االت واجهزة تنظيف كهرابئية, مركزي

, (االت)انقالت , (االت)خالطات خرسانة , (االت)
, (االت)حفارات , ابراج حفر, (اجهزة رفع)رافعات 

مكائن خبالف , جرف الرتاب االت, اجهزة سحق
, االت سباكة, حفارات, املستخدمة يف املركبات الربية

, االت حصاد, اجهزة شحن لتحميل وافراغ احلمولة
رافعات , (للتفريغ االيل)قواديس تصريف , رافعات
مصاعد خبالف مصاعد , اجهزة رفع, (االت)نقالة 
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  Trade Mark No.: 30724 31274:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 29/01/2017 75/10/7102 :التاريخ 
رخام صناعي -حجر صناعي : من اجل 

شركة اجادة لالستثمار و : أبسم 
 صناعة احلجر 

In the name of: EJADA COMPANY FOR INVESTMENT 
AND STONE INDUSTRY  

الخليوول يطوو   وو ر   سووجو  :العنوو ا  
 الو  ة 

:  اخلليل يطا شارع مسجد الدعوة  :عنوان التبليغ 

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30726 31276:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 29/01/2017 75/10/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

لكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة األجهزة اإل
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 

  Trade Mark No.: 30724 31274:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 29/01/2017 75/10/7102 :التاريخ 
رخام صناعي -حجر صناعي : من اجل 

شركة اجادة لالستثمار و : أبسم 
 صناعة احلجر 

In the name of: EJADA COMPANY FOR INVESTMENT 
AND STONE INDUSTRY  

الخليوول يطوو   وو ر   سووجو  :العنوو ا  
 الو  ة 

:  اخلليل يطا شارع مسجد الدعوة  :عنوان التبليغ 

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30726 31276:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 29/01/2017 75/10/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

لكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة األجهزة اإل
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 

شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 
. إللكرتونيةشواحن بطارايت السجائر ا

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7ا  جينرينوو وب كو   :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 30727 31272:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 29/01/2017 75/10/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار

, شاصيهات سيارات, سيارات اسعاف: من اجل 
, سيارات, ابصات, سياراتهياكل , اطارات سيارات
مركبات خلط , سيارات تدريب, مركبات للصب

حمركات للمركبات , املركبات الكهرابئية, اخلرسانة
عرابت ذات , شاحنات ذات رافعات شوكية, الربية

, دراجات انرية, عرابت رفع, دوالبني للخراطيم
, مركبات كاسحة, شاجنات للرش, مركبات مربدة
بة بصفتها اجزاء من اجهزة قال, عرابت قالبة

, عرابت ترويل, الرتاكتورات, الشاحنات والعرابت
شاحنات مغلقة , (مركبات)مقطورات , شاحنات

املركبات واجهزة النقل الربي او اجلوي , (مركبات)
عرابت , اواملائي
بروك كريتيخنيك جي ام : أبسم 

 يب اتش 
In the name of: BROCK Kehrtechnik GmbH  

ب  , ايووه10سوو لينلر فيلووو  :العنوو ا  
 الم ني  , فيتين 76171 -ا  

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 تشتمل العالمة على اللون االمحر واالسود 

 0 
 238

239

  Trade Mark No.: 30724 31274:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 29/01/2017 75/10/7102 :التاريخ 
رخام صناعي -حجر صناعي : من اجل 

شركة اجادة لالستثمار و : أبسم 
 صناعة احلجر 

In the name of: EJADA COMPANY FOR INVESTMENT 
AND STONE INDUSTRY  

الخليوول يطوو   وو ر   سووجو  :العنوو ا  
 الو  ة 

:  اخلليل يطا شارع مسجد الدعوة  :عنوان التبليغ 

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30726 31276:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 29/01/2017 75/10/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

لكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة األجهزة اإل
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
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  Trade Mark No.: 30724 31274:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 29/01/2017 75/10/7102 :التاريخ 
رخام صناعي -حجر صناعي : من اجل 

شركة اجادة لالستثمار و : أبسم 
 صناعة احلجر 

In the name of: EJADA COMPANY FOR INVESTMENT 
AND STONE INDUSTRY  

الخليوول يطوو   وو ر   سووجو  :العنوو ا  
 الو  ة 

:  اخلليل يطا شارع مسجد الدعوة  :عنوان التبليغ 

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30726 31276:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 29/01/2017 75/10/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

لكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة األجهزة اإل
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 

  Trade Mark No.: 30724 31274:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 29/01/2017 75/10/7102 :التاريخ 
رخام صناعي -حجر صناعي : من اجل 

شركة اجادة لالستثمار و : أبسم 
 صناعة احلجر 

In the name of: EJADA COMPANY FOR INVESTMENT 
AND STONE INDUSTRY  

الخليوول يطوو   وو ر   سووجو  :العنوو ا  
 الو  ة 

:  اخلليل يطا شارع مسجد الدعوة  :عنوان التبليغ 

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30726 31276:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 29/01/2017 75/10/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

لكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة األجهزة اإل
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 

شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 
. إللكرتونيةشواحن بطارايت السجائر ا

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7ا  جينرينوو وب كو   :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 30727 31272:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 29/01/2017 75/10/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار

240

241

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 4  
 

  Trade Mark No.: 30728 31272:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 29/01/2017 75/10/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 
السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري (رنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ من مزيج التبغ والق
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )األغراض الطبية

ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 4  
 

  Trade Mark No.: 30728 31272:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 29/01/2017 75/10/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 
السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري (رنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ من مزيج التبغ والق
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )األغراض الطبية

ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 
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علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف 
السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 

إلكرتونية  منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  

ونية كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرت 
الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري 
ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ 
مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم 

 34للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة، يف الفئة 
واألجهزة إلطفاء السجائر املسخنة والسيجار ابإلضافة 

التبغ املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية  إىل أعواد
. القابلة إلعادة الشحن

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 30729 31275:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 29/01/2017 75/10/7102 :التاريخ 
. مستحضرات صيدالنية: من اجل 

ابير إنتيلليكتوال بروبرييت : أبسم 
 جي أم يب أتش 

In the name of: Bayer Intellectual Property GmbH  

أس توو   –ن بوول  -ألفريووو  :العنوو ا  
  نهير تيه أم رين  10569ا 10. آر

 ا ألم ني  
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 

 6  
 

242

  Trade Mark No.: 30729 31275:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 29/01/2017 75/10/7102 :التاريخ 
. مستحضرات صيدالنية: من اجل 

ابير إنتيلليكتوال بروبرييت : أبسم 
 جي أم يب أتش 

In the name of: Bayer Intellectual Property GmbH  

أس توو   –ن بوول  -ألفريووو  :العنوو ا  
  نهير تيه أم رين  10569ا 10. آر

 ا ألم ني  
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 

 6  
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243

  Trade Mark No.: 30730 31231:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 29/01/2017 75/10/7102 :التاريخ 
دعاية واعالن ، عرض السلع : من اجل 

شركة اجلود من املوجود : أبسم 
ملنتجات االغذية الشعبية 

 مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Aljood Min Almawjood 
Limontajat Alagthiya Alshaibiya Mosahama Khososiya  

رام هللا البيووووووورة الشووووووورفا  :العنووووووو ا  
 بج ن   ورسا ط ئل اللو 

رام هللا عمارة سييت سنرت جوال  :عنوان التبليغ 
1955739020  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30730 31231:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 29/01/2017 75/10/7102 :التاريخ 
دعاية واعالن ، عرض السلع : من اجل 

شركة اجلود من املوجود : أبسم 
ملنتجات االغذية الشعبية 

 مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Aljood Min Almawjood 
Limontajat Alagthiya Alshaibiya Mosahama Khososiya  

رام هللا البيووووووورة الشووووووورفا  :العنووووووو ا  
 بج ن   ورسا ط ئل اللو 

رام هللا عمارة سييت سنرت جوال  :عنوان التبليغ 
1955739020  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30731 31230:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 29/01/2017 75/10/7102 :التاريخ 
تقدمي خدمات قاعات التسلية ، خدمات : من اجل 

، تنظيم ( التدريب)املعسكرات الرايضية ، التمرين 
املبارايت الرايضية ، اقامة حصص لياقة بدنية ، أتجري 
معدات االلعاب ، تعليمات الرايضة البدنية ، خدمات 

تدريب للياقة البدنية واحلفاظ على )ة النوادي الصحي
( الصحة
شركة بور جيم للياقة : أبسم 

 البدنية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sharekat Power Jem Lillayaqa Albadaniya 
Mosahama Khososiya  

 رام هللا  م رة النجما  :العن ا  
:  رام هللا عمارة النجمة  :نوان التبليغ ع

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 2  
 

244

  Trade Mark No.: 30731 31230:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 29/01/2017 75/10/7102 :التاريخ 
تقدمي خدمات قاعات التسلية ، خدمات : من اجل 

، تنظيم ( التدريب)املعسكرات الرايضية ، التمرين 
املبارايت الرايضية ، اقامة حصص لياقة بدنية ، أتجري 
معدات االلعاب ، تعليمات الرايضة البدنية ، خدمات 

تدريب للياقة البدنية واحلفاظ على )ة النوادي الصحي
( الصحة
شركة بور جيم للياقة : أبسم 

 البدنية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sharekat Power Jem Lillayaqa Albadaniya 
Mosahama Khososiya  

 رام هللا  م رة النجما  :العن ا  
:  رام هللا عمارة النجمة  :نوان التبليغ ع

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 2  
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  Trade Mark No.: 30732 31237:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 30/01/2017 31/10/7102 :التاريخ 
الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال : من اجل 

وتفعيل النشاط املكتيب 
  In the name of: iyad khaled rasheed sbouh اايد خالد رشيد صبوح : أبسم 

رفيووووي   موووو ر   -نوووو بلس  :العنووو ا  
 لجنه الزك   

:  كاه رفيداي عماره جلنه الز  -انبلس  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 5  
 

245

246

  Trade Mark No.: 30732 31237:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 30/01/2017 31/10/7102 :التاريخ 
الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال : من اجل 

وتفعيل النشاط املكتيب 
  In the name of: iyad khaled rasheed sbouh اايد خالد رشيد صبوح : أبسم 

رفيووووي   موووو ر   -نوووو بلس  :العنووو ا  
 لجنه الزك   

:  كاه رفيداي عماره جلنه الز  -انبلس  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 5  
 

  Trade Mark No.: 30733 31233:ة التجارية رقم العالم
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 30/01/2017 31/10/7102 :التاريخ 
خملل /خملل اخليار /خملل الفلفل احلار : من اجل 

رب البندوره /خملل الزيتون /ابذجنان 
الشركه الرتكيه الفلسطينيه : أبسم 

 للصناعات الغذائيه 
In the name of: Palestinian Turkish Company for food 
Manufacturing  

- فوووورق ب قووووه الشوووورقيه :العنوووو ا  
  092885050-ط لكرم 

-طولكرم -مفرق ابقه الشرقيه :عنوان التبليغ 
157662121  

 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 30733 31233:ة التجارية رقم العالم
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 30/01/2017 31/10/7102 :التاريخ 
خملل /خملل اخليار /خملل الفلفل احلار : من اجل 

رب البندوره /خملل الزيتون /ابذجنان 
الشركه الرتكيه الفلسطينيه : أبسم 

 للصناعات الغذائيه 
In the name of: Palestinian Turkish Company for food 
Manufacturing  

- فوووورق ب قووووه الشوووورقيه :العنوووو ا  
  092885050-ط لكرم 

-طولكرم -مفرق ابقه الشرقيه :عنوان التبليغ 
157662121  

 :

 

 01  
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247

248

  Trade Mark No.: 30734 31234:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 30/01/2017 31/10/7102 :التاريخ 
رب البندوره : من اجل 

الشركه الرتكيه الفلسطينيه : أبسم 
 للصناعات الغذائيه 

In the name of: Palestinian Turkish Company for food 
Manufacturing  

- فوووورق ب قووووه الشوووورقيه :العنوووو ا  
  092885050ط لكرم 

طولكرم -مفرق ابقه الشرقيه :عنوان التبليغ 
157662121  

 :

 

 04  
 

  Trade Mark No.: 30734 31234:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 30/01/2017 31/10/7102 :التاريخ 
رب البندوره : من اجل 

الشركه الرتكيه الفلسطينيه : أبسم 
 للصناعات الغذائيه 

In the name of: Palestinian Turkish Company for food 
Manufacturing  

- فوووورق ب قووووه الشوووورقيه :العنوووو ا  
  092885050ط لكرم 

طولكرم -مفرق ابقه الشرقيه :عنوان التبليغ 
157662121  

 :

 

 04  
 

  Trade Mark No.: 30734 31234:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 30/01/2017 31/10/7102 :التاريخ 
رب البندوره : من اجل 

الشركه الرتكيه الفلسطينيه : أبسم 
 للصناعات الغذائيه 

In the name of: Palestinian Turkish Company for food 
Manufacturing  

- فوووورق ب قووووه الشوووورقيه :العنوووو ا  
  092885050ط لكرم 

طولكرم -مفرق ابقه الشرقيه :عنوان التبليغ 
157662121  

 :

 

 04  
 

  Trade Mark No.: 30738 31232:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 30/01/2017 31/10/7102 :التاريخ 
اللحوم والسمك والدواجن وحلوم الطرائد، : من اجل 

مستخلصات اللحوم، الفواكه واخلضار احملفوظة 
واجملمدة واجملففة واملطبوخة، اهلالميات واملرىب 
والكومبوت، البيض، احلليب ومنتجات احلليب، 

البحر غري احلي،  الزيوت والشحوم املعدة لالكل، جراد
زيت جوز اهلند، زيت بذر الكتان الغراض مطبخية، 
زيت الذرة، زيت نواة النخيل للطعام، زيت النخيل 
للطعام، زيت السمسم، الزيوت املعدة لالكل، الزيتون 

، (التوابل احملفوظة)، أجفار (احملفوظ)احملفوظ، الثوم 
الزالل الغراض مطبخية، مستخصالت االعشاب 

االعشاب البحرية احملمصة، أمالح الغراض للطعام، 
، (الكيمتشي)مطبخية، االطعمة النباتية املخمرة 

، اللوز املطحون، الاللو فريا (غري احلية)الرخوايت 
املعدة لالستهالك البشري، االنشويف، السمك اململح، 
البازيالء املفحوظة، مسك التوان، احلليب املخفوق، 

ر املقدد، سالطعني غري مشروابت احلليب ، حلم اخلنزي
، (-مستحضرات للصنع )حية، فطائر البطاطا، املرق 

املرق، خناع احليواانت للطعام، اللحوم، الدواجن غري 
احلية، حلوم الطرائد غري احلية، حلوم اخلنزير، اللحوم 

، مستخلصات (املعلبات)احملفوظة، اللحوم املعلبة 
فوظ، اللحوم، قشر الفاكهة، الكافيار، البصل احمل

ملفوف خملل، بياض البيض، جوز اهلند اجملفف، غراء 
السمك للطعام، زيت اللفت للطعام، صلصة التوت 

، مركزات املرق، املرىب، الفواكه (كومبوت)الربي 
اجملمدة، شرائح البطاطا، الكرميا املخفوقة، شرنقة دودة 
القز لالستهالك البشري، كرات من اللحم او السمك، 

حلية، خثارة اللنب، غشاء جتبني االلبان، القشرايت غري ا
التمر، املخلالت، سلطات الفواكه، سلطات اخلضار، 

الغراض مطبخية، شرائح ( -احلليب )خممرات 
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، الفواكه املطهوة، (املعلبات)السمك، الفواكه املعلبة 
الفواكه املثلجة، الفواكه احملفوظة يف الكحول، الفواكه 

، اجلمربي غري احلي، احملفوظة، اجلوز املعد لالكل
اجليالتني، هالميات اللحوم، زيت عباد الشمس 
للطعام، حبوب الصواي احملفوظة للطعام، شحم اخلنزير 
للطعام، شحوم جوز اهلند، خليط حيتوي على شحوم 
لشرائح اخلبز، مواد مشحمة لصناعة الشحوم املعدة 
لالكل، الشحوم املعدة لالكل، الفاصولياء احملفوظة، 

لسمك لالستهالك البشري، الكبد، زيت العظام دقيق ا
، البيض، بيض (املصنع)املعد لالكل، بيض السمك 

احللزون املعد لالستهالك، مسحوق البيض، احلمص، 
اهلالميات للطعام، هالميات الفواكه، حلم اخلنزير، 
عصري اخلضار للطبخ، مستحضرات حساء اخلضار، 

من ، قمز مشروب (مشروب احلليب)مشروب فوار 
احلليب، منتجات احلليب، جراد البحر الشوكي غري 
احلي، قريدس غري احلي، احلليب، احلليب الزالل، 

، الليستني الغراض (بدائل احلليب)حليب الصواي 
مطبخية، العدس احملفوظ، الفستق املصنع، زبدة 
الكاكاو، الزبدة، زبدة الكرميا، زبدة الفستق، زبدة جوز 

غري احلي، بلح البحر غري احلي،  اهلند، املرجرين، احملار
مرىب الزجنبيل، مرىب الربتقال، البودنغ االسود، القشدة 

منتجات )، الكرميا (-خضار )، القشدة (مسك ـ)
، أعشاش الطيور الصاحلة لالكل، زيت الزيتون (االلبان

للطعام، احملار غري احلي، رقائق البطاطا، رقائق البطاطا 
معجون بذور )نة قليلة الدسم، الزبيب، الطحي

، معجون الكبد، الغشاء املشطي الغراض (السمسم
مطبخية، اخليار الصغري، خيار البحر غري احلي، 
السمك غري احلي، السمك احملفوظ، السمك اململح، 
السمك املعلب، انواع من املخللالت، طعام حمضر من 
السمك، حبوب اللقاح جمهزة كطعام، شراب البيض 

اركوتريي، لب الفاكهة، مهروس ، تش(-غري الكحويل )
التفاح، مهروس الطماطم، اجلبنة، وجبات الطعام 

  Trade Mark No.: 30738 31232:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 30/01/2017 31/10/7102 :التاريخ 
اللحوم والسمك والدواجن وحلوم الطرائد، : من اجل 

مستخلصات اللحوم، الفواكه واخلضار احملفوظة 
واجملمدة واجملففة واملطبوخة، اهلالميات واملرىب 
والكومبوت، البيض، احلليب ومنتجات احلليب، 

البحر غري احلي،  الزيوت والشحوم املعدة لالكل، جراد
زيت جوز اهلند، زيت بذر الكتان الغراض مطبخية، 
زيت الذرة، زيت نواة النخيل للطعام، زيت النخيل 
للطعام، زيت السمسم، الزيوت املعدة لالكل، الزيتون 

، (التوابل احملفوظة)، أجفار (احملفوظ)احملفوظ، الثوم 
الزالل الغراض مطبخية، مستخصالت االعشاب 

االعشاب البحرية احملمصة، أمالح الغراض للطعام، 
، (الكيمتشي)مطبخية، االطعمة النباتية املخمرة 

، اللوز املطحون، الاللو فريا (غري احلية)الرخوايت 
املعدة لالستهالك البشري، االنشويف، السمك اململح، 
البازيالء املفحوظة، مسك التوان، احلليب املخفوق، 

ر املقدد، سالطعني غري مشروابت احلليب ، حلم اخلنزي
، (-مستحضرات للصنع )حية، فطائر البطاطا، املرق 

املرق، خناع احليواانت للطعام، اللحوم، الدواجن غري 
احلية، حلوم الطرائد غري احلية، حلوم اخلنزير، اللحوم 

، مستخلصات (املعلبات)احملفوظة، اللحوم املعلبة 
فوظ، اللحوم، قشر الفاكهة، الكافيار، البصل احمل

ملفوف خملل، بياض البيض، جوز اهلند اجملفف، غراء 
السمك للطعام، زيت اللفت للطعام، صلصة التوت 

، مركزات املرق، املرىب، الفواكه (كومبوت)الربي 
اجملمدة، شرائح البطاطا، الكرميا املخفوقة، شرنقة دودة 
القز لالستهالك البشري، كرات من اللحم او السمك، 

حلية، خثارة اللنب، غشاء جتبني االلبان، القشرايت غري ا
التمر، املخلالت، سلطات الفواكه، سلطات اخلضار، 

الغراض مطبخية، شرائح ( -احلليب )خممرات 
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، الفواكه املطهوة، (املعلبات)السمك، الفواكه املعلبة 
الفواكه املثلجة، الفواكه احملفوظة يف الكحول، الفواكه 

، اجلمربي غري احلي، احملفوظة، اجلوز املعد لالكل
اجليالتني، هالميات اللحوم، زيت عباد الشمس 
للطعام، حبوب الصواي احملفوظة للطعام، شحم اخلنزير 
للطعام، شحوم جوز اهلند، خليط حيتوي على شحوم 
لشرائح اخلبز، مواد مشحمة لصناعة الشحوم املعدة 
لالكل، الشحوم املعدة لالكل، الفاصولياء احملفوظة، 

لسمك لالستهالك البشري، الكبد، زيت العظام دقيق ا
، البيض، بيض (املصنع)املعد لالكل، بيض السمك 

احللزون املعد لالستهالك، مسحوق البيض، احلمص، 
اهلالميات للطعام، هالميات الفواكه، حلم اخلنزير، 
عصري اخلضار للطبخ، مستحضرات حساء اخلضار، 

من ، قمز مشروب (مشروب احلليب)مشروب فوار 
احلليب، منتجات احلليب، جراد البحر الشوكي غري 
احلي، قريدس غري احلي، احلليب، احلليب الزالل، 

، الليستني الغراض (بدائل احلليب)حليب الصواي 
مطبخية، العدس احملفوظ، الفستق املصنع، زبدة 
الكاكاو، الزبدة، زبدة الكرميا، زبدة الفستق، زبدة جوز 

غري احلي، بلح البحر غري احلي،  اهلند، املرجرين، احملار
مرىب الزجنبيل، مرىب الربتقال، البودنغ االسود، القشدة 

منتجات )، الكرميا (-خضار )، القشدة (مسك ـ)
، أعشاش الطيور الصاحلة لالكل، زيت الزيتون (االلبان

للطعام، احملار غري احلي، رقائق البطاطا، رقائق البطاطا 
معجون بذور )نة قليلة الدسم، الزبيب، الطحي

، معجون الكبد، الغشاء املشطي الغراض (السمسم
مطبخية، اخليار الصغري، خيار البحر غري احلي، 
السمك غري احلي، السمك احملفوظ، السمك اململح، 
السمك املعلب، انواع من املخللالت، طعام حمضر من 
السمك، حبوب اللقاح جمهزة كطعام، شراب البيض 

اركوتريي، لب الفاكهة، مهروس ، تش(-غري الكحويل )
التفاح، مهروس الطماطم، اجلبنة، وجبات الطعام 
اخلفيفة اساسها من الفواكه، رقائق الفواكه، اللحوم 

، السلمون، (كخليط)اململحة، النقانق، النقانق 
بذور عباد الشمس )السردين، الشحوم للطعام، البذور 

وظ، ، املشروم احملف(-مصنعة )، البذور (-املصنعة 
، احلساء، مصل اللنب، (مستحضرات لصنع ـ)احلساء 

التوفو، عصري الطماطم للطبخ، االمعاء، الكمأ 
احملفوظ، اخلضار املطبوخة، اخلضار املعلبة، اخلضار 

. اجملففة، صفار البيض، لنب الزابدي
  .In the name of: FRITOPER S.L . ال.فريتوبر اس: أبسم 

 76ال ك سوووووتيراا / سووووو   :العنووووو ا  
 ا أالكو 18950. ال ب فو الر. اينو.ب ل

 ف لينسي ا الي  نتا اسب ني  
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,24ب .ص
 :

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحاهباحق 
ذات  ماية املطلق ابستخدام كلمة احل

 االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

 09  
 

  Trade Mark No.: 30739 31235:العالمة التجارية رقم 
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  In Class: 30 31 :يف الصنف 
  Date: 30/01/2017 31/10/7102 :التاريخ 

/ عنبا / خرردل / الكاتشاب / امليونيز: من اجل 
ماء ورد / ماء زهر /صلصة املعكرونة / صلصة االصواي

/ خل فواكة / خل كوكتيل / خل الثوم / خل التفاح / 
فراولة / شوكوالتة سائلة / دبس الرمان / خل العنب 

روح / عصري بطعم الليمون / سائل العسل / سائلة 
/ طحني شنيتسل % /  9محض الفوليك / خل مركز 

/ صلصة الشطة / صلصة الباربيكيو / زا صلصة البيت
. صلصة الفلفل احلار 

الشركة الرتكيه : أبسم 
 الفلسطينيه للصناعات الغذائيه 

In the name of: Palestinian Turkish Company for food 
Manufacturing  

- فوووورق ب قوووه الشوووورقيه :العنووو ا  
  092885050ط لكرم 

طولكرم -مفرق ابقه الشرقيه :عنوان التبليغ 
157662121  

 :

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 30740 31241:التجارية رقم العالمة 

  In Class: 30 31 :يف الصنف 
  Date: 30/01/2017 31/10/7102 :التاريخ 

/ عنبا / خرردل / الكاتشاب / امليونيز: من اجل 
ماء ورد / ماء زهر /صلصة املعكرونة / صلصة االصواي

/ خل فواكة / خل كوكتيل / خل الثوم / خل التفاح / 
فراولة / شوكوالتة سائلة / دبس الرمان / خل العنب 

روح / عصري بطعم الليمون / سائل العسل / سائلة 
/ طحني شنيتسل % /  9محض الفوليك / خل مركز 

/ صلصة الشطة / صلصة الباربيكيو / زا صلصة البيت
. صلصة الفلفل احلار 

الشركة الرتكيه : أبسم 
 الفلسطينيه للصناعات الغذائيه 

In the name of: Palestinian Turkish Company for food 
Manufacturing  

- فوووورق ب قوووه الشوووورقيه :العنووو ا  
  092885050ط لكرم 

طولكرم -مفرق ابقه الشرقيه :عنوان التبليغ 
157662121  

 :

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 30740 31241:التجارية رقم العالمة 

اخلفيفة اساسها من الفواكه، رقائق الفواكه، اللحوم 
، السلمون، (كخليط)اململحة، النقانق، النقانق 

بذور عباد الشمس )السردين، الشحوم للطعام، البذور 
وظ، ، املشروم احملف(-مصنعة )، البذور (-املصنعة 
، احلساء، مصل اللنب، (مستحضرات لصنع ـ)احلساء 

التوفو، عصري الطماطم للطبخ، االمعاء، الكمأ 
احملفوظ، اخلضار املطبوخة، اخلضار املعلبة، اخلضار 

. اجملففة، صفار البيض، لنب الزابدي
  .In the name of: FRITOPER S.L . ال.فريتوبر اس: أبسم 

 76ال ك سوووووتيراا / سووووو   :العنووووو ا  
 ا أالكو 18950. ال ب فو الر. اينو.ب ل

 ف لينسي ا الي  نتا اسب ني  
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,24ب .ص
 :

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحاهباحق 
ذات  ماية املطلق ابستخدام كلمة احل

 االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

 09  
 

  Trade Mark No.: 30739 31235:العالمة التجارية رقم 

249

250

  Trade Mark No.: 30733 31233:ة التجارية رقم العالم
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 30/01/2017 31/10/7102 :التاريخ 
خملل /خملل اخليار /خملل الفلفل احلار : من اجل 

رب البندوره /خملل الزيتون /ابذجنان 
الشركه الرتكيه الفلسطينيه : أبسم 

 للصناعات الغذائيه 
In the name of: Palestinian Turkish Company for food 
Manufacturing  

- فوووورق ب قووووه الشوووورقيه :العنوووو ا  
  092885050-ط لكرم 

-طولكرم -مفرق ابقه الشرقيه :عنوان التبليغ 
157662121  

 :

 

 01  
 

  In Class: 30 31 :يف الصنف 
  Date: 30/01/2017 31/10/7102 :التاريخ 

/ عنبا / خرردل / الكاتشاب / امليونيز: من اجل 
ماء ورد / ماء زهر /صلصة املعكرونة / صلصة االصواي

/ خل فواكة / خل كوكتيل / خل الثوم / خل التفاح / 
فراولة / شوكوالتة سائلة / دبس الرمان / خل العنب 

روح / عصري بطعم الليمون / سائل العسل / سائلة 
/ طحني شنيتسل % /  9محض الفوليك / خل مركز 

/ صلصة الشطة / صلصة الباربيكيو / زا صلصة البيت
. صلصة الفلفل احلار 

الشركة الرتكيه : أبسم 
 الفلسطينيه للصناعات الغذائيه 

In the name of: Palestinian Turkish Company for food 
Manufacturing  

- فوووورق ب قوووه الشوووورقيه :العنووو ا  
  092885050ط لكرم 

طولكرم -مفرق ابقه الشرقيه :عنوان التبليغ 
157662121  

 :

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 30740 31241:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 30/01/2017 31/10/7102 :التاريخ 
التعليم ،التهذيب،التدريب ، الرتفيه ، : من اجل 

االنشطة الرايضية والثقافية 
منال فتحي مسعود ابو : أبسم 

 السباع 
In the name of: Manal Fathi Masoud abu alsebaa  

 وووو ر  الن صوووورة  -جنووووين :العنوووو ا  
  0799178682: ج ال 

: شارع الناصرة جوال  -جنني :عنوان التبليغ 
1955436267  

 :

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30741 31240:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 30/01/2017 31/10/7102 :التاريخ 
مبيدات حشرية : من اجل 

  In the name of: HAMZA KHADER MOH ABDEEN محزة خضر دمحم عابدين : سم أب
الخليوووول ضوووو  يا البلويووووا  :العنوووو ا  

0789520807  
: اخلليل ضاحية البلدية  :عنوان التبليغ 
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251

252

  In Class: 41 40 :يف الصنف 
  Date: 30/01/2017 31/10/7102 :التاريخ 

التعليم ،التهذيب،التدريب ، الرتفيه ، : من اجل 
االنشطة الرايضية والثقافية 

منال فتحي مسعود ابو : أبسم 
 السباع 

In the name of: Manal Fathi Masoud abu alsebaa  

 وووو ر  الن صوووورة  -جنووووين :العنوووو ا  
  0799178682: ج ال 

: شارع الناصرة جوال  -جنني :عنوان التبليغ 
1955436267  

 :

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30741 31240:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 30/01/2017 31/10/7102 :التاريخ 
مبيدات حشرية : من اجل 

  In the name of: HAMZA KHADER MOH ABDEEN محزة خضر دمحم عابدين : سم أب
الخليوووول ضوووو  يا البلويووووا  :العنوووو ا  

0789520807  
: اخلليل ضاحية البلدية  :عنوان التبليغ 

  In Class: 41 40 :يف الصنف 
  Date: 30/01/2017 31/10/7102 :التاريخ 

التعليم ،التهذيب،التدريب ، الرتفيه ، : من اجل 
االنشطة الرايضية والثقافية 

منال فتحي مسعود ابو : أبسم 
 السباع 

In the name of: Manal Fathi Masoud abu alsebaa  

 وووو ر  الن صوووورة  -جنووووين :العنوووو ا  
  0799178682: ج ال 

: شارع الناصرة جوال  -جنني :عنوان التبليغ 
1955436267  

 :

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30741 31240:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 30/01/2017 31/10/7102 :التاريخ 
مبيدات حشرية : من اجل 

  In the name of: HAMZA KHADER MOH ABDEEN محزة خضر دمحم عابدين : سم أب
الخليوووول ضوووو  يا البلويووووا  :العنوووو ا  

0789520807  
: اخلليل ضاحية البلدية  :عنوان التبليغ 

1965271619  

ة وتستخدم مشروطة بعدم استخدامها ابللغة االجنليزي
 فقط ابللغة العربية 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30742 31247:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 30/01/2017 31/10/7102 :التاريخ 
كرميات مستحضرات البحر : من اجل 

مواد ,اسيةالزيوت االس,الروائح العطرية,الصابون,امليت
التجميل وحماليل الشعر 

  In the name of: laela el bahar el maiet اليلء البحر امليت : أبسم 
 بيت لحر الوو ا  :العن ا  

:  بيت حلم الدوحة  :عنوان التبليغ 

 

 05  
 

1965271619  

ة وتستخدم مشروطة بعدم استخدامها ابللغة االجنليزي
 فقط ابللغة العربية 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30742 31247:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 30/01/2017 31/10/7102 :التاريخ 
كرميات مستحضرات البحر : من اجل 

مواد ,اسيةالزيوت االس,الروائح العطرية,الصابون,امليت
التجميل وحماليل الشعر 

  In the name of: laela el bahar el maiet اليلء البحر امليت : أبسم 
 بيت لحر الوو ا  :العن ا  

:  بيت حلم الدوحة  :عنوان التبليغ 

 

 05  
 

1965271619  

ة وتستخدم مشروطة بعدم استخدامها ابللغة االجنليزي
 فقط ابللغة العربية 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30742 31247:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 30/01/2017 31/10/7102 :التاريخ 
كرميات مستحضرات البحر : من اجل 

مواد ,اسيةالزيوت االس,الروائح العطرية,الصابون,امليت
التجميل وحماليل الشعر 

  In the name of: laela el bahar el maiet اليلء البحر امليت : أبسم 
 بيت لحر الوو ا  :العن ا  

:  بيت حلم الدوحة  :عنوان التبليغ 

 

 05  
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  Trade Mark No.: 30743 31243:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 31/01/2017 30/10/7102 :التاريخ 
الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال : ل من اج

وتفعيل النشاط املكتيب 
ندمي عبد املعطي جوده : أبسم 

 البكري 
In the name of: Nadeem Abed Amouti Joudeh Albakree  

 - جمووول البيووورة التجووو ر   :ا  العنووو  
 رام هللا فلسطين  1-ط

:   1955505052جوال  :عنوان التبليغ 

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 30743 31243:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 31/01/2017 30/10/7102 :التاريخ 
الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال : ل من اج

وتفعيل النشاط املكتيب 
ندمي عبد املعطي جوده : أبسم 

 البكري 
In the name of: Nadeem Abed Amouti Joudeh Albakree  

 - جمووول البيووورة التجووو ر   :ا  العنووو  
 رام هللا فلسطين  1-ط

:   1955505052جوال  :عنوان التبليغ 

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 30744 31244:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 31/01/2017 30/10/7102 :التاريخ 
. املالبس ولباس القدم واغطية الرأس : من اجل 

ندمي عبد املعطي جوده : أبسم 
 البكري 

In the name of: Nadeem Abed Amouti Joudeh Albakree  

 - جمووول البيووورة التجووو ر   :لعنووو ا  ا
 رام هللا فلسطين  1-ط

:   1955505052جوال  :عنوان التبليغ 

 

 70  
 

  Trade Mark No.: 30745 31249:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 31/01/2017 30/10/7102 :التاريخ 
. فوط االطفال وفوط نسائية: من اجل 

253

254

  Trade Mark No.: 30743 31243:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 31/01/2017 30/10/7102 :التاريخ 
الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال : ل من اج

وتفعيل النشاط املكتيب 
ندمي عبد املعطي جوده : أبسم 

 البكري 
In the name of: Nadeem Abed Amouti Joudeh Albakree  

 - جمووول البيووورة التجووو ر   :ا  العنووو  
 رام هللا فلسطين  1-ط

:   1955505052جوال  :عنوان التبليغ 

 

 71  
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  Trade Mark No.: 30744 31244:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 31/01/2017 30/10/7102 :التاريخ 
. املالبس ولباس القدم واغطية الرأس : من اجل 

ندمي عبد املعطي جوده : أبسم 
 البكري 

In the name of: Nadeem Abed Amouti Joudeh Albakree  

 - جمووول البيووورة التجووو ر   :لعنووو ا  ا
 رام هللا فلسطين  1-ط

:   1955505052جوال  :عنوان التبليغ 

 

 70  
 

  Trade Mark No.: 30745 31249:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 31/01/2017 30/10/7102 :التاريخ 
. فوط االطفال وفوط نسائية: من اجل 

255

256

  Trade Mark No.: 30744 31244:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 31/01/2017 30/10/7102 :التاريخ 
. املالبس ولباس القدم واغطية الرأس : من اجل 

ندمي عبد املعطي جوده : أبسم 
 البكري 

In the name of: Nadeem Abed Amouti Joudeh Albakree  

 - جمووول البيووورة التجووو ر   :لعنووو ا  ا
 رام هللا فلسطين  1-ط

:   1955505052جوال  :عنوان التبليغ 

 

 70  
 

  Trade Mark No.: 30745 31249:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 31/01/2017 30/10/7102 :التاريخ 
. فوط االطفال وفوط نسائية: من اجل 
السنابل للصناعات : أبسم 

 م .م.التحويلية ذ
In the name of: Sanabel Converting Industries Co. Ltd  

سح ب ا الفياليا ا  و ر   :العن ا  
 الستين ا المملكا األربنيا اله  ميا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 77  
 

  Trade Mark No.: 30747 31242:ية رقم العالمة التجار 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 31/01/2017 30/10/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية؛ األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر 

لوايت املثلجة؛ عسل النحل والعسل واحللوايت؛ احل
األسود؛ اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل 

. ؛ البهارات؛ الثلج(التوابل)والصلصات 

السنابل للصناعات : أبسم 
 م .م.التحويلية ذ

In the name of: Sanabel Converting Industries Co. Ltd  

سح ب ا الفياليا ا  و ر   :العن ا  
 الستين ا المملكا األربنيا اله  ميا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 77  
 

  Trade Mark No.: 30747 31242:ية رقم العالمة التجار 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 31/01/2017 30/10/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية؛ األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر 

لوايت املثلجة؛ عسل النحل والعسل واحللوايت؛ احل
األسود؛ اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل 

. ؛ البهارات؛ الثلج(التوابل)والصلصات 



162العدد التاسع عرش 2017/10/1

شركة الوهبة اجييبت : أبسم 
شركة  –للصناعات الغذائية 

 مصرية ذات مسئولية حمدودة 

In the name of: Manufacturer, merchant & importer  

والقطعوا رقور  8القطعا رقر  :العن ا  
ا المنطقوووووووووووووا 12016ا بلووووووووووووو   5

 5/8 وينوووووا العبوووووو ر  –الاووووون  يا 
اجمه ريا  ار العربيا القطعوا رقور 

ا 12016ا بلووو   5والقطعوووا رقووور  8
  وينا العب   –المنطقا الان  يا 

انبلس عمارة جالرياي سنرت ص ب  :عنوان التبليغ 
262  

 :

 

 73  
 

  Trade Mark No.: 30748 31242:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 31/01/2017 30/10/7102 :التاريخ 
التجارية واالسترياد و التصدير يف االعمال : من اجل 

. 30و  31جمال املنتجات الواردة ابلفئات ارقام 

شركة الوهبة اجييبت : أبسم 
شركة  –للصناعات الغذائية 

 مصرية ذات مسئولية حمدودة 

In the name of: Manufacturer, merchant & importer  

والقطعوا رقور  8القطعا رقر  :العن ا  
ا المنطقوووووووووووووا 12016ا بلووووووووووووو   5

 5/8 وينوووووا العبوووووو ر  –الاووووون  يا 
اجمه ريا  ار العربيا القطعوا رقور 

ا 12016ا بلووو   5والقطعوووا رقووور  8
  وينا العب   –المنطقا الان  يا 

انبلس عمارة جالرياي سنرت ص ب  :عنوان التبليغ 
262  

 :

 

 73  
 

  Trade Mark No.: 30748 31242:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 31/01/2017 30/10/7102 :التاريخ 
التجارية واالسترياد و التصدير يف االعمال : من اجل 

. 30و  31جمال املنتجات الواردة ابلفئات ارقام 

257

شركة الوهبة اجييبت : أبسم 
شركة  –للصناعات الغذائية 

 مسئولية حمدودة مصرية ذات 

In the name of: Manufacturer, merchant & importer  

والقطعوا رقور  8القطعا رقر  :العن ا  
ا المنطقوووووووووووووا 12016ا بلووووووووووووو   5

 5/8 وينوووووا العبوووووو ر  –الاووووون  يا 
اجمه ريا  ار العربيا القطعوا رقور 

ا 12016ا بلووو   5والقطعوووا رقووور  8
  وينا العب   –المنطقا الان  يا 

انبلس عمارة جالرياي سنرت ص ب  :عنوان التبليغ 
262  

 :

 

 74  
 

  Trade Mark No.: 30749 31245:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 31/01/2017 30/10/7102 :التاريخ 
الكافتريايت ، التزويد ابلطعام والشراب ، : من اجل 

املطاعم ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، مطاعم تقدمي 
الوجبات اخلفيفة 

شركة الوهبة اجييبت : أبسم 
شركة  –للصناعات الغذائية 

 مصرية ذات مسئولية حمدودة 

In the name of: Manufacturer, merchant & importer  

والقطعوا رقور  8القطعا رقر  :العن ا  
ا المنطقوووووووووووووا 12016ا بلووووووووووووو   5

 5/8 وينوووووا العبوووووو ر  –الاووووون  يا 
اجمه ريا  ار العربيا القطعوا رقور 

ا 12016ا بلووو   5والقطعوووا رقووور  8
  وينا العب   –المنطقا الان  يا 

انبلس عمارة جالرياي سنرت ص ب  :عنوان التبليغ 
262  

 :

 

 73  
 

  Trade Mark No.: 30748 31242:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 31/01/2017 30/10/7102 :التاريخ 
التجارية واالسترياد و التصدير يف االعمال : من اجل 

. 30و  31جمال املنتجات الواردة ابلفئات ارقام 
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شركة الوهبة اجييبت : أبسم 
شركة  –للصناعات الغذائية 

 مصرية ذات مسئولية حمدودة 

In the name of: Manufacturer, merchant & importer  

والقطعوا رقور  8القطعا رقر  :العن ا  
ا المنطقوووووووووووووا 12016ا بلووووووووووووو   5

 5/8 وينوووووا العبوووووو ر  –الاووووون  يا 
اجمه ريا  ار العربيا القطعوا رقور 

ا 12016ا بلووو   5والقطعوووا رقووور  8
  وينا العب   –المنطقا الان  يا 

انبلس عمارة جالرياي سنرت ص ب  :عنوان التبليغ 
262  

 :

 

 73  
 

  Trade Mark No.: 30748 31242:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 31/01/2017 30/10/7102 :التاريخ 
التجارية واالسترياد و التصدير يف االعمال : من اجل 

. 30و  31جمال املنتجات الواردة ابلفئات ارقام 

258

259

شركة الوهبة اجييبت : أبسم 
شركة  –للصناعات الغذائية 

 مسئولية حمدودة مصرية ذات 

In the name of: Manufacturer, merchant & importer  

والقطعوا رقور  8القطعا رقر  :العن ا  
ا المنطقوووووووووووووا 12016ا بلووووووووووووو   5

 5/8 وينوووووا العبوووووو ر  –الاووووون  يا 
اجمه ريا  ار العربيا القطعوا رقور 

ا 12016ا بلووو   5والقطعوووا رقووور  8
  وينا العب   –المنطقا الان  يا 

انبلس عمارة جالرياي سنرت ص ب  :عنوان التبليغ 
262  

 :

 

 74  
 

  Trade Mark No.: 30749 31245:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 31/01/2017 30/10/7102 :التاريخ 
الكافتريايت ، التزويد ابلطعام والشراب ، : من اجل 

املطاعم ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، مطاعم تقدمي 
الوجبات اخلفيفة 

شركة الوهبة اجييبت : أبسم 
شركة  –للصناعات الغذائية 

 مسئولية حمدودة مصرية ذات 

In the name of: Manufacturer, merchant & importer  

والقطعوا رقور  8القطعا رقر  :العن ا  
ا المنطقوووووووووووووا 12016ا بلووووووووووووو   5

 5/8 وينوووووا العبوووووو ر  –الاووووون  يا 
اجمه ريا  ار العربيا القطعوا رقور 

ا 12016ا بلووو   5والقطعوووا رقووور  8
  وينا العب   –المنطقا الان  يا 

انبلس عمارة جالرياي سنرت ص ب  :عنوان التبليغ 
262  

 :

 

 74  
 

  Trade Mark No.: 30749 31245:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 31/01/2017 30/10/7102 :التاريخ 
الكافتريايت ، التزويد ابلطعام والشراب ، : من اجل 

املطاعم ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، مطاعم تقدمي 
الوجبات اخلفيفة 

سامر عوض عثمان : أبسم 
 الرحمي 

In the name of: Samer Awad Othman Alramahe  

 رام هللا  ق بل بني فلسطين  :العن ا  
عمارة شركة جوال  :عنوان التبليغ 
1955111244  

 :

 

 79  
 

  Trade Mark No.: 30750 31291:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39 35 :يف الصنف 

  Date: 31/01/2017 30/10/7102 :التاريخ 
خدمات تعبئة وتغليف وختزين الـسلع الواردة : من اجل 

. 30و  31ابلفئات ارقام 

سامر عوض عثمان : أبسم 
 الرحمي 

In the name of: Samer Awad Othman Alramahe  

 رام هللا  ق بل بني فلسطين  :العن ا  
عمارة شركة جوال  :عنوان التبليغ 
1955111244  

 :

 

 79  
 

  Trade Mark No.: 30750 31291:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39 35 :يف الصنف 

  Date: 31/01/2017 30/10/7102 :التاريخ 
خدمات تعبئة وتغليف وختزين الـسلع الواردة : من اجل 

. 30و  31ابلفئات ارقام 
شركة الوهبة اجييبت : أبسم 

شركة  –للصناعات الغذائية 
 مصرية ذات مسئولية حمدودة 

In the name of: Manufacturer, merchant & importer  

والقطعوا رقور  8القطعا رقر  :العن ا  
ا المنطقوووووووووووووا 12016ا بلووووووووووووو   5

 5/8 وينوووووا العبوووووو ر  –الاووووون  يا 
اجمه ريا  ار العربيا القطعوا رقور 

ا 12016ا بلووو   5والقطعوووا رقووور  8
  وينا العب   –المنطقا الان  يا 

 -رية فراس اترية للملكية الفك :عنوان التبليغ 
  262: ب .ص-انبلس 

 :

 

 76  
 

  Trade Mark No.: 30752 31297:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 31/01/2017 30/10/7102 :التاريخ 
مواد التجميل والعطور : من اجل 
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سامح فرحان حسن : أبسم 
 سعادة 

In the name of: SAMEH FARHAN HASAN SA'ADAH  

 - وو ر  سووفي   -نوو بلس  :العنوو ا  
  0795177002: تلف   

: تلفون  -شارع سفيان -انبلس  :عنوان التبليغ 
1952493117  

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30753 31293:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 01/02/2017 10/17/7102 :التاريخ 
ت انريه اطارات لعجالت سيا را ت دراجا: من اجل 

املركبات جرارات 
شركة كوانج اينج : أبسم 

 للمحركات احملدودة 
In the name of: Sharekat Kwang Yang Llmohrekat 
Almahdodoah  

 ووو ر  وانووو  هيسوووين   77 :العنووو ا  
 وينووا ك و وو ن ا واليووا اسوو نم ين ا 

 ت ي ا ا اراو  س  
رام هللا املنطقة الصناعيةجوال  :عنوان التبليغ 

1955753172  
 :

سامح فرحان حسن : أبسم 
 سعادة 

In the name of: SAMEH FARHAN HASAN SA'ADAH  

 - وو ر  سووفي   -نوو بلس  :العنوو ا  
  0795177002: تلف   

: تلفون  -شارع سفيان -انبلس  :عنوان التبليغ 
1952493117  

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30753 31293:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 01/02/2017 10/17/7102 :التاريخ 
ت انريه اطارات لعجالت سيا را ت دراجا: من اجل 

املركبات جرارات 
شركة كوانج اينج : أبسم 

 للمحركات احملدودة 
In the name of: Sharekat Kwang Yang Llmohrekat 
Almahdodoah  

 ووو ر  وانووو  هيسوووين   77 :العنووو ا  
 وينووا ك و وو ن ا واليووا اسوو نم ين ا 

 ت ي ا ا اراو  س  
رام هللا املنطقة الصناعيةجوال  :عنوان التبليغ 

1955753172  
 :

260

261

شركة الوهبة اجييبت : أبسم 
شركة  –للصناعات الغذائية 

 مصرية ذات مسئولية حمدودة 

In the name of: Manufacturer, merchant & importer  

والقطعوا رقور  8القطعا رقر  :العن ا  
ا المنطقوووووووووووووا 12016ا بلووووووووووووو   5

 5/8 وينوووووا العبوووووو ر  –الاووووون  يا 
اجمه ريا  ار العربيا القطعوا رقور 

ا 12016ا بلووو   5والقطعوووا رقووور  8
  وينا العب   –المنطقا الان  يا 

 -رية فراس اترية للملكية الفك :عنوان التبليغ 
  262: ب .ص-انبلس 

 :

 

 76  
 

  Trade Mark No.: 30752 31297:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 31/01/2017 30/10/7102 :التاريخ 
مواد التجميل والعطور : من اجل 

شركة الوهبة اجييبت : أبسم 
شركة  –للصناعات الغذائية 

 مصرية ذات مسئولية حمدودة 

In the name of: Manufacturer, merchant & importer  

والقطعوا رقور  8القطعا رقر  :العن ا  
ا المنطقوووووووووووووا 12016ا بلووووووووووووو   5

 5/8 وينوووووا العبوووووو ر  –الاووووون  يا 
اجمه ريا  ار العربيا القطعوا رقور 

ا 12016ا بلووو   5والقطعوووا رقووور  8
  وينا العب   –المنطقا الان  يا 

 -رية فراس اترية للملكية الفك :عنوان التبليغ 
  262: ب .ص-انبلس 

 :

 

 76  
 

  Trade Mark No.: 30752 31297:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 31/01/2017 30/10/7102 :التاريخ 
مواد التجميل والعطور : من اجل 

سامح فرحان حسن : أبسم 
 سعادة 

In the name of: SAMEH FARHAN HASAN SA'ADAH  

 - وو ر  سووفي   -نوو بلس  :العنوو ا  
  0795177002: تلف   

: تلفون  -شارع سفيان -انبلس  :عنوان التبليغ 
1952493117  

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30753 31293:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 01/02/2017 10/17/7102 :التاريخ 
ت انريه اطارات لعجالت سيا را ت دراجا: من اجل 

املركبات جرارات 
شركة كوانج اينج : أبسم 

 للمحركات احملدودة 
In the name of: Sharekat Kwang Yang Llmohrekat 
Almahdodoah  

 ووو ر  وانووو  هيسوووين   77 :العنووو ا  
 وينووا ك و وو ن ا واليووا اسوو نم ين ا 

 ت ي ا ا اراو  س  
رام هللا املنطقة الصناعيةجوال  :عنوان التبليغ 

1955753172  
 :
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262

263

 

 
 0 

 

  Trade Mark No.: 30754 31294:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 02/02/2016 17/17/7106 :التاريخ 
/ قطع حلوى/ حلوى/ كيك/ الكعك: من اجل 

/ توراتت/ حلوايت السكر/ أقراص سكرية/ سوس
معجنات 

كة اخلميين للمواد شر : أبسم 
التموينية املسامهة اخلصوصية 

 احملدودة 

In the name of: Shrket Al khomeni Llmawad Al tmwnyeh 
Al mosahma Al khososya Al mahdoda  

البيوووورة ام الشوووراي   وووو ر   :العنووو ا  
 تمير الوار  

:  ام الشرايط  :ليغ عنوان التب

عدم منح محاية على كلمة القدس وابقي الكلمات 
 والرسوم ذات االستخدام العام 

 

 
 0 

 

  Trade Mark No.: 30754 31294:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 02/02/2016 17/17/7106 :التاريخ 
/ قطع حلوى/ حلوى/ كيك/ الكعك: من اجل 

/ توراتت/ حلوايت السكر/ أقراص سكرية/ سوس
معجنات 

كة اخلميين للمواد شر : أبسم 
التموينية املسامهة اخلصوصية 

 احملدودة 

In the name of: Shrket Al khomeni Llmawad Al tmwnyeh 
Al mosahma Al khososya Al mahdoda  

البيوووورة ام الشوووراي   وووو ر   :العنووو ا  
 تمير الوار  

:  ام الشرايط  :ليغ عنوان التب

عدم منح محاية على كلمة القدس وابقي الكلمات 
 والرسوم ذات االستخدام العام 

 
 72  

 

  Trade Mark No.: 30755 31299:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 02/02/2016 17/17/7106 :التاريخ 
/ قطع حلوى/ حلوى/ كيك/ الكعك: من اجل 

/ توراتت/ حلوايت السكر/ أقراص سكرية/ سوس
معجنات 

شركة اخلميين للمواد : أبسم 
التموينية املسامهة اخلصوصية 

 احملدودة 

In the name of: Shrket Al khomeni Llmawad Al tmwnyeh 
Al mosahma Al khososya Al mahdoda  

البيوووورة ام الشوووراي   وووو ر   :العنووو ا  
 تمير الوار  

:  ام الشرايط  :عنوان التبليغ 

على كلمة القدس وابقي الكلمات عدم منح محاية 
 والرسوم ذات االستخدام العام 

 72  

 
 72  

 

  Trade Mark No.: 30755 31299:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 02/02/2016 17/17/7106 :التاريخ 
/ قطع حلوى/ حلوى/ كيك/ الكعك: من اجل 

/ توراتت/ حلوايت السكر/ أقراص سكرية/ سوس
معجنات 

شركة اخلميين للمواد : أبسم 
التموينية املسامهة اخلصوصية 

 احملدودة 

In the name of: Shrket Al khomeni Llmawad Al tmwnyeh 
Al mosahma Al khososya Al mahdoda  

البيوووورة ام الشوووراي   وووو ر   :العنووو ا  
 تمير الوار  

:  ام الشرايط  :عنوان التبليغ 

على كلمة القدس وابقي الكلمات عدم منح محاية 
 والرسوم ذات االستخدام العام 

 72  



166العدد التاسع عرش 2017/10/1

 

  Trade Mark No.: 30756 31296:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 02/02/2016 17/17/7106 :التاريخ 
/ قطع حلوى/ حلوى/ كيك/ الكعك: من اجل 

/ توراتت/ حلوايت السكر/ أقراص سكرية/ سوس
معجنات 

شركة اخلميين للمواد : أبسم 
التموينية املسامهة اخلصوصية 

 احملدودة 

In the name of: Shrket Al khomeni Llmawad Al tmwnyeh 
Al mosahma Al khososya Al mahdoda  

البيوووورة ام الشوووراي   وووو ر   :العنووو ا  
 تمير الوار  

:  ام الشرايط  :عنوان التبليغ 

عدم منح محاية على كلمة القدس وابقي الكلمات 
 والرسوم ذات االستخدام العام 

 75  
 

  Trade Mark No.: 30757 31292:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 02/02/2016 17/17/7106 :التاريخ 
/ قطع حلوى/ حلوى/ كيك/ الكعك: من اجل 

/ توراتت/ حلوايت السكر/ أقراص سكرية/ سوس
معجنات 

شركة اخلميين للمواد : أبسم 
التموينية املسامهة اخلصوصية 

 احملدودة 

In the name of: Shrket Al khomeni Llmawad Al tmwnyeh 
Al mosahma Al khososya Al mahdoda  

البيوووورة ام الشوووراي   وووو ر   :العنووو ا  
 لوار  تمير ا

:  ام الشرايط  :عنوان التبليغ 

عدم منح محاية على كلمة القدس وابقي الكلمات 
 والرسوم ذات االستخدام العام 

 0 
 

264

265

 

  Trade Mark No.: 30756 31296:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 02/02/2016 17/17/7106 :التاريخ 
/ قطع حلوى/ حلوى/ كيك/ الكعك: من اجل 

/ توراتت/ حلوايت السكر/ أقراص سكرية/ سوس
معجنات 

شركة اخلميين للمواد : أبسم 
التموينية املسامهة اخلصوصية 

 احملدودة 

In the name of: Shrket Al khomeni Llmawad Al tmwnyeh 
Al mosahma Al khososya Al mahdoda  

البيوووورة ام الشوووراي   وووو ر   :العنووو ا  
 تمير الوار  

:  ام الشرايط  :عنوان التبليغ 

عدم منح محاية على كلمة القدس وابقي الكلمات 
 والرسوم ذات االستخدام العام 

 75  
  Trade Mark No.: 30757 31292:العالمة التجارية رقم  

  In Class: 30 31 :يف الصنف 
  Date: 02/02/2016 17/17/7106 :التاريخ 

/ قطع حلوى/ حلوى/ كيك/ الكعك: من اجل 
/ توراتت/ حلوايت السكر/ أقراص سكرية/ سوس

معجنات 
شركة اخلميين للمواد : أبسم 

التموينية املسامهة اخلصوصية 
 احملدودة 

In the name of: Shrket Al khomeni Llmawad Al tmwnyeh 
Al mosahma Al khososya Al mahdoda  

البيوووورة ام الشوووراي   وووو ر   :العنووو ا  
 لوار  تمير ا

:  ام الشرايط  :عنوان التبليغ 

عدم منح محاية على كلمة القدس وابقي الكلمات 
 والرسوم ذات االستخدام العام 

 0 
 



167العدد التاسع عرش 2017/10/1

266

267

  Trade Mark No.: 30753 31293:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 01/02/2017 10/17/7102 :التاريخ 
سيا را ت دراجات انريه اطارات لعجالت : من اجل 

املركبات جرارات 
شركة كوانج اينج : أبسم 

 احملدودة للمحركات 
In the name of: Sharekat Kwang Yang Llmohrekat 
Almahdodoah  

 ووو ر  وانوو  هيسوووين   77 :العنوو ا  
اسوو نم ين ا  وينووا ك و وو ن ا واليووا 

 ت ي ا ا اراو  س  
جوال رام هللا املنطقة الصناعية :عنوان التبليغ 

1955753172  
 :

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30753 31293:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 01/02/2017 10/17/7102 :التاريخ 
سيا را ت دراجات انريه اطارات لعجالت : من اجل 

املركبات جرارات 
شركة كوانج اينج : أبسم 

 احملدودة للمحركات 
In the name of: Sharekat Kwang Yang Llmohrekat 
Almahdodoah  

 ووو ر  وانوو  هيسوووين   77 :العنوو ا  
اسوو نم ين ا  وينووا ك و وو ن ا واليووا 

 ت ي ا ا اراو  س  
جوال رام هللا املنطقة الصناعية :عنوان التبليغ 

1955753172  
 :

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30758 31292:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 02/02/2017 17/17/7102 :التاريخ 
املالبس : من اجل 

حفظي عبد الكرمي  جهاد: أبسم 
 قعدان 

In the name of: juhad hifthi abdelkareem qiadan  

 وووو ر  سووووفي    -نوووو بلس :العنوووو ا  
  0799755706ج ال /

جوال /شارع سفيان  -انبلس :عنوان التبليغ 
1955322312  

 :

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 30758 31292:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 02/02/2017 17/17/7102 :التاريخ 
املالبس : من اجل 

حفظي عبد الكرمي  جهاد: أبسم 
 قعدان 

In the name of: juhad hifthi abdelkareem qiadan  

 وووو ر  سووووفي    -نوووو بلس :العنوووو ا  
  0799755706ج ال /

جوال /شارع سفيان  -انبلس :عنوان التبليغ 
1955322312  

 :

 

 3  
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  Trade Mark No.: 30759 31295:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 02/02/2017 17/17/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

املكتيب  االعمال وتفعيل النشاط
امحد غازي عادل : أبسم 

 بشارات 
In the name of: Ahmad Ghaze Adel Bsharat  

 الرام خلف قار الضي فا  :العن ا  
:  الرام خلف قصر الضيافة  :تبليغ عنوان ال

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 4  
 

  Trade Mark No.: 30760 31261:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 02/02/2017 17/17/7102 :التاريخ 
القهوة، الكاكاو؛ املشروابت اليت أساسها : من اجل 

القهوة أو الكاكاو، املشروابت اليت أساسها 
“Coffee, cocoa; coffee or cocoa based 

  Trade Mark No.: 30759 31295:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 02/02/2017 17/17/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

املكتيب  االعمال وتفعيل النشاط
امحد غازي عادل : أبسم 

 بشارات 
In the name of: Ahmad Ghaze Adel Bsharat  

 الرام خلف قار الضي فا  :العن ا  
:  الرام خلف قصر الضيافة  :تبليغ عنوان ال

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 4  
 

  Trade Mark No.: 30760 31261:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 02/02/2017 17/17/7102 :التاريخ 
القهوة، الكاكاو؛ املشروابت اليت أساسها : من اجل 

القهوة أو الكاكاو، املشروابت اليت أساسها 
“Coffee, cocoa; coffee or cocoa based 

وة، معكرونة املعكرونة، الفطائر احملش. الشوكوالته
املعجنات ومنتجات املخابز اليت أساسها . النودلز

الطحني؛ احللوايت اليت أساسها الطحني والشوكوال؛ 
معجنات تركية على شكل حلقات (اخلبز، سيميت 

، معجنات تركية، خبز البيتا، )مغطاة ابلسمسم
، )معجنات تركية(الشطائر، حلوايت الرقائق احملشية 

حلوى نركية أساسها (الوة الفطائر، الكعك، البق
حلوايت تركية (، كنافة )العجني املغّطى ابلشراب املركز

؛ احللوايت اليت أساسها العجني املغطاة )أساسها العجني
ابلقطر؛ حلوى البودينغ، الكاسرتد، حلو احلليب 

، حلوى البودينغ ابألرز، )البودينغ الرتكي(ابلكراميل 
العسل، غراء ). رتكيالبودينغ ال(حلوى البودينغ ابللوز 

النحل لالستهالك البشري، مشع النحل ألغراض 
، )املنكهات(هبارات للمواد الغذائية، الفانيال . غذائية

. ، صلصة البندورة)توابل(البهارات، الصلصات
مسحوق اخلمرية ، مسحوق اخلبيز، املستحضرات 
الطبيعية لتحسني شكل ولون منتجات الطحني، 

السكر، . د، نشا الطعامالدقيق، السمي. وحفظها
الشاي، الشاي . مكعبات السكر، مسحوق السكر

احللوايت، الشوكوالتة، البسكويت، . املثلج
املقرمشات، البسكويت اهلش والرقيق، الشوكوال 
ابحلليب، كعكة الفواكه الصغرية، الكعك، الشوكوال 

البوظة، املثلجات . العلكة. واحللوايت مع الكراميل
الوجبات اخلفيفة اليت أساسها . مللحا. القابلة لألكل

احلبوب، البوشار، الشوفان املطحون، رقائق الذره، 
حبوب اإلفطار، القمح املعاجل لالستهالك البشري، 
الشعري املطحون لالستهالك البشري، الشوفان املعاجل 
لالستهالك البشري، جاودار معاجل لالستهالك 

". البشري، األرز، دبس للطعام

food.” 

268

269

  Trade Mark No.: 30758 31292:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 02/02/2017 17/17/7102 :التاريخ 
املالبس : من اجل 

حفظي عبد الكرمي  جهاد: أبسم 
 قعدان 

In the name of: juhad hifthi abdelkareem qiadan  

 وووو ر  سووووفي    -نوووو بلس :العنوووو ا  
  0799755706ج ال /

جوال /شارع سفيان  -انبلس :عنوان التبليغ 
1955322312  

 :

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 30759 31295:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 02/02/2017 17/17/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

املكتيب  االعمال وتفعيل النشاط
امحد غازي عادل : أبسم 

 بشارات 
In the name of: Ahmad Ghaze Adel Bsharat  

 الرام خلف قار الضي فا  :العن ا  
:  الرام خلف قصر الضيافة  :تبليغ عنوان ال

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 4  
 

  Trade Mark No.: 30760 31261:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 02/02/2017 17/17/7102 :التاريخ 
القهوة، الكاكاو؛ املشروابت اليت أساسها : من اجل 

القهوة أو الكاكاو، املشروابت اليت أساسها 
“Coffee, cocoa; coffee or cocoa based 
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وة، معكرونة املعكرونة، الفطائر احملش. الشوكوالته
املعجنات ومنتجات املخابز اليت أساسها . النودلز

الطحني؛ احللوايت اليت أساسها الطحني والشوكوال؛ 
معجنات تركية على شكل حلقات (اخلبز، سيميت 

، معجنات تركية، خبز البيتا، )مغطاة ابلسمسم
، )معجنات تركية(الشطائر، حلوايت الرقائق احملشية 

حلوى نركية أساسها (الوة الفطائر، الكعك، البق
حلوايت تركية (، كنافة )العجني املغّطى ابلشراب املركز

؛ احللوايت اليت أساسها العجني املغطاة )أساسها العجني
ابلقطر؛ حلوى البودينغ، الكاسرتد، حلو احلليب 

، حلوى البودينغ ابألرز، )البودينغ الرتكي(ابلكراميل 
العسل، غراء ). رتكيالبودينغ ال(حلوى البودينغ ابللوز 

النحل لالستهالك البشري، مشع النحل ألغراض 
، )املنكهات(هبارات للمواد الغذائية، الفانيال . غذائية

. ، صلصة البندورة)توابل(البهارات، الصلصات
مسحوق اخلمرية ، مسحوق اخلبيز، املستحضرات 
الطبيعية لتحسني شكل ولون منتجات الطحني، 

السكر، . د، نشا الطعامالدقيق، السمي. وحفظها
الشاي، الشاي . مكعبات السكر، مسحوق السكر

احللوايت، الشوكوالتة، البسكويت، . املثلج
املقرمشات، البسكويت اهلش والرقيق، الشوكوال 
ابحلليب، كعكة الفواكه الصغرية، الكعك، الشوكوال 

البوظة، املثلجات . العلكة. واحللوايت مع الكراميل
الوجبات اخلفيفة اليت أساسها . مللحا. القابلة لألكل

احلبوب، البوشار، الشوفان املطحون، رقائق الذره، 
حبوب اإلفطار، القمح املعاجل لالستهالك البشري، 
الشعري املطحون لالستهالك البشري، الشوفان املعاجل 
لالستهالك البشري، جاودار معاجل لالستهالك 

". البشري، األرز، دبس للطعام

food.” 

سناكس آند فوودس : أبسم 
غيدا يورونلريي تيكاريت أنونيم 

 سريكييت 

In the name of: Snacks And Foods Gida Urunleri Ticaret 
Anonim Sirketi  

بي كووووير  . تيسووينتيب   وو   :العنوو ا  
 يشووول ا تسووووطنب لا  1: رقوووور. كووو ب
 تركي  

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 30761 31260:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 02/02/2017 17/17/7102 :التاريخ 
االتصاالت : من اجل 

شركة موابيل الوطنية : أبسم 
 الفلسطينية لالتصاالت 

In the name of: Sharikat Mobile Al Wataniya Al 
Falastiniah LelEtisalat  

سووطم  ر بوو ا توورا  /البيوورة :العنوو ا  
  1278ب .فتنس سنترا ص

وطنية  7االرسال عمارة ترمسعيا ط :عنوان التبليغ 
1962211911  

 :
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  عدم منح محاية على كلمة 

 6  
 

  Trade Mark No.: 30762 31267:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :نف يف الص
  Date: 02/02/2017 17/17/7102 :التاريخ 

االتصاالت : من اجل 
شركة موابيل الوطنية : أبسم 

 الفلسطينية لالتصاالت 
In the name of: Sharikat Mobile Al Wataniya Al 
Falastiniah LelEtisalat  

سووطم  ر بوو ا توورا  /يوورةالب :العنوو ا  
  1278ب .فتنس سنترا ص

وطنية  7االرسال عمارة ترمسعيا ط :عنوان التبليغ 
1962211911  

 :

 

 2  
 

  عدم منح محاية على كلمة 

 6  
 

  Trade Mark No.: 30762 31267:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :نف يف الص
  Date: 02/02/2017 17/17/7102 :التاريخ 

االتصاالت : من اجل 
شركة موابيل الوطنية : أبسم 

 الفلسطينية لالتصاالت 
In the name of: Sharikat Mobile Al Wataniya Al 
Falastiniah LelEtisalat  

سووطم  ر بوو ا توورا  /يوورةالب :العنوو ا  
  1278ب .فتنس سنترا ص

وطنية  7االرسال عمارة ترمسعيا ط :عنوان التبليغ 
1962211911  

 :

 

 2  
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سناكس آند فوودس : أبسم 
غيدا يورونلريي تيكاريت أنونيم 

 سريكييت 

In the name of: Snacks And Foods Gida Urunleri Ticaret 
Anonim Sirketi  

بي كووووير  . تيسووينتيب   وو   :العنوو ا  
 يشووول ا تسووووطنب لا  1: رقوووور. كووو ب
 تركي  

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 30761 31260:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 02/02/2017 17/17/7102 :التاريخ 
االتصاالت : من اجل 

شركة موابيل الوطنية : أبسم 
 الفلسطينية لالتصاالت 

In the name of: Sharikat Mobile Al Wataniya Al 
Falastiniah LelEtisalat  

سووطم  ر بوو ا توورا  /البيوورة :العنوو ا  
  1278ب .فتنس سنترا ص

وطنية  7االرسال عمارة ترمسعيا ط :عنوان التبليغ 
1962211911  

 :

سناكس آند فوودس : أبسم 
غيدا يورونلريي تيكاريت أنونيم 

 سريكييت 

In the name of: Snacks And Foods Gida Urunleri Ticaret 
Anonim Sirketi  

بي كووووير  . تيسووينتيب   وو   :العنوو ا  
 يشووول ا تسووووطنب لا  1: رقوووور. كووو ب
 تركي  

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 30761 31260:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 02/02/2017 17/17/7102 :التاريخ 
االتصاالت : من اجل 

شركة موابيل الوطنية : أبسم 
 الفلسطينية لالتصاالت 

In the name of: Sharikat Mobile Al Wataniya Al 
Falastiniah LelEtisalat  

سووطم  ر بوو ا توورا  /البيوورة :العنوو ا  
  1278ب .فتنس سنترا ص

وطنية  7االرسال عمارة ترمسعيا ط :عنوان التبليغ 
1962211911  

 :

  عدم منح محاية على كلمة 

 6  
 

  Trade Mark No.: 30762 31267:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :نف يف الص
  Date: 02/02/2017 17/17/7102 :التاريخ 

االتصاالت : من اجل 
شركة موابيل الوطنية : أبسم 

 الفلسطينية لالتصاالت 
In the name of: Sharikat Mobile Al Wataniya Al 
Falastiniah LelEtisalat  

سووطم  ر بوو ا توورا  /يوورةالب :العنوو ا  
  1278ب .فتنس سنترا ص

وطنية  7االرسال عمارة ترمسعيا ط :عنوان التبليغ 
1962211911  

 :

 

 2  
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  Trade Mark No.: 30763 31263:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 02/02/2017 17/17/7102 :التاريخ 
القهوة، الشاي؛ الشاي املثلج، املشروابت : من اجل 

. اليت اساسها الشاي، الكاكاو ومسحوق الكاكاو
. ساغو. السكر؛ التابيوكا. بودرة الكعكة. الكعك

ستحضرات املصنوعة الطحني وامل. القهوة االصطناعية
دقيق الذرة؛ الكاسرتد؛ مسحوق . من احلبوب والذرة

الكاسرتد وخلطات الكاسرتد؛ جلي الفاكهة 
اخللطات . ، السكر واخللطات لصنع اجللي[احللوايت]

خليط . أو البودنغ على شكل بودرة/ لصنع البودنغ و 
الزالبية، البودمغ، البودنغ التقليدية بنكهة الورد، كرمي 

ل؛ مستحضرات تتكون من اجللوكوز لالستخدام  كرامي
. العسل. كبديل لكرمي، مسحوق اخلبز؛ الثلوج

اخلل؛ الصلصات، . اخلردل. امللح. الدبيس، اخلمرية
صلصة الشواء، صلصة الطماطم؛ صلصة حارة؛ 

صلصات السلطات، الكاتشب، صلصة . املايونيز
التوابل؛ . احللو واحلامض، صلصة ابللون البين

لسلطات، صلصات السلطة اليت حتتوي صلصات ا
. على كرمي، الفانيال احملالة ، خالصات الطبخ واأللوان

شركة هاين العجاوي : أبسم 
 التجارية العادية العامة 

In the name of: Sharket Hani Al Ajawy Al Tijaryah  

 فلسطين  - جا  -ن جني :العن ا  
:  فلسطني  -عجة  -جنني  :عنوان التبليغ 
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 2  
 

  Trade Mark No.: 30764 31264:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 02/02/2017 17/17/7102 :التاريخ 
املنتجات الزراعية ، ومنتجات البساتني : من اجل 

والغاابت ، احليواانت احلية ، الفواكه واخلضروات 
الطازجة ، البذور والنبااتت والزهور الطبيعية ، املواد 
الغذائية اخلاصة ابحليواانت ، لوز، مستحضرات 

اانت حية، ثقل قصب السكر، لتسمني احليواانت، حيو 
طعم حي لصيد االمساك ، شعري، بقول طازجة ، مثار 
اخلروب، مشندر، توت ، فواكه طازجة، طعام للطيور ، 
بصيالت، شجريات، بذور حبوب غري معاجلة، كستنة 
طازجة، حبوب كاكاو اخلام ، محضيات، جوز اهلند، 
خيار، مستحضرات للدواجن اليت تبيض ، بيض 

قيس ، مستحضرات لتسمني احليواانت ، خمصب للتف
أمساك حية ، دقيق السمك لالستهالك احليواين، بيض 
السمك، بصيالت الزهور، زهور طبيعية، أكاليل من 

، ( حبوب)زهور طبيعية، علف ، أعشاب طازجة، غالل

273
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  Trade Mark No.: 30764 31264:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 02/02/2017 17/17/7102 :التاريخ 
املنتجات الزراعية ، ومنتجات البساتني : من اجل 

والغاابت ، احليواانت احلية ، الفواكه واخلضروات 
الطازجة ، البذور والنبااتت والزهور الطبيعية ، املواد 
الغذائية اخلاصة ابحليواانت ، لوز، مستحضرات 

اانت حية، ثقل قصب السكر، لتسمني احليواانت، حيو 
طعم حي لصيد االمساك ، شعري، بقول طازجة ، مثار 
اخلروب، مشندر، توت ، فواكه طازجة، طعام للطيور ، 
بصيالت، شجريات، بذور حبوب غري معاجلة، كستنة 
طازجة، حبوب كاكاو اخلام ، محضيات، جوز اهلند، 
خيار، مستحضرات للدواجن اليت تبيض ، بيض 

قيس ، مستحضرات لتسمني احليواانت ، خمصب للتف
أمساك حية ، دقيق السمك لالستهالك احليواين، بيض 
السمك، بصيالت الزهور، زهور طبيعية، أكاليل من 

، ( حبوب)زهور طبيعية، علف ، أعشاب طازجة، غالل
عنب طازج ، برغل للدواجن، تنب، بندق، ليمون، 
، عدس طازج، خس، مثار اخلروب، ذرة صفراء، كوسا

فطر طازج، شوفان، زيتون طازج، بصل طازج، برتقال، 
أشجار خنيل، فول السوداين، ابزالء طازجة ، فلفل، 
بذور نبااتت، نبااتت، بطاطا طازجة، دواجن حية، 
شجريات ورد، مسسم، سبانخ طازجة ، قرع، علف 
للحيواانت، قش، قصب سكر ، قمح ، خضروات 

فريكة، القزحة ، طازجة ، مريامية ، نعنع ، الزعرت ، ال
. املفتول، الباذجنان 

شركة هاين العجاوي : أبسم 
 التجارية العادية العامة 

In the name of: Sharket Hani Al Ajawy Al Tijaryah  

 فلسطين  - جا  -جنين  :العن ا  
:  فلسطني  -عجة  -جنني  :عنوان التبليغ 

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 30765 31269:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 02/02/2017 17/17/7102 :التاريخ 
املشروابت مبا يف ذلك املياه الصاحلة للشرب : من اجل 
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عنب طازج ، برغل للدواجن، تنب، بندق، ليمون، 
، عدس طازج، خس، مثار اخلروب، ذرة صفراء، كوسا

فطر طازج، شوفان، زيتون طازج، بصل طازج، برتقال، 
أشجار خنيل، فول السوداين، ابزالء طازجة ، فلفل، 
بذور نبااتت، نبااتت، بطاطا طازجة، دواجن حية، 
شجريات ورد، مسسم، سبانخ طازجة ، قرع، علف 
للحيواانت، قش، قصب سكر ، قمح ، خضروات 

فريكة، القزحة ، طازجة ، مريامية ، نعنع ، الزعرت ، ال
. املفتول، الباذجنان 

شركة هاين العجاوي : أبسم 
 التجارية العادية العامة 

In the name of: Sharket Hani Al Ajawy Al Tijaryah  

 فلسطين  - جا  -جنين  :العن ا  
:  فلسطني  -عجة  -جنني  :عنوان التبليغ 

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 30765 31269:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 02/02/2017 17/17/7102 :التاريخ 
املشروابت مبا يف ذلك املياه الصاحلة للشرب : من اجل 

عنب طازج ، برغل للدواجن، تنب، بندق، ليمون، 
، عدس طازج، خس، مثار اخلروب، ذرة صفراء، كوسا

فطر طازج، شوفان، زيتون طازج، بصل طازج، برتقال، 
أشجار خنيل، فول السوداين، ابزالء طازجة ، فلفل، 
بذور نبااتت، نبااتت، بطاطا طازجة، دواجن حية، 
شجريات ورد، مسسم، سبانخ طازجة ، قرع، علف 
للحيواانت، قش، قصب سكر ، قمح ، خضروات 

فريكة، القزحة ، طازجة ، مريامية ، نعنع ، الزعرت ، ال
. املفتول، الباذجنان 

شركة هاين العجاوي : أبسم 
 التجارية العادية العامة 

In the name of: Sharket Hani Al Ajawy Al Tijaryah  

 فلسطين  - جا  -جنين  :العن ا  
:  فلسطني  -عجة  -جنني  :عنوان التبليغ 

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 30765 31269:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 02/02/2017 17/17/7102 :التاريخ 
املشروابت مبا يف ذلك املياه الصاحلة للشرب : من اجل 

ريها من واملياه املنكهة واملياه املعدنية والغازية؛ غ
املشروابت غري الكحولية، مبا يف ذلك املشروابت 
الغازية ومشروابت الطاقة واملشروابت الرايضية؛ 
الفواكه واملشروابت والعصائر؛ العصائر واملركزات 
واملساحيق ومستحضرات أخرى لصنع املشروابت، مبا 
يف ذلك املياه املنكهة، املعدنية والغازية املياه 

ومشروابت الطاقة واملشروابت  واملشروابت الغازية
الرايضية ومشروابت الفاكهة والعصائر؛ املشروابت 

والعصائر الفاكهة 
شركة هاين العجاوي : أبسم 

 التجارية العادية العامة 
In the name of: Sharket Hani Al Ajawy Al Tijaryah  

 فلسطين  - جا  -جنين  :العن ا  
:  فلسطني  -عجة  -جنني  :عنوان التبليغ 

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 30766 31266:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 05/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور : من اجل 

ريها من واملياه املنكهة واملياه املعدنية والغازية؛ غ
املشروابت غري الكحولية، مبا يف ذلك املشروابت 
الغازية ومشروابت الطاقة واملشروابت الرايضية؛ 
الفواكه واملشروابت والعصائر؛ العصائر واملركزات 
واملساحيق ومستحضرات أخرى لصنع املشروابت، مبا 
يف ذلك املياه املنكهة، املعدنية والغازية املياه 

ومشروابت الطاقة واملشروابت  واملشروابت الغازية
الرايضية ومشروابت الفاكهة والعصائر؛ املشروابت 

والعصائر الفاكهة 
شركة هاين العجاوي : أبسم 

 التجارية العادية العامة 
In the name of: Sharket Hani Al Ajawy Al Tijaryah  

 فلسطين  - جا  -جنين  :العن ا  
:  فلسطني  -عجة  -جنني  :عنوان التبليغ 

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 30766 31266:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 05/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور : من اجل 

ريها من واملياه املنكهة واملياه املعدنية والغازية؛ غ
املشروابت غري الكحولية، مبا يف ذلك املشروابت 
الغازية ومشروابت الطاقة واملشروابت الرايضية؛ 
الفواكه واملشروابت والعصائر؛ العصائر واملركزات 
واملساحيق ومستحضرات أخرى لصنع املشروابت، مبا 
يف ذلك املياه املنكهة، املعدنية والغازية املياه 

ومشروابت الطاقة واملشروابت  واملشروابت الغازية
الرايضية ومشروابت الفاكهة والعصائر؛ املشروابت 

والعصائر الفاكهة 
شركة هاين العجاوي : أبسم 

 التجارية العادية العامة 
In the name of: Sharket Hani Al Ajawy Al Tijaryah  

 فلسطين  - جا  -جنين  :العن ا  
:  فلسطني  -عجة  -جنني  :عنوان التبليغ 

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 30766 31266:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 05/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور : من اجل 

اللحوم احملفوظة  –مستخرجات اللحوم –الصيد
الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة  -ةواملعلب

األغذية احملفوظة  –اجليالتني واملربيات –واملطهية
زبدة )اللنب ويره من منتجات األلبان  -واملخلالت

جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة  –(ومسنة حيواين
 –زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية –الزيوت -للتغذية

. مارغرين –زبدة نباتية
شركة حمالت أبو زينه : أبسم 

 للمواد الغذائية 
In the name of: Sharekat Mahalat Abo Zena Lel-Mawad 
Al-gethaeya  

( 762)ب .ص: الخليووووووول :العنوووووو ا  
فووووووووو كس  02-2229127تلفووووووووو   
2272781-02  
تلفون ( 927)ب .ص: اخلليل :عنوان التبليغ 
  17-7797964فاكس  7775073-17

 :

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 30767 31262:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 05/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
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القهوة، الكاكاو، املشروابت اليت أساسها : من اجل 
القهوة أو الكاكاو، املشروابت اليت أساسها 

كرونة الشوكوالته، املعكرونة، الفطائر احملشوة، مع
النودلز، منتجات املعجنات واملخابز، احللوايت، اخلبز، 

، اخلبز املدّور (لفائف مكسوة ابلسمسم(الكعك 
احملشو وغري احملشو، اخلبز املسطح، الشطائر، اخلبز 

طبقات مسطحة من املعجنات الرقيقة )املقلي 
حلوى )، املعجنات، الكعك، البقالوة )احملشوة

، احللوايت )ى الشعرييةحلو )، القطايف )ابملكسرات
املغطسة ابلشراب املركز ، حلوى البود نج، املهلبية 

، حلوى احلليب الكثيف )حلوى البودنج ابحلليب)
املكسو بطبقة من السكر واحملمر من األسفل، بودينغ 

، العسل، غراء )حلوى البودينغ الرتكية)األرز، كيسكول 
بهارات النحل لالستهالك البشري، العكرب، التوابل وال

للمواد الغذائية، الفانيال، البهارات، الصلصات مبا فيها 
صلصات الطماطم، اخلمرية، مسحوق اخلبيز، املواد 
الطبيعية لتحسني شكل ولون منتجات الدقيق وأتخري 
مدة تعفنها، الطحني جبميع انواعه، السميد، نشا 
الطعام، السكر على شكل حبوب، سكر املكعبات، 

ي، الشاي املثلج، سكاكر، مسحوق السكر، الشا
الشوكوالتة، البسكويت، املقرمشات، البسكويت اهلش 
والرقيق، العلكة، البوظة، املثلجات الصاحلة لالكل، 
امللح، الوجبات اخلفيفة املصنوعة من احلبوب 

، البوشار، دقيق الشوفان، رقائق الذره، )حبوب(
حبوب اإلفطار، القمح املطبوخ، الشعري، الشوفان، 

. اجلاودار، األرز، دبس للطعام حبوب

اللحوم احملفوظة  –مستخرجات اللحوم –الصيد
الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة  -ةواملعلب

األغذية احملفوظة  –اجليالتني واملربيات –واملطهية
زبدة )اللنب ويره من منتجات األلبان  -واملخلالت

جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة  –(ومسنة حيواين
 –زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية –الزيوت -للتغذية

. مارغرين –زبدة نباتية
شركة حمالت أبو زينه : أبسم 

 للمواد الغذائية 
In the name of: Sharekat Mahalat Abo Zena Lel-Mawad 
Al-gethaeya  

( 762)ب .ص: الخليووووووول :العنوووووو ا  
فووووووووو كس  02-2229127تلفووووووووو   
2272781-02  
تلفون ( 927)ب .ص: اخلليل :عنوان التبليغ 
  17-7797964فاكس  7775073-17

 :

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 30767 31262:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 05/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 

اللحوم احملفوظة  –مستخرجات اللحوم –الصيد
الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة  -ةواملعلب

األغذية احملفوظة  –اجليالتني واملربيات –واملطهية
زبدة )اللنب ويره من منتجات األلبان  -واملخلالت

جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة  –(ومسنة حيواين
 –زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية –الزيوت -للتغذية

. مارغرين –زبدة نباتية
شركة حمالت أبو زينه : أبسم 

 للمواد الغذائية 
In the name of: Sharekat Mahalat Abo Zena Lel-Mawad 
Al-gethaeya  

( 762)ب .ص: الخليووووووول :العنوووووو ا  
فووووووووو كس  02-2229127تلفووووووووو   
2272781-02  
تلفون ( 927)ب .ص: اخلليل :عنوان التبليغ 
  17-7797964فاكس  7775073-17

 :

 

 00  
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اللحوم احملفوظة  –مستخرجات اللحوم –الصيد
الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة  -ةواملعلب

األغذية احملفوظة  –اجليالتني واملربيات –واملطهية
زبدة )اللنب ويره من منتجات األلبان  -واملخلالت

جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة  –(ومسنة حيواين
 –زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية –الزيوت -للتغذية

. مارغرين –زبدة نباتية
شركة حمالت أبو زينه : أبسم 

 للمواد الغذائية 
In the name of: Sharekat Mahalat Abo Zena Lel-Mawad 
Al-gethaeya  

( 762)ب .ص: الخليووووووول :العنوووووو ا  
فووووووووو كس  02-2229127تلفووووووووو   
2272781-02  
تلفون ( 927)ب .ص: اخلليل :عنوان التبليغ 
  17-7797964فاكس  7775073-17

 :

 

 00  
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القهوة، الكاكاو، املشروابت اليت أساسها : من اجل 
القهوة أو الكاكاو، املشروابت اليت أساسها 

كرونة الشوكوالته، املعكرونة، الفطائر احملشوة، مع
النودلز، منتجات املعجنات واملخابز، احللوايت، اخلبز، 

، اخلبز املدّور (لفائف مكسوة ابلسمسم(الكعك 
احملشو وغري احملشو، اخلبز املسطح، الشطائر، اخلبز 

طبقات مسطحة من املعجنات الرقيقة )املقلي 
حلوى )، املعجنات، الكعك، البقالوة )احملشوة

، احللوايت )ى الشعرييةحلو )، القطايف )ابملكسرات
املغطسة ابلشراب املركز ، حلوى البود نج، املهلبية 

، حلوى احلليب الكثيف )حلوى البودنج ابحلليب)
املكسو بطبقة من السكر واحملمر من األسفل، بودينغ 

، العسل، غراء )حلوى البودينغ الرتكية)األرز، كيسكول 
بهارات النحل لالستهالك البشري، العكرب، التوابل وال

للمواد الغذائية، الفانيال، البهارات، الصلصات مبا فيها 
صلصات الطماطم، اخلمرية، مسحوق اخلبيز، املواد 
الطبيعية لتحسني شكل ولون منتجات الدقيق وأتخري 
مدة تعفنها، الطحني جبميع انواعه، السميد، نشا 
الطعام، السكر على شكل حبوب، سكر املكعبات، 

ي، الشاي املثلج، سكاكر، مسحوق السكر، الشا
الشوكوالتة، البسكويت، املقرمشات، البسكويت اهلش 
والرقيق، العلكة، البوظة، املثلجات الصاحلة لالكل، 
امللح، الوجبات اخلفيفة املصنوعة من احلبوب 

، البوشار، دقيق الشوفان، رقائق الذره، )حبوب(
حبوب اإلفطار، القمح املطبوخ، الشعري، الشوفان، 

. اجلاودار، األرز، دبس للطعام حبوب

اللحوم احملفوظة  –مستخرجات اللحوم –الصيد
الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة  -ةواملعلب

األغذية احملفوظة  –اجليالتني واملربيات –واملطهية
زبدة )اللنب ويره من منتجات األلبان  -واملخلالت

جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة  –(ومسنة حيواين
 –زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية –الزيوت -للتغذية

. مارغرين –زبدة نباتية
شركة حمالت أبو زينه : أبسم 

 للمواد الغذائية 
In the name of: Sharekat Mahalat Abo Zena Lel-Mawad 
Al-gethaeya  

( 762)ب .ص: الخليووووووول :العنوووووو ا  
فووووووووو كس  02-2229127تلفووووووووو   
2272781-02  
تلفون ( 927)ب .ص: اخلليل :عنوان التبليغ 
  17-7797964فاكس  7775073-17

 :

 

 00  
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جايتاش غيدا ابزارالما يف : أبسم 
ريكالم هيزميتلريي سنايي يف 

 تيكاريت أنونيم سريكييت 

In the name of: CAYTAS GIDA PAZARLAMA VE 
REKLAM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI  

 ريووووا ي ك جووووي طريووووق ب  :العنوووو ا  
الج نب  ا  ركز قرط ل للعمول ا  100

قرطوووووو ل ا  77/7: بلووووو   ب الووووورقر 
 تسطنب ل ا تركي  

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 اللون االمحر الغامق  تشتمل العالمة على

 07  
 

  Trade Mark No.: 30768 31262:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 05/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
اخلدمات املتعلقة ابإلعالانت، التسويق : من اجل 

والعروض للغاايت والعالقات العامة، تنظيم املعارض 
التجارية واإلعالنية، اخلدمات املكتبية، خدمات 
السكراتراي، خدمات تنظيم اشرتاكات الصحف، 
خدمات جتميع البياانت اإلحصائية، خدمات أتجري 

جايتاش غيدا ابزارالما يف : أبسم 
ريكالم هيزميتلريي سنايي يف 

 تيكاريت أنونيم سريكييت 

In the name of: CAYTAS GIDA PAZARLAMA VE 
REKLAM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI  

 ريووووا ي ك جووووي طريووووق ب  :العنوووو ا  
الج نب  ا  ركز قرط ل للعمول ا  100

قرطوووووو ل ا  77/7: بلووووو   ب الووووورقر 
 تسطنب ل ا تركي  

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 اللون االمحر الغامق  تشتمل العالمة على

 07  
 

  Trade Mark No.: 30768 31262:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 05/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
اخلدمات املتعلقة ابإلعالانت، التسويق : من اجل 

والعروض للغاايت والعالقات العامة، تنظيم املعارض 
التجارية واإلعالنية، اخلدمات املكتبية، خدمات 
السكراتراي، خدمات تنظيم اشرتاكات الصحف، 
خدمات جتميع البياانت اإلحصائية، خدمات أتجري 
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آالت املكاتب، تنظيم املعلومات يف القواعد البيانية 
احلاسوبية، خدمات الرد على االتصاالت اهلاتفية، 

عمال، خدمات إدارة األعمال خدمات إدارة األ
واالستشارات، احملاسبة واخلدمات االستشارية املالية 
املتعلقة هبا، خدمات تعيني املوظفني، خدمات 
التوظيف، خدمات اختيار املوظفني، خدمات توفري 
املوظفني، خدمات وكاالت االسترياد والتصدير، 

لدفع رسوم اخلدمات )خدمات تكليف الكوادر املؤقتة 
، واملستحقات الضريبية ومراقبة األمور الشكلية  )مةالعا

، خدمات تنظيم )كإجراءات املرور ابلنيابة عن اآلخرين
وإدارة املزادات العلنية، خدمات التجميع، ملصلحة 
اآلخرين، تشكيلة من البضائع تتضمن القهوة، 
الكاكاو، املشروابت اليت أساسها القهوة أو الكاكاو، 

ا الشوكوالته، املعكرونة، الفطائر املشروابت اليت أساسه
احملشوة، معكرونة النودلز، منتجات املعجنات واملخابز، 

، ) لفائف مكسوة ابلسمسم(احللوايت، اخلبز، الكعك
اخلبز املدّور احملشو وغري احملشو، اخلبز املسطح، 

طبقات مسطحة من املعجنات (الشطائر، اخلبز املقلي 
حلوى )كعك، البقالوة ، املعجنات، ال)الرقيقة احملشوة

، احللوايت )حلوى الشعريية(، القطايف )ابملكسرات
املغطسة ابلشراب املركز ، حلوى البود نج، املهلبية 

، حلوى احلليب الكثيف )حلوى البودنج ابحلليب(
املكسو بطبقة من السكر واحملمر من األسفل، سوتالك 

، )حلوى البودينغ الرتكية)، كيسكول )بودينغ األرز(
عسل، غراء النحل لالستهالك البشري، العكرب، ال

التوابل والبهارات للمواد الغذائية، الفانيال، البهارات، 
الصلصات مبا فيها صلصات الطماطم، اخلمرية، 
مسحوق اخلبيز، املواد الطبيعية لتحسني شكل ولون 
منتجات الدقيق وأتخري مدة تعفنها، الطحني جبميع 

، السكر على شكل انواعه، السميد، نشا الطعام
حبوب، سكر املكعبات، مسحوق السكر، الشاي، 
الشاي املثلج، سكاكر، الشوكوالتة، البسكويت، 
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املقرمشات، البسكويت اهلش والرقيق، العلكة، البوظة، 
املثلجات الصاحلة لالكل، امللح، الوجبات اخلفيفة 

، البوشار، دقيق )حبوب)املصنوعة من احلبوب 
ه، حبوب اإلفطار، القمح الشوفان، رقائق الذر 

املطبوخ، الشعري، الشوفان، حبوب اجلاودار، األرز، 
دبس للطعام، البرية، املستحضرات املستخدمة يف 
صناعة البرية، املياه املعدنية، ماء الينابيع، مياه للشرب، 
مشروابت الصودا، عصائر اخلضراوات والفواكة، 

ية، ومركزاهتا واللب اخلاص هبا، املشروابت الغاز 
لتمكني املستهلكني ) غري الكحولية)مشروابت الطاقة 

وهذه . من مشاهدهتا وشرائها ابلشكل املناسب
اخلدمات ميكن تقدميها من خالل متاجر البيع ابلتجزئة، 
متاجر البيع ابجلملة، وعرب الوسائط األلكرتونية أو من 

. خالل كتالوجات الطلبيات الربيدية
جايتاش غيدا ابزارالما يف : أبسم 

ريكالم هيزميتلريي سنايي يف 
 تيكاريت أنونيم سريكييت 

In the name of: CAYTAS GIDA PAZARLAMA VE 
REKLAM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI  

 - ريووا ي ك جووي طريووق ب  :العنوو ا  
الج نب  ا  ركز قرط ل للعمول ا  100

قرطوووووو ل ا  77/7: بلووووو   ب الووووورقر 
 تسطنب ل ا تركي  

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 لى اللون االمحر الغامق تشتمل العالمة ع

 03  
 

اللحوم احملفوظة  –مستخرجات اللحوم –الصيد
الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة  -ةواملعلب

األغذية احملفوظة  –اجليالتني واملربيات –واملطهية
زبدة )اللنب ويره من منتجات األلبان  -واملخلالت

جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة  –(ومسنة حيواين
 –زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية –الزيوت -للتغذية

. مارغرين –زبدة نباتية
شركة حمالت أبو زينه : أبسم 

 للمواد الغذائية 
In the name of: Sharekat Mahalat Abo Zena Lel-Mawad 
Al-gethaeya  

( 762)ب .ص: الخليووووووول :العنوووووو ا  
فووووووووو كس  02-2229127تلفووووووووو   
2272781-02  
تلفون ( 927)ب .ص: اخلليل :عنوان التبليغ 
  17-7797964فاكس  7775073-17

 :

 

 00  
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278

  Trade Mark No.: 30769 31265:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 05/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
خدمات توفري املأكوالت و املشروابت؛ : من اجل 

ة خالل فرتة النهار خدمات اإلقامة املؤقتة دور احلضان
. أماكن اإليواء املؤقت للحيواانت(. دور احلضانة(

جايتاش غيدا ابزارالما يف : أبسم 
يتلريي سنايي يف ريكالم هيزم

 تيكاريت أنونيم سريكييت 

In the name of: CAYTAS GIDA PAZARLAMA VE 
REKLAM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI  

 - ريووا ي ك جووي طريووق ب  :العنوو ا  
الج نب  ا  ركز قرط ل للعمول ا  100

قرطوووووو ل ا  77/7: بلووووو   ب الووووورقر 
 تسطنب ل ا تركي  

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 تشتمل العالمة على اللون االمحر الغامق 

 04  
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  Trade Mark No.: 30769 31265:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 05/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
خدمات توفري املأكوالت و املشروابت؛ : من اجل 

ة خالل فرتة النهار خدمات اإلقامة املؤقتة دور احلضان
. أماكن اإليواء املؤقت للحيواانت(. دور احلضانة(

جايتاش غيدا ابزارالما يف : أبسم 
يتلريي سنايي يف ريكالم هيزم

 تيكاريت أنونيم سريكييت 

In the name of: CAYTAS GIDA PAZARLAMA VE 
REKLAM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI  

 - ريووا ي ك جووي طريووق ب  :العنوو ا  
الج نب  ا  ركز قرط ل للعمول ا  100

قرطوووووو ل ا  77/7: بلووووو   ب الووووورقر 
 تسطنب ل ا تركي  

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 تشتمل العالمة على اللون االمحر الغامق 

 04  
 

279

  Trade Mark No.: 30770 31221:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 05/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة : من اجل 

وغريها من املواد اليت تستخدم يف غسيل املالبس 
زالة ومستحضرات التنظيف والصقل والكشط وإ

الصابون أبنواعه  -األوساخ، مواد إزالة الشحومات
 -الزيوت الطيارة –الروائح العطرية -وبرش الصابون

معاجني األسنان  -مواد التزيني وحماليل الشعر
. الشامبو -واحلالقة
مجعية التوفري والتسليف : أبسم 

 التعاونية للمشاريع النسوية 
In the name of: jamaet altawfer waaltasleef altaawneh 
lilmashre a alnasawieh  

بيووت ف ريووي جوو ال -نوو بلس :العنوو ا  
-0797152757  

-بيت فوريك جوال -انبلس :عنوان التبليغ 
1959027929  

 :

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 30770 31221:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 05/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة : من اجل 

وغريها من املواد اليت تستخدم يف غسيل املالبس 
زالة ومستحضرات التنظيف والصقل والكشط وإ

الصابون أبنواعه  -األوساخ، مواد إزالة الشحومات
 -الزيوت الطيارة –الروائح العطرية -وبرش الصابون

معاجني األسنان  -مواد التزيني وحماليل الشعر
. الشامبو -واحلالقة
مجعية التوفري والتسليف : أبسم 

 التعاونية للمشاريع النسوية 
In the name of: jamaet altawfer waaltasleef altaawneh 
lilmashre a alnasawieh  

بيووت ف ريووي جوو ال -نوو بلس :العنوو ا  
-0797152757  

-بيت فوريك جوال -انبلس :عنوان التبليغ 
1959027929  

 :

 

 09  
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280

281

  Trade Mark No.: 30771 31220:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 05/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
 .Tobacco; smokers’ articles; matchesالتبغ وأدوات املدخنني وأعواد الثقاب : من اجل 

شركة سراب لصناعة : أبسم 
 املعسل والتبغ مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Sarab Lsenaa't Almoasel 
Waltebeg Mosahama Khososiya  

 رام هللا  م رة الر  ن   :العن ا  
بريزيت عمارة تيسري خضر قاسم  :عنوان التبليغ 

  1957519176بريزيت جوال  02ب.ص
 :

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 30771 31220:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 05/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
 .Tobacco; smokers’ articles; matchesالتبغ وأدوات املدخنني وأعواد الثقاب : من اجل 

شركة سراب لصناعة : أبسم 
 املعسل والتبغ مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Sarab Lsenaa't Almoasel 
Waltebeg Mosahama Khososiya  

 رام هللا  م رة الر  ن   :العن ا  
بريزيت عمارة تيسري خضر قاسم  :عنوان التبليغ 

  1957519176بريزيت جوال  02ب.ص
 :

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 30771 31220:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 05/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
 .Tobacco; smokers’ articles; matchesالتبغ وأدوات املدخنني وأعواد الثقاب : من اجل 

شركة سراب لصناعة : أبسم 
 املعسل والتبغ مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Sarab Lsenaa't Almoasel 
Waltebeg Mosahama Khososiya  

 رام هللا  م رة الر  ن   :العن ا  
بريزيت عمارة تيسري خضر قاسم  :عنوان التبليغ 

  1957519176بريزيت جوال  02ب.ص
 :

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 30772 31227:ة رقم العالمة التجاري
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 05/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
املقاهي ، الكافتريايت ، التزويد ابلطعام : من اجل 

والشراب ، مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة 
شركة عالطريق كافيه : أبسم 

 العاديه العامه 
In the name of: sharekit al'a tareq caffeh al aldya al amaa  

: جوو ال  -رفيوووي   -نوو بلس :العنوو ا  
0796666000  

: جوال  -رفيداي  -انبلس :عنوان التبليغ 
1952222111  

 :

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30773 31223:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 05/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال, العمالتنظيم ا, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او , النشاط املكتيب
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية

, املعارض التجارية للغاايت االعالنية او التجارية
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اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من 
, ءخالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمال

خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج 
خدمات عرض , حترير النصوص االعالنية, املبيعات

خدمات املساعدة لتشغيل شركة جتارية على مبدأ , عامة
الطراف )ترويج املبيعات , عرض املنتوجات, االمتياز
ترويج وخدمات , املبيعات يف مزادات عامة, (اخرى

مات املساعدة لالنشطة خد, ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل 

, وكاالت االسترياد والتصدير, شبكات اتصاالت عاملية
خدمات , االعالن املباشر على شبكة كمبيوترات

شراء املنتوجات واخلدمات )التوريد لالطراف االخرى 
ادارة امللفات , توزيع العينات, (لشركات اخرى

, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة ,احملوسبة
أتجري , اتجري االت البيع, وكاالت االعالانت
, نشر مواد الدعاية واإلعالن, املساحات اإلعالنية

البحث عن املعلومات , املساعدة يف إدارة األعمال
جتميع املعلومات يف , لالخرين يف ملفات حاسوب

مدة الدعاية حتضري أع, النسخ, قواعد بياانت حاسوب
املساعدة يف إدارة األعمال التجارية أو , واإلعالن
اإلعالن ابلربيد , إدارة أعمال فناين التمثيل, الصناعية

, نسخ الواثئق, حتديث مواد الدعاية واإلعالن, املباشر
الدعاية واإلعالن , لصق اإلعالانت, دراسات السوق

تنظيم املعلومات يف , إستطالعات الرأي, اخلارجي
نشر نصوص الدعاية , واعد بياانت حاسوبق

, وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, واإلعالن
, خدمات البيع ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة كانت

خدمات جتميع تشكيلة من السلع لصاحل الغري، وذلك 
لتمكني عامة الزابئن من معاينتها و شرائها 

282

  Trade Mark No.: 30772 31227:ة رقم العالمة التجاري
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 05/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
املقاهي ، الكافتريايت ، التزويد ابلطعام : من اجل 

والشراب ، مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة 
شركة عالطريق كافيه : أبسم 

 العاديه العامه 
In the name of: sharekit al'a tareq caffeh al aldya al amaa  

: جوو ال  -رفيوووي   -نوو بلس :العنوو ا  
0796666000  

: جوال  -رفيداي  -انبلس :عنوان التبليغ 
1952222111  

 :

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30773 31223:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 05/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال, العمالتنظيم ا, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او , النشاط املكتيب
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية

, املعارض التجارية للغاايت االعالنية او التجارية

  Trade Mark No.: 30772 31227:ة رقم العالمة التجاري
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 05/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
املقاهي ، الكافتريايت ، التزويد ابلطعام : من اجل 

والشراب ، مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة 
شركة عالطريق كافيه : أبسم 

 العاديه العامه 
In the name of: sharekit al'a tareq caffeh al aldya al amaa  

: جوو ال  -رفيوووي   -نوو بلس :العنوو ا  
0796666000  

: جوال  -رفيداي  -انبلس :عنوان التبليغ 
1952222111  

 :

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30773 31223:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 05/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال, العمالتنظيم ا, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او , النشاط املكتيب
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية

, املعارض التجارية للغاايت االعالنية او التجارية
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اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من 
, ءخالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمال

خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج 
خدمات عرض , حترير النصوص االعالنية, املبيعات

خدمات املساعدة لتشغيل شركة جتارية على مبدأ , عامة
الطراف )ترويج املبيعات , عرض املنتوجات, االمتياز
ترويج وخدمات , املبيعات يف مزادات عامة, (اخرى

مات املساعدة لالنشطة خد, ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل 

, وكاالت االسترياد والتصدير, شبكات اتصاالت عاملية
خدمات , االعالن املباشر على شبكة كمبيوترات

شراء املنتوجات واخلدمات )التوريد لالطراف االخرى 
ادارة امللفات , توزيع العينات, (لشركات اخرى

, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة ,احملوسبة
أتجري , اتجري االت البيع, وكاالت االعالانت
, نشر مواد الدعاية واإلعالن, املساحات اإلعالنية

البحث عن املعلومات , املساعدة يف إدارة األعمال
جتميع املعلومات يف , لالخرين يف ملفات حاسوب

مدة الدعاية حتضري أع, النسخ, قواعد بياانت حاسوب
املساعدة يف إدارة األعمال التجارية أو , واإلعالن
اإلعالن ابلربيد , إدارة أعمال فناين التمثيل, الصناعية

, نسخ الواثئق, حتديث مواد الدعاية واإلعالن, املباشر
الدعاية واإلعالن , لصق اإلعالانت, دراسات السوق

تنظيم املعلومات يف , إستطالعات الرأي, اخلارجي
نشر نصوص الدعاية , واعد بياانت حاسوبق

, وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, واإلعالن
, خدمات البيع ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة كانت

خدمات جتميع تشكيلة من السلع لصاحل الغري، وذلك 
لتمكني عامة الزابئن من معاينتها و شرائها 

283

  Trade Mark No.: 30772 31227:ة رقم العالمة التجاري
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 05/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
املقاهي ، الكافتريايت ، التزويد ابلطعام : من اجل 

والشراب ، مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة 
شركة عالطريق كافيه : أبسم 

 العاديه العامه 
In the name of: sharekit al'a tareq caffeh al aldya al amaa  

: جوو ال  -رفيوووي   -نوو بلس :العنوو ا  
0796666000  

: جوال  -رفيداي  -انبلس :عنوان التبليغ 
1952222111  

 :

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30773 31223:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 05/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال, العمالتنظيم ا, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او , النشاط املكتيب
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية

, املعارض التجارية للغاايت االعالنية او التجارية

شركة االتقان الصناعية : أبسم 
 التجارية عادية عامة 

In the name of: Sharekat Alittqan Alsinaiya Altijariya 
Adiya Ama  

 رام هللا والبيرة رام هللا  :العن ا  
:  رام هللا والبرية رام هللا  :عنوان التبليغ 

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30775 31229:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 21 70 :يف الصنف 

  Date: 05/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
البضائع اخلرده الصغريه والبضائع اجملوفه : من اجل 

( املعادن الثمينه او املموهه هبا  غري املصنوعه من)
خالف فراشي الدهان )واالمشاط واالسفنج والفراشي 

وادوات صنع الفراشي واالالت واالدوات املستعمله ( 
يف التنظيف والسلك الدقيق املستعمل يف التنظيف 
والبضائع الزجاجيه القيشاين واخلزف غري املدرجه يف 

. . الصناف االخرى 

شركة االتقان الصناعية : أبسم 
 التجارية عادية عامة 

In the name of: Sharekat Alittqan Alsinaiya Altijariya 
Adiya Ama  

 رام هللا والبيرة رام هللا  :العن ا  
:  رام هللا والبرية رام هللا  :عنوان التبليغ 

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30775 31229:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 21 70 :يف الصنف 

  Date: 05/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
البضائع اخلرده الصغريه والبضائع اجملوفه : من اجل 

( املعادن الثمينه او املموهه هبا  غري املصنوعه من)
خالف فراشي الدهان )واالمشاط واالسفنج والفراشي 

وادوات صنع الفراشي واالالت واالدوات املستعمله ( 
يف التنظيف والسلك الدقيق املستعمل يف التنظيف 
والبضائع الزجاجيه القيشاين واخلزف غري املدرجه يف 

. . الصناف االخرى 

شركة االتقان الصناعية : أبسم 
 التجارية عادية عامة 

In the name of: Sharekat Alittqan Alsinaiya Altijariya 
Adiya Ama  

 رام هللا والبيرة رام هللا  :العن ا  
:  رام هللا والبرية رام هللا  :عنوان التبليغ 

 

 05  
 

  Trade Mark No.: 30776 31226:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 05/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والسكر واالرز : من اجل 

ومماثالت القهوة والدقيق  والتابيوك ا والساغو
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب واخلبز 
والبسكويت والكعك واحللوى والرشوش املستعملة 
لتجميدها والعسل والدبس واخلمرية ومسحوق اخلبز 
وامللح واخلردل والفلفل واخلل والصلصة والبهارات 

والتوابل واجلليد 
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شركة االتقان الصناعية : أبسم 
 ة عادية عامة التجاري

In the name of: Sharekat Alittqan Alsinaiya Altijariya 
Adiya Ama  

 رام هللا والبيرة رام هللا  :العن ا  
:  رام هللا والبرية رام هللا  :عنوان التبليغ 

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 30777 31222:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 05/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
السمنه النباتيه : من اجل 

شركة مصانع الزيوت : أبسم 
 النباتية 

In the name of: sharket msane'e al-zuot al-nbatya  

 -نوووووو بلس  -فلسووووووطين  :العنوووووو ا  
 المنطقا الان  يا الشرقيا 

املنطقة  -انبلس  -فلسطني  :عنوان التبليغ 
 الصناعية الشرقية 

 :

 

شركة االتقان الصناعية : أبسم 
 ة عادية عامة التجاري

In the name of: Sharekat Alittqan Alsinaiya Altijariya 
Adiya Ama  

 رام هللا والبيرة رام هللا  :العن ا  
:  رام هللا والبرية رام هللا  :عنوان التبليغ 

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 30777 31222:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 05/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
السمنه النباتيه : من اجل 

شركة مصانع الزيوت : أبسم 
 النباتية 

In the name of: sharket msane'e al-zuot al-nbatya  

 -نوووووو بلس  -فلسووووووطين  :العنوووووو ا  
 المنطقا الان  يا الشرقيا 

املنطقة  -انبلس  -فلسطني  :عنوان التبليغ 
 الصناعية الشرقية 

 :
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شركة االتقان الصناعية : أبسم 
 التجارية عادية عامة 

In the name of: Sharekat Alittqan Alsinaiya Altijariya 
Adiya Ama  

 رام هللا والبيرة رام هللا  :العن ا  
:  رام هللا والبرية رام هللا  :عنوان التبليغ 

 

 05  
 

  Trade Mark No.: 30776 31226:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 05/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والسكر واالرز : من اجل 

ومماثالت القهوة والدقيق  والتابيوك ا والساغو
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب واخلبز 
والبسكويت والكعك واحللوى والرشوش املستعملة 
لتجميدها والعسل والدبس واخلمرية ومسحوق اخلبز 
وامللح واخلردل والفلفل واخلل والصلصة والبهارات 

والتوابل واجلليد 

  Trade Mark No.: 30772 31227:ة رقم العالمة التجاري
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 05/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
املقاهي ، الكافتريايت ، التزويد ابلطعام : من اجل 

والشراب ، مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة 
شركة عالطريق كافيه : أبسم 

 العاديه العامه 
In the name of: sharekit al'a tareq caffeh al aldya al amaa  

: جوو ال  -رفيوووي   -نوو بلس :العنوو ا  
0796666000  

: جوال  -رفيداي  -انبلس :عنوان التبليغ 
1952222111  

 :

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30773 31223:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 05/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال, العمالتنظيم ا, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او , النشاط املكتيب
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية

, املعارض التجارية للغاايت االعالنية او التجارية شركة االتقان الصناعية : أبسم 
 ة عادية عامة التجاري

In the name of: Sharekat Alittqan Alsinaiya Altijariya 
Adiya Ama  

 رام هللا والبيرة رام هللا  :العن ا  
:  رام هللا والبرية رام هللا  :عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 30777 31222:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 05/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
السمنه النباتيه : من اجل 

شركة مصانع الزيوت : أبسم 
 النباتية 

In the name of: sharket msane'e al-zuot al-nbatya  

 -نوووووو بلس  -فلسووووووطين  :العنوووووو ا  
 المنطقا الان  يا الشرقيا 

املنطقة  -انبلس  -فلسطني  :عنوان التبليغ 
 الصناعية الشرقية 

 :
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 70  
 

  Trade Mark No.: 30778 31222:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 05/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
الدعايه واالعالن وادارة وتوجيه وتفعيل : من اجل 

النشاط املكتيب 
  In the name of: Ali omar Abu Tayonn علي عمر دمحم ابو طيون : أبسم 

 - ووو ر  سوووفي   _نووو بلس :العنووو ا  
  0799571978ج ال

 -شارع سفيان _انبلس : عنوان التبليغ
  1955230536جوال

 :

 

 0 
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  Trade Mark No.: 30778 31222:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 05/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
الدعايه واالعالن وادارة وتوجيه وتفعيل : من اجل 

النشاط املكتيب 
  In the name of: Ali omar Abu Tayonn علي عمر دمحم ابو طيون : أبسم 

 - ووو ر  سوووفي   _نووو بلس :العنووو ا  
  0799571978ج ال

 -شارع سفيان _انبلس : عنوان التبليغ
  1955230536جوال

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30779 31225:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 06/02/2017 16/17/7102 :التاريخ 
ورق ,حمارم ورقية للوجة: من اجل 

حفاضات االطفال املعدة ,الورقية,املناشف,التواليت
املناديل الورقية واوراق ,للطرح بعد االستعمال

اغطية مقعد املرحاض الورقية أكياس من الةرق ,احلمام
فوط مبللة من السلليلوز ,واكياس النفاايت 

اشرف يوسف ابراهيم : أبسم 
 ابومسرة 

In the name of: ashraf yousef ibrahem abu samrah  

  0799787187-ط ب س :العن ا  
:   1955369063-طوابس :عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 30779 31225:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 06/02/2017 16/17/7102 :التاريخ 
ورق ,حمارم ورقية للوجة: من اجل 

حفاضات االطفال املعدة ,الورقية,املناشف,التواليت
املناديل الورقية واوراق ,للطرح بعد االستعمال

اغطية مقعد املرحاض الورقية أكياس من الةرق ,احلمام
فوط مبللة من السلليلوز ,واكياس النفاايت 

اشرف يوسف ابراهيم : أبسم 
 ابومسرة 

In the name of: ashraf yousef ibrahem abu samrah  

  0799787187-ط ب س :العن ا  
:   1955369063-طوابس :عنوان التبليغ 

 

 7  
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  Trade Mark No.: 30780 31221:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 06/02/2017 16/17/7102 :التاريخ 
واملياه املعدنية ( شراب الشعري ) البرية : من اجل 

, والغازية وغريها من املشروابت غري الكحولية 
, مشروابت مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه 

. شراب ومستحضرات اخرى لعمل املشروابت 
شركة مصانع الزعرت : أبسم 

امللوكي للمواد الغذائية والشراب 
 م خ م 

In the name of: SHARIKAT MASNAA ALZAATAR 
ALMOLOKI LILMAWAD ALGITHAIYA 
WALSHARAB  

بيووور  -جموول ابووو  هموو م   :العنوو ا  
فلسوووطين جووو ال  -نووو بلس  - ووورت 

0795600200  
:   1955505052جوال  :عنوان التبليغ 

 

 3  
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  Trade Mark No.: 30780 31221:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 06/02/2017 16/17/7102 :التاريخ 
واملياه املعدنية ( شراب الشعري ) البرية : من اجل 

, والغازية وغريها من املشروابت غري الكحولية 
, مشروابت مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه 

. شراب ومستحضرات اخرى لعمل املشروابت 
شركة مصانع الزعرت : أبسم 

امللوكي للمواد الغذائية والشراب 
 م خ م 

In the name of: SHARIKAT MASNAA ALZAATAR 
ALMOLOKI LILMAWAD ALGITHAIYA 
WALSHARAB  

بيووور  -جموول ابووو  هموو م   :العنوو ا  
فلسوووطين جووو ال  -نووو بلس  - ووورت 

0795600200  
:   1955505052جوال  :عنوان التبليغ 

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 30781 31220:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 06/02/2017 16/17/7102 :التاريخ 
؛ املياه املعدنية والغازية (شراب الشعري)البرية : من اجل 

وغريها من املشروابت غري الكحولية؛ املشروابت 
املستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه؛ شراب 

. ضري املشروابتومستحضرات أخرى لتح
  In the name of: The Coca-Cola Company كوال كومبين   -ذا كوكا : أبسم 

كووووو ال بووووو  اا -وا  ك كووووو  :العنوووو ا  
ا ال اليووو ت 70717أت نتوو ا جي رجيووو  
 المتحوة األ ري يا 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

تشتمل العالمة على االلوان الربتقايل واالبيض 
 واالزرق واالخضر الغامق واالخضر الفاتح 

 4  
 

  Trade Mark No.: 30781 31220:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 06/02/2017 16/17/7102 :التاريخ 
؛ املياه املعدنية والغازية (شراب الشعري)البرية : من اجل 

وغريها من املشروابت غري الكحولية؛ املشروابت 
املستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه؛ شراب 

. ضري املشروابتومستحضرات أخرى لتح
  In the name of: The Coca-Cola Company كوال كومبين   -ذا كوكا : أبسم 

كووووو ال بووووو  اا -وا  ك كووووو  :العنوووو ا  
ا ال اليووو ت 70717أت نتوو ا جي رجيووو  
 المتحوة األ ري يا 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

تشتمل العالمة على االلوان الربتقايل واالبيض 
 واالزرق واالخضر الغامق واالخضر الفاتح 

 4  
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  Trade Mark No.: 30782 31227:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 06/02/2017 16/17/7102 :التاريخ 
؛ املياه املعدنية والغازية (شراب الشعري)البرية : من اجل 

وغريها من املشروابت غري الكحولية؛ املشروابت 
املستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه؛ شراب 

. ومستحضرات أخرى لتحضري املشروابت
  In the name of: The Coca-Cola Company كوال كومبين   -ذا كوكا : أبسم 

كووووو ال بووووو  اا -وا  ك كووووو  :العنوووو ا  
ا ال اليووو ت 70717أت نتوو ا جي رجيووو  
 المتحوة األ ري يا 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

تشتمل العالمة على االلوان الربتقايل واالبيض 
 واالزرق واالخضر الغامق واالخضر الفاتح 

 9  
 

  Trade Mark No.: 30782 31227:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 06/02/2017 16/17/7102 :التاريخ 
؛ املياه املعدنية والغازية (شراب الشعري)البرية : من اجل 

وغريها من املشروابت غري الكحولية؛ املشروابت 
املستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه؛ شراب 

. ومستحضرات أخرى لتحضري املشروابت
  In the name of: The Coca-Cola Company كوال كومبين   -ذا كوكا : أبسم 

كووووو ال بووووو  اا -وا  ك كووووو  :العنوووو ا  
ا ال اليووو ت 70717أت نتوو ا جي رجيووو  
 المتحوة األ ري يا 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

تشتمل العالمة على االلوان الربتقايل واالبيض 
 واالزرق واالخضر الغامق واالخضر الفاتح 

 9  
  Trade Mark No.: 30783 31223:العالمة التجارية رقم  

  In Class: 35 39 :يف الصنف 
  Date: 06/02/2017 16/17/7102 :التاريخ 

خدمات تقدمي االستشارات املتعلقة : من اجل 
ابألعمال؛ خدمات وكاالت اإلعالن؛ خدمات الدعاية 

شارية واإلعالن والتسويق والرتويج؛ اخلدمات االست
اخلاصة ابإلعالن والتسويق؛ خدمات الرتويج ملنتجات 
وخدمات الغري؛ خدمات تنظيم أحباث السوق؛ حتليل 
االستجابة لإلعالانت وأحباث السوق؛ تصميم 
اإلعالانت واملواد اإلعالنية للغري وابتكارها وإعدادها 
وإنتاجها وتوزيعها؛ خدمات التخطيط اإلعالمي؛ ادارة 

ء الزابئن؛ تنظيم وإدارة برامج املكافآت برامج تعزيز وال
التحفيزية لرتويج بيع املنتجات واخلدمات؛ إدارة قواعد 
البياانت وامللفات احملوسبة؛ خدمات معاجلة البياانت؛ 
إنشاء فهارس للمعلومات واملواقع وغريها من املصادر 
املتوفرة على الشبكات احلاسوبية العاملية وغريها من 

ونية وشبكات االتصال للغري؛ توفري الشبكات االلكرت 
معلومات ومواقع وغريها من املصادر املتوفرة على 
الشبكات احلاسوبية العاملية والشبكات االلكرتونية 
وشبكات االتصال األخرى والبحث عنها وتصفحها 
وسحبها للغري؛ تنظيم حمتوى املعلومات املتوفرة عرب 

لشبكات الشبكات احلاسوبية العاملية وغريها من ا
االلكرتونية وشبكات االتصال وفقا لتفضيالت 
املستخدم؛ توفري املعلومات املتعلقة ابألعمال 

  Trade Mark No.: 30783 31223:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 06/02/2017 16/17/7102 :التاريخ 
خدمات تقدمي االستشارات املتعلقة : من اجل 

ابألعمال؛ خدمات وكاالت اإلعالن؛ خدمات الدعاية 
شارية واإلعالن والتسويق والرتويج؛ اخلدمات االست

اخلاصة ابإلعالن والتسويق؛ خدمات الرتويج ملنتجات 
وخدمات الغري؛ خدمات تنظيم أحباث السوق؛ حتليل 
االستجابة لإلعالانت وأحباث السوق؛ تصميم 
اإلعالانت واملواد اإلعالنية للغري وابتكارها وإعدادها 
وإنتاجها وتوزيعها؛ خدمات التخطيط اإلعالمي؛ ادارة 

ء الزابئن؛ تنظيم وإدارة برامج املكافآت برامج تعزيز وال
التحفيزية لرتويج بيع املنتجات واخلدمات؛ إدارة قواعد 
البياانت وامللفات احملوسبة؛ خدمات معاجلة البياانت؛ 
إنشاء فهارس للمعلومات واملواقع وغريها من املصادر 
املتوفرة على الشبكات احلاسوبية العاملية وغريها من 

ونية وشبكات االتصال للغري؛ توفري الشبكات االلكرت 
معلومات ومواقع وغريها من املصادر املتوفرة على 
الشبكات احلاسوبية العاملية والشبكات االلكرتونية 
وشبكات االتصال األخرى والبحث عنها وتصفحها 
وسحبها للغري؛ تنظيم حمتوى املعلومات املتوفرة عرب 

لشبكات الشبكات احلاسوبية العاملية وغريها من ا
االلكرتونية وشبكات االتصال وفقا لتفضيالت 
املستخدم؛ توفري املعلومات املتعلقة ابألعمال 
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واملستهلكني واملعلومات التجارية عرب الشبكات 
احلاسوبية وشبكات االتصال العاملية؛ تقدمي اخلدمات 
املتعلقة ابألعمال وحتديدا توفري قواعد بياانت حاسوبية 

جمموعة واسعة ومتنوعة من متعلقة بشراء وبيع 
املنتجات واخلدمات اخلاصة ابلغري؛ خدمات حمالت 
البيع ابلتجزئة وخدمات حمالت البيع ابلتجزئة املباشرة 

؛ خدمات حمالت البيع ابلتجزئة املتوفرة عرب (الين-ان)
االنرتنت وغريها من الشبكات احلاسوبية والشبكات 

الت االلكرتونية وشبكات االتصاالت؛ خدمات حم
البيع ابلتجزئة اليت تشمل املنتجات احلاسوبية 
وااللكرتونية والرتفيهية واألجهزة اخلاصة ابالتصاالت 
السلكية والالسلكية واهلواتف النقالة واألجهزة 
االلكرتونية الرقمية املتنقلة احملمولة ابليد وغريها من 
املنتجات االلكرتونية اخلاصة ابملستهلك والربجميات 

وامللحقات واألجهزة امللحقة واحلقائب  احلاسوبية
املخصصة حلمل األجهزة املذكورة واليت يتم توفريها عرب 
شبكة االنرتنت وغريها من الشبكات احلاسوبية 
والشبكات االلكرتونية وشبكات االتصاالت؛ خدمات 
عرض وجتربة املنتج املتوفرة داخل احملل وعرب شبكات 

شبكات االلكرتونية االتصاالت العاملية وغريها من ال
وشبكات االتصاالت؛ خدمات االشرتاك وحتديدا توفري 
االشرتاكات املتعلقة مبحتوايت النصوص والبياانت 
والصور واألعمال السمعية وأعمال الفيديو واألعمال 
ذات الوسائط املتعددة املتوفرة عرب شبكة االنرتنت 
وغريها من الشبكات االلكرتونية وشبكات 

نظيم وإدارة املؤمترات والعروض واملعارض االتصاالت؛ ت
. التجارية واخلاصة ابألعمال

  .In the name of: Apple Inc . أبل انك: أبسم 
انفينيوت لو با ك برتينو ا  1 :العنو ا  

وة ا ال الي ت المتحو97011ك ليف رني  
 األ ري يا 
: عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

  Trade Mark No.: 30783 31223:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 06/02/2017 16/17/7102 :التاريخ 
خدمات تقدمي االستشارات املتعلقة : من اجل 

ابألعمال؛ خدمات وكاالت اإلعالن؛ خدمات الدعاية 
شارية واإلعالن والتسويق والرتويج؛ اخلدمات االست

اخلاصة ابإلعالن والتسويق؛ خدمات الرتويج ملنتجات 
وخدمات الغري؛ خدمات تنظيم أحباث السوق؛ حتليل 
االستجابة لإلعالانت وأحباث السوق؛ تصميم 
اإلعالانت واملواد اإلعالنية للغري وابتكارها وإعدادها 
وإنتاجها وتوزيعها؛ خدمات التخطيط اإلعالمي؛ ادارة 

ء الزابئن؛ تنظيم وإدارة برامج املكافآت برامج تعزيز وال
التحفيزية لرتويج بيع املنتجات واخلدمات؛ إدارة قواعد 
البياانت وامللفات احملوسبة؛ خدمات معاجلة البياانت؛ 
إنشاء فهارس للمعلومات واملواقع وغريها من املصادر 
املتوفرة على الشبكات احلاسوبية العاملية وغريها من 

ونية وشبكات االتصال للغري؛ توفري الشبكات االلكرت 
معلومات ومواقع وغريها من املصادر املتوفرة على 
الشبكات احلاسوبية العاملية والشبكات االلكرتونية 
وشبكات االتصال األخرى والبحث عنها وتصفحها 
وسحبها للغري؛ تنظيم حمتوى املعلومات املتوفرة عرب 

لشبكات الشبكات احلاسوبية العاملية وغريها من ا
االلكرتونية وشبكات االتصال وفقا لتفضيالت 
املستخدم؛ توفري املعلومات املتعلقة ابألعمال 
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واملستهلكني واملعلومات التجارية عرب الشبكات 
احلاسوبية وشبكات االتصال العاملية؛ تقدمي اخلدمات 
املتعلقة ابألعمال وحتديدا توفري قواعد بياانت حاسوبية 

جمموعة واسعة ومتنوعة من متعلقة بشراء وبيع 
املنتجات واخلدمات اخلاصة ابلغري؛ خدمات حمالت 
البيع ابلتجزئة وخدمات حمالت البيع ابلتجزئة املباشرة 

؛ خدمات حمالت البيع ابلتجزئة املتوفرة عرب (الين-ان)
االنرتنت وغريها من الشبكات احلاسوبية والشبكات 

الت االلكرتونية وشبكات االتصاالت؛ خدمات حم
البيع ابلتجزئة اليت تشمل املنتجات احلاسوبية 
وااللكرتونية والرتفيهية واألجهزة اخلاصة ابالتصاالت 
السلكية والالسلكية واهلواتف النقالة واألجهزة 
االلكرتونية الرقمية املتنقلة احملمولة ابليد وغريها من 
املنتجات االلكرتونية اخلاصة ابملستهلك والربجميات 

وامللحقات واألجهزة امللحقة واحلقائب  احلاسوبية
املخصصة حلمل األجهزة املذكورة واليت يتم توفريها عرب 
شبكة االنرتنت وغريها من الشبكات احلاسوبية 
والشبكات االلكرتونية وشبكات االتصاالت؛ خدمات 
عرض وجتربة املنتج املتوفرة داخل احملل وعرب شبكات 

شبكات االلكرتونية االتصاالت العاملية وغريها من ال
وشبكات االتصاالت؛ خدمات االشرتاك وحتديدا توفري 
االشرتاكات املتعلقة مبحتوايت النصوص والبياانت 
والصور واألعمال السمعية وأعمال الفيديو واألعمال 
ذات الوسائط املتعددة املتوفرة عرب شبكة االنرتنت 
وغريها من الشبكات االلكرتونية وشبكات 

نظيم وإدارة املؤمترات والعروض واملعارض االتصاالت؛ ت
. التجارية واخلاصة ابألعمال

  .In the name of: Apple Inc . أبل انك: أبسم 
انفينيوت لو با ك برتينو ا  1 :العنو ا  

وة ا ال الي ت المتحو97011ك ليف رني  
 األ ري يا 
: عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,24ب .ص

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 30784 31224:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 06/02/2017 16/17/7102 :التاريخ 
امللحامللح : من اجل 

شركة سلد مار لتجارة : أبسم 
 املواد الغذائية مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Seld Mar Letijaret Almawad 
Alghthaiya Mosahama Khososiya  

 القوس بير نب ال  :العن ا  
رام هللا االرسال عمارة السفينة  :عنوان التبليغ 

  1959211211جوال 
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

فية واألرقام ذات االستخدام العام والرسومات الوص
 مبعزل عن العالمة 
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 رام هللا ,24ب .ص

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 30784 31224:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 06/02/2017 16/17/7102 :التاريخ 
امللحامللح : من اجل 

شركة سلد مار لتجارة : أبسم 
 املواد الغذائية مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Seld Mar Letijaret Almawad 
Alghthaiya Mosahama Khososiya  

 القوس بير نب ال  :العن ا  
رام هللا االرسال عمارة السفينة  :عنوان التبليغ 

  1959211211جوال 
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

فية واألرقام ذات االستخدام العام والرسومات الوص
 مبعزل عن العالمة 

 رام هللا ,24ب .ص

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 30784 31224:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 06/02/2017 16/17/7102 :التاريخ 
امللحامللح : من اجل 

شركة سلد مار لتجارة : أبسم 
 املواد الغذائية مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Seld Mar Letijaret Almawad 
Alghthaiya Mosahama Khososiya  

 القوس بير نب ال  :العن ا  
رام هللا االرسال عمارة السفينة  :عنوان التبليغ 

  1959211211جوال 
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

فية واألرقام ذات االستخدام العام والرسومات الوص
 مبعزل عن العالمة 
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 2  
 

  Trade Mark No.: 30788 31222:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 08/02/2017 12/17/7102 :التاريخ 
حلوم الدواجن : من اجل 

شركة مسلخ شاهينكو : أبسم 
 اخوان للدواجن واللحوم 

In the name of: shareiket maslakh shahenko ikhwan lel 
dawajen wa allhoum  

 -بيووووت بجوووون  -نوووو بلس  :العنوووو ا  
  0797999979: ج ال 

: جوال  -ن بيت دج -انبلس  :عنوان التبليغ 
1959555535  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 2  
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  Trade Mark No.: 30788 31222:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 08/02/2017 12/17/7102 :التاريخ 
حلوم الدواجن : من اجل 

شركة مسلخ شاهينكو : أبسم 
 اخوان للدواجن واللحوم 

In the name of: shareiket maslakh shahenko ikhwan lel 
dawajen wa allhoum  

 -بيووووت بجوووون  -نوووو بلس  :العنوووو ا  
  0797999979: ج ال 

: جوال  -ن بيت دج -انبلس  :عنوان التبليغ 
1959555535  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30790 31251:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 08/02/2017 12/17/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن؛ إدارة االعمال؛ : من اجل 

توجيه األعمال؛ تفعيل النشاط املكتيب؛ خدمات البيع 
بات، األجزاء اهليكلية ابلتجزئة أو اجلملة للمرك

ولوازمها؛ خدمات البيع ابلتجزئة واملفّرق يف جمال 
؛ [لآلخرين]املركبات؛ خدمات ترويج املبيعات 

خدمات جتميع املعلومات يف قواعد بياانت الكمبيوتر؛ 
تنظيم املعلومات يف قواعد بياانت الكمبيوتر؛ خدمات 
 الدعاية واإلعالن والنشر للمركبات؛ خدمات وكاالت
االسترياد والتصدير؛ خدمات توفري معلومات حول 
املركبات الربية، وخباصة، معلومات عن السلع 
اإلستهالكية ومعلومات عن مقارنة األسعار؛ خدمات 
تقدمي املعلومات، وخباصة، توفري معلومات عن مقارنة 
األسعار يف جمال الوقود؛ خدمات تقدمي املعلومات 

مؤسسة إرشاد ]التجارية والنصح للمستهلكني 
؛ خدمات إدارة برامج والء املستهلكني؛ [املستهلكني

تنظيم املعارض لغاايت جتارية أو دعائية؛ تنظيم املعارض 
. التجارية لغاايت جتارية أو إعالنية

  Trade Mark No.: 30790 31251:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 08/02/2017 12/17/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن؛ إدارة االعمال؛ : من اجل 

توجيه األعمال؛ تفعيل النشاط املكتيب؛ خدمات البيع 
بات، األجزاء اهليكلية ابلتجزئة أو اجلملة للمرك

ولوازمها؛ خدمات البيع ابلتجزئة واملفّرق يف جمال 
؛ [لآلخرين]املركبات؛ خدمات ترويج املبيعات 

خدمات جتميع املعلومات يف قواعد بياانت الكمبيوتر؛ 
تنظيم املعلومات يف قواعد بياانت الكمبيوتر؛ خدمات 
 الدعاية واإلعالن والنشر للمركبات؛ خدمات وكاالت
االسترياد والتصدير؛ خدمات توفري معلومات حول 
املركبات الربية، وخباصة، معلومات عن السلع 
اإلستهالكية ومعلومات عن مقارنة األسعار؛ خدمات 
تقدمي املعلومات، وخباصة، توفري معلومات عن مقارنة 
األسعار يف جمال الوقود؛ خدمات تقدمي املعلومات 

مؤسسة إرشاد ]التجارية والنصح للمستهلكني 
؛ خدمات إدارة برامج والء املستهلكني؛ [املستهلكني

تنظيم املعارض لغاايت جتارية أو دعائية؛ تنظيم املعارض 
. التجارية لغاايت جتارية أو إعالنية
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  Trade Mark No.: 30790 31251:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 08/02/2017 12/17/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن؛ إدارة االعمال؛ : من اجل 

توجيه األعمال؛ تفعيل النشاط املكتيب؛ خدمات البيع 
بات، األجزاء اهليكلية ابلتجزئة أو اجلملة للمرك

ولوازمها؛ خدمات البيع ابلتجزئة واملفّرق يف جمال 
؛ [لآلخرين]املركبات؛ خدمات ترويج املبيعات 

خدمات جتميع املعلومات يف قواعد بياانت الكمبيوتر؛ 
تنظيم املعلومات يف قواعد بياانت الكمبيوتر؛ خدمات 
 الدعاية واإلعالن والنشر للمركبات؛ خدمات وكاالت
االسترياد والتصدير؛ خدمات توفري معلومات حول 
املركبات الربية، وخباصة، معلومات عن السلع 
اإلستهالكية ومعلومات عن مقارنة األسعار؛ خدمات 
تقدمي املعلومات، وخباصة، توفري معلومات عن مقارنة 
األسعار يف جمال الوقود؛ خدمات تقدمي املعلومات 

مؤسسة إرشاد ]التجارية والنصح للمستهلكني 
؛ خدمات إدارة برامج والء املستهلكني؛ [املستهلكني

تنظيم املعارض لغاايت جتارية أو دعائية؛ تنظيم املعارض 
. التجارية لغاايت جتارية أو إعالنية

  Trade Mark No.: 30790 31251:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 08/02/2017 12/17/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن؛ إدارة االعمال؛ : من اجل 

توجيه األعمال؛ تفعيل النشاط املكتيب؛ خدمات البيع 
بات، األجزاء اهليكلية ابلتجزئة أو اجلملة للمرك

ولوازمها؛ خدمات البيع ابلتجزئة واملفّرق يف جمال 
؛ [لآلخرين]املركبات؛ خدمات ترويج املبيعات 

خدمات جتميع املعلومات يف قواعد بياانت الكمبيوتر؛ 
تنظيم املعلومات يف قواعد بياانت الكمبيوتر؛ خدمات 
 الدعاية واإلعالن والنشر للمركبات؛ خدمات وكاالت
االسترياد والتصدير؛ خدمات توفري معلومات حول 
املركبات الربية، وخباصة، معلومات عن السلع 
اإلستهالكية ومعلومات عن مقارنة األسعار؛ خدمات 
تقدمي املعلومات، وخباصة، توفري معلومات عن مقارنة 
األسعار يف جمال الوقود؛ خدمات تقدمي املعلومات 

مؤسسة إرشاد ]التجارية والنصح للمستهلكني 
؛ خدمات إدارة برامج والء املستهلكني؛ [املستهلكني

تنظيم املعارض لغاايت جتارية أو دعائية؛ تنظيم املعارض 
. التجارية لغاايت جتارية أو إعالنية

نيسان جيدوشا  : أبسم 
وتعمل أيضاً )كابوشيكي كايشا 

ابالسم التجاري نيسان موتور  
 .( ، إل يت دي.كو

In the name of: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)  

تشووووو ا -ا ت كووووو را2رقووووور  :العنووووو ا  
 ووووو ا -كووووو ا ي ك ه  ووووو -ك ن جووووو وا
 ب   كينا الي -ك ن ج وا

ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 
 فلسطني  -انبلس 705

 :

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 30791 31250:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 2 :الصنف  يف

  Date: 08/02/2017 12/17/7102 :التاريخ 
كامتات صوت احملركات واملكائن؛ حلقات : من اجل 
؛ أسطواانت للمحركات [أجزاء آالت]تشحيم 

واملكائن؛ مكابس لألسطواانت؛ سيور للمحركات 
واملكائن؛ أحواض الزيت؛ رؤوس اسطواانت للمكائن؛ 

انت؛ أغطية املكائن؛ أعمدة أغطية رؤوس اإلسطوا

نيسان جيدوشا  : أبسم 
وتعمل أيضاً )كابوشيكي كايشا 

ابالسم التجاري نيسان موتور  
 .( ، إل يت دي.كو

In the name of: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)  

تشووووو ا -ا ت كووووو را2رقووووور  :العنووووو ا  
 ووووو ا -كووووو ا ي ك ه  ووووو -ك ن جووووو وا
 ب   كينا الي -ك ن ج وا

ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 
 فلسطني  -انبلس 705

 :

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 30791 31250:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 2 :الصنف  يف

  Date: 08/02/2017 12/17/7102 :التاريخ 
كامتات صوت احملركات واملكائن؛ حلقات : من اجل 
؛ أسطواانت للمحركات [أجزاء آالت]تشحيم 

واملكائن؛ مكابس لألسطواانت؛ سيور للمحركات 
واملكائن؛ أحواض الزيت؛ رؤوس اسطواانت للمكائن؛ 

انت؛ أغطية املكائن؛ أعمدة أغطية رؤوس اإلسطوا
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؛ علب مرافق لآلالت [أجزاء آالت]مرفقية؛ بكرات 
واحملركات واملكائن؛ متشعب عوادم املكائن؛ متشعب 

أجزاء آالت أو ( ]فالتر)أجهزة السحب؛ مرشحات 
لتنظيف هواء التربيد ( فالتر)؛ مرشحات [مكائن

للمكائن؛ أجهزة تنقية اهلواء للمكائن؛ مراوح احملركات 
واملكائن؛ مربدات الزيت؛ مشعات إشعال حملركات 
االحرتاق الداخلي؛ أطواق مانعة التسرب للمكائن؛ 

احملركات واملكائن؛ معدات إشعال [ لتربيد]مشعات 
حملركات االحرتاق الداخلي؛ ضاغطات فائقة؛ 
ضاغطات تربينية؛ مولدات الكهرابء؛ ضاغطات 

ركات ؛ مفاتيح حتكم هيدرولية لآلالت واحمل[آالت]
أجزاء آالت أو مكائن أو ]واملكائن؛ مضخات 

أجزاء ]؛ مولدات التيار املرتدد؛ صمامات [حمركات
؛ حلقات املكابس؛ أجهزة إقالع للمحركات [آالت

. واملكائن
نيسان جيدوشا  : أبسم 

وتعمل أيضاً )كابوشيكي كايشا 
ابالسم التجاري نيسان موتور  

 .( ، إل يت دي.كو

In the name of: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)  

تشووووو ا -ا ت كووووو را2رقووووور  :العنووووو ا  
 ووووو ا -كووووو ا ي ك ه  ووووو -ك ن جووووو وا
 ب   كينا الي -ك ن ج وا

ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 
 فلسطني  -انبلس 705

 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 30792 31257:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 4 4 : الصنف يف

  Date: 08/02/2017 12/17/7102 :التاريخ 
زيوت وشحوم صناعية؛ مزلقات؛ مركبات : من اجل 

مبا يف ذلك )امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار؛ وقود 
ومواد إضاءة؛ مشوع وفتائل لإلضاءة؛ ( وقود احملركات

زيوت صناعية؛ شحوم صناعية؛ مزلقات؛ زيت 
م تزليق؛ زيت خروع لغاايت صناعية؛ احملركات؛ شح

. وقود
نيسان جيدوشا  : أبسم 

وتعمل أيضاً )كابوشيكي كايشا 
ابالسم التجاري نيسان موتور  

 .( ، إل يت دي.كو

In the name of: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)  

تشووووو ا -ا ت كووووو را2رقووووور  :العنووووو ا  
 ووووو ا -كووووو ا ي ك ه  ووووو -ك ن جووووو وا
 كينا الي ب   -ك ن ج وا

ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 
 فلسطني  -انبلس 705

 :

 

 00  

296

  Trade Mark No.: 30790 31251:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 08/02/2017 12/17/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن؛ إدارة االعمال؛ : من اجل 

توجيه األعمال؛ تفعيل النشاط املكتيب؛ خدمات البيع 
بات، األجزاء اهليكلية ابلتجزئة أو اجلملة للمرك

ولوازمها؛ خدمات البيع ابلتجزئة واملفّرق يف جمال 
؛ [لآلخرين]املركبات؛ خدمات ترويج املبيعات 

خدمات جتميع املعلومات يف قواعد بياانت الكمبيوتر؛ 
تنظيم املعلومات يف قواعد بياانت الكمبيوتر؛ خدمات 
 الدعاية واإلعالن والنشر للمركبات؛ خدمات وكاالت
االسترياد والتصدير؛ خدمات توفري معلومات حول 
املركبات الربية، وخباصة، معلومات عن السلع 
اإلستهالكية ومعلومات عن مقارنة األسعار؛ خدمات 
تقدمي املعلومات، وخباصة، توفري معلومات عن مقارنة 
األسعار يف جمال الوقود؛ خدمات تقدمي املعلومات 

مؤسسة إرشاد ]التجارية والنصح للمستهلكني 
؛ خدمات إدارة برامج والء املستهلكني؛ [املستهلكني

تنظيم املعارض لغاايت جتارية أو دعائية؛ تنظيم املعارض 
. التجارية لغاايت جتارية أو إعالنية
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  Trade Mark No.: 30792 31257:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 4 4 : الصنف يف

  Date: 08/02/2017 12/17/7102 :التاريخ 
زيوت وشحوم صناعية؛ مزلقات؛ مركبات : من اجل 

مبا يف ذلك )امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار؛ وقود 
ومواد إضاءة؛ مشوع وفتائل لإلضاءة؛ ( وقود احملركات

زيوت صناعية؛ شحوم صناعية؛ مزلقات؛ زيت 
م تزليق؛ زيت خروع لغاايت صناعية؛ احملركات؛ شح

. وقود
نيسان جيدوشا  : أبسم 

وتعمل أيضاً )كابوشيكي كايشا 
ابالسم التجاري نيسان موتور  

 .( ، إل يت دي.كو

In the name of: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)  

تشووووو ا -ا ت كووووو را2رقووووور  :العنووووو ا  
 ووووو ا -كووووو ا ي ك ه  ووووو -ك ن جووووو وا
 كينا الي ب   -ك ن ج وا

ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 
 فلسطني  -انبلس 705

 :

 

 00  

297
 

  Trade Mark No.: 30793 31253:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 08/02/2017 12/17/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

  In the name of: FAHED JABER AHMAD MSALLAM هد جرب أمحد مسلم ف: أبسم 
ن بلس  و ر  تو نس  ق بول  :العن ا  

  ي ة ن بلس 
انبلس شارع تونس مقابل حياة  :عنوان التبليغ 

 انبلس 
 :

 

 07  
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  Trade Mark No.: 30794 31254:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 08/02/2017 12/17/7102 :التاريخ 
واملالبس  -املالبس الرجالية اخلارجية: من اجل 

 -العرائس والسهرة مالبس –النسائية البناتية اخلارجية
املالبس  -(ا عدا الرتيكو)املالبس النسائية الداخلية 

الداخلية الرجالية والنسائية الداخلية القطنية، كيلواتت 
 -(ابيات)بسة شعبية  –العباءات 1أطفال بالستيكية 

األلبسة الوالدية والبناتية بكافة  -الرتيكو بكافة أنواعه
ب بكافة اجلوار  -(سنوات/ 01/ون )أنواعها 

األحذية اجللدية والبالستيكية بكافة أنواعها  -أصنافها
والشباشب واألحذية الطبية املالبس واألحذية 

. الرايضية
  In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM فهد جرب امحد مسلم : أبسم 

مو رة ن بلس  و ر  تو نس   :العن ا  
 التلفيت  
:  انبلس شارع تونس عمارة التلفييت  :عنوان التبليغ 

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 30794 31254:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 08/02/2017 12/17/7102 :التاريخ 
واملالبس  -املالبس الرجالية اخلارجية: من اجل 

 -العرائس والسهرة مالبس –النسائية البناتية اخلارجية
املالبس  -(ا عدا الرتيكو)املالبس النسائية الداخلية 

الداخلية الرجالية والنسائية الداخلية القطنية، كيلواتت 
 -(ابيات)بسة شعبية  –العباءات 1أطفال بالستيكية 

األلبسة الوالدية والبناتية بكافة  -الرتيكو بكافة أنواعه
ب بكافة اجلوار  -(سنوات/ 01/ون )أنواعها 

األحذية اجللدية والبالستيكية بكافة أنواعها  -أصنافها
والشباشب واألحذية الطبية املالبس واألحذية 

. الرايضية
  In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM فهد جرب امحد مسلم : أبسم 

مو رة ن بلس  و ر  تو نس   :العن ا  
 التلفيت  
:  انبلس شارع تونس عمارة التلفييت  :عنوان التبليغ 

 

 03  
 

298

299

 

  Trade Mark No.: 30793 31253:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 08/02/2017 12/17/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

  In the name of: FAHED JABER AHMAD MSALLAM هد جرب أمحد مسلم ف: أبسم 
ن بلس  و ر  تو نس  ق بول  :العن ا  

  ي ة ن بلس 
انبلس شارع تونس مقابل حياة  :عنوان التبليغ 

 انبلس 
 :

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 30795 31259:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 08/02/2017 12/17/7102 :التاريخ 
واملالبس  -املالبس الرجالية اخلارجية: من اجل 

 -مالبس العرائس والسهرة –النسائية البناتية اخلارجية
املالبس  -(ا عدا الرتيكو)املالبس النسائية الداخلية 

خلية القطنية، كيلواتت الداخلية الرجالية والنسائية الدا
 -(ابيات)بسة شعبية  –العباءات 1أطفال بالستيكية 

األلبسة الوالدية والبناتية بكافة  -الرتيكو بكافة أنواعه
اجلوارب بكافة  -(سنوات/ 01/ون )أنواعها 

األحذية اجللدية والبالستيكية بكافة أنواعها  -أصنافها
 والشباشب واألحذية الطبية املالبس واألحذية

. الرايضية
  In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM فهد جرب امحد مسلم : أبسم 

ن بلس  و ر  تو نس  مو رة  :العن ا  
 التلفيت  
:  التلفييت انبلس شارع تونس عمارة  :عنوان التبليغ 

 

 04  
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  Trade Mark No.: 30795 31259:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 08/02/2017 12/17/7102 :التاريخ 
واملالبس  -املالبس الرجالية اخلارجية: من اجل 

 -مالبس العرائس والسهرة –النسائية البناتية اخلارجية
املالبس  -(ا عدا الرتيكو)املالبس النسائية الداخلية 

خلية القطنية، كيلواتت الداخلية الرجالية والنسائية الدا
 -(ابيات)بسة شعبية  –العباءات 1أطفال بالستيكية 

األلبسة الوالدية والبناتية بكافة  -الرتيكو بكافة أنواعه
اجلوارب بكافة  -(سنوات/ 01/ون )أنواعها 

األحذية اجللدية والبالستيكية بكافة أنواعها  -أصنافها
 والشباشب واألحذية الطبية املالبس واألحذية

. الرايضية
  In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM فهد جرب امحد مسلم : أبسم 

ن بلس  و ر  تو نس  مو رة  :العن ا  
 التلفيت  
:  التلفييت انبلس شارع تونس عمارة  :عنوان التبليغ 

 

 04  
 

  Trade Mark No.: 30795 31259:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 08/02/2017 12/17/7102 :التاريخ 
واملالبس  -املالبس الرجالية اخلارجية: من اجل 

 -مالبس العرائس والسهرة –النسائية البناتية اخلارجية
املالبس  -(ا عدا الرتيكو)املالبس النسائية الداخلية 

خلية القطنية، كيلواتت الداخلية الرجالية والنسائية الدا
 -(ابيات)بسة شعبية  –العباءات 1أطفال بالستيكية 

األلبسة الوالدية والبناتية بكافة  -الرتيكو بكافة أنواعه
اجلوارب بكافة  -(سنوات/ 01/ون )أنواعها 

األحذية اجللدية والبالستيكية بكافة أنواعها  -أصنافها
 والشباشب واألحذية الطبية املالبس واألحذية

. الرايضية
  In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM فهد جرب امحد مسلم : أبسم 

ن بلس  و ر  تو نس  مو رة  :العن ا  
 التلفيت  
:  التلفييت انبلس شارع تونس عمارة  :عنوان التبليغ 

 

 04  
 

  Trade Mark No.: 30796 31256:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 08/02/2017 12/17/7102 :التاريخ 
واملالبس  -ة اخلارجيةاملالبس الرجالي: من اجل 

 -مالبس العرائس والسهرة –النسائية البناتية اخلارجية
املالبس  -(ا عدا الرتيكو)املالبس النسائية الداخلية 

الداخلية الرجالية والنسائية الداخلية القطنية، كيلواتت 
 -(ابيات)بسة شعبية  –العباءات 1أطفال بالستيكية 

والدية والبناتية بكافة األلبسة ال -الرتيكو بكافة أنواعه
اجلوارب بكافة  -(سنوات/ 01/ون )أنواعها 

األحذية اجللدية والبالستيكية بكافة أنواعها  -أصنافها
والشباشب واألحذية الطبية املالبس واألحذية 

. الرايضية
  In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM فهد جرب امحد مسلم : أبسم 

ن بلس  و ر  تو نس  مو رة  :العن ا  
 التلفيت  
:  انبلس شارع تونس عمارة التلفييت  :عنوان التبليغ 

 

 09  
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  Trade Mark No.: 30796 31256:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 08/02/2017 12/17/7102 :التاريخ 
واملالبس  -ة اخلارجيةاملالبس الرجالي: من اجل 

 -مالبس العرائس والسهرة –النسائية البناتية اخلارجية
املالبس  -(ا عدا الرتيكو)املالبس النسائية الداخلية 

الداخلية الرجالية والنسائية الداخلية القطنية، كيلواتت 
 -(ابيات)بسة شعبية  –العباءات 1أطفال بالستيكية 

والدية والبناتية بكافة األلبسة ال -الرتيكو بكافة أنواعه
اجلوارب بكافة  -(سنوات/ 01/ون )أنواعها 

األحذية اجللدية والبالستيكية بكافة أنواعها  -أصنافها
والشباشب واألحذية الطبية املالبس واألحذية 

. الرايضية
  In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM فهد جرب امحد مسلم : أبسم 

ن بلس  و ر  تو نس  مو رة  :العن ا  
 التلفيت  
:  انبلس شارع تونس عمارة التلفييت  :عنوان التبليغ 

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 30798 31252:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 08/02/2017 12/17/7102 :التاريخ 
واملالبس  -املالبس الرجالية اخلارجية: من اجل 

 -مالبس العرائس والسهرة –النسائية البناتية اخلارجية
املالبس  -(عدا الرتيكوا )املالبس النسائية الداخلية 

الداخلية الرجالية والنسائية الداخلية القطنية، كيلواتت 
 -(ابيات)بسة شعبية  –العباءات 1أطفال بالستيكية 

األلبسة الوالدية والبناتية بكافة  -الرتيكو بكافة أنواعه
اجلوارب بكافة  -(سنوات/ 01/ون )أنواعها 

كافة أنواعها األحذية اجللدية والبالستيكية ب -أصنافها
والشباشب واألحذية الطبية املالبس واألحذية 

. الرايضية
  In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM فهد جرب امحد مسلم : أبسم 

ن بلس  و ر  تو نس  مو رة  :العن ا  
 التلفيت  
:  انبلس شارع تونس عمارة التلفييت  :عنوان التبليغ 

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 30798 31252:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 08/02/2017 12/17/7102 :التاريخ 
واملالبس  -املالبس الرجالية اخلارجية: من اجل 

 -مالبس العرائس والسهرة –النسائية البناتية اخلارجية
املالبس  -(عدا الرتيكوا )املالبس النسائية الداخلية 

الداخلية الرجالية والنسائية الداخلية القطنية، كيلواتت 
 -(ابيات)بسة شعبية  –العباءات 1أطفال بالستيكية 

األلبسة الوالدية والبناتية بكافة  -الرتيكو بكافة أنواعه
اجلوارب بكافة  -(سنوات/ 01/ون )أنواعها 

كافة أنواعها األحذية اجللدية والبالستيكية ب -أصنافها
والشباشب واألحذية الطبية املالبس واألحذية 

. الرايضية
  In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM فهد جرب امحد مسلم : أبسم 

ن بلس  و ر  تو نس  مو رة  :العن ا  
 التلفيت  
:  انبلس شارع تونس عمارة التلفييت  :عنوان التبليغ 

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 30799 31255:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 08/02/2017 12/17/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
  In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM فهد جرب امحد مسلم : أبسم 

ن بلس  و ر  تو نس  مو رة  :العن ا  
 التلفيت  
:  انبلس شارع تونس عمارة التلفييت  :عنوان التبليغ 

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30800 31211:ة التجارية رقم العالم
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 08/02/2017 12/17/7102 :التاريخ 
االتصاالت : من اجل 
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  Trade Mark No.: 30799 31255:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 08/02/2017 12/17/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
  In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM فهد جرب امحد مسلم : أبسم 

ن بلس  و ر  تو نس  مو رة  :العن ا  
 التلفيت  
:  انبلس شارع تونس عمارة التلفييت  :عنوان التبليغ 

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30800 31211:ة التجارية رقم العالم
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 08/02/2017 12/17/7102 :التاريخ 
االتصاالت : من اجل 

  Trade Mark No.: 30799 31255:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 08/02/2017 12/17/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
  In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM فهد جرب امحد مسلم : أبسم 

ن بلس  و ر  تو نس  مو رة  :العن ا  
 التلفيت  
:  انبلس شارع تونس عمارة التلفييت  :عنوان التبليغ 

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30800 31211:ة التجارية رقم العالم
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 08/02/2017 12/17/7102 :التاريخ 
االتصاالت : من اجل 

شركة موابيل الوطنية : أبسم 
 الفلسطينية لإلتصاالت 

In the name of: Shaikat mobile AL Wataniya Al 
falsteniyah LEltisalat  

البيوورةا سوطم  ر بوو ا توورا   :العنو ا  
 . ب.فتنس سنترا ص

:   7اإلرسال، عمارة ترمسعيا، ط :عنوان التبليغ 

حاهبا حق ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اص: 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30802 31217:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
القرطاسية : من اجل 

شركة مكتبة االصيل : أبسم 
الفلسطينية للتجهيزات املكتبية 

 واهلدااي 

In the name of: library palestine alaseel office company  

 الخليل بئر المحجر  :العن ا  
:  ليل بئر احملجر اخل :عنوان التبليغ 

شركة موابيل الوطنية : أبسم 
 الفلسطينية لإلتصاالت 

In the name of: Shaikat mobile AL Wataniya Al 
falsteniyah LEltisalat  

البيوورةا سوطم  ر بوو ا توورا   :العنو ا  
 . ب.فتنس سنترا ص

:   7اإلرسال، عمارة ترمسعيا، ط :عنوان التبليغ 

حاهبا حق ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اص: 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30802 31217:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
القرطاسية : من اجل 

شركة مكتبة االصيل : أبسم 
الفلسطينية للتجهيزات املكتبية 

 واهلدااي 

In the name of: library palestine alaseel office company  

 الخليل بئر المحجر  :العن ا  
:  ليل بئر احملجر اخل :عنوان التبليغ 

شركة موابيل الوطنية : أبسم 
 الفلسطينية لإلتصاالت 

In the name of: Shaikat mobile AL Wataniya Al 
falsteniyah LEltisalat  

البيوورةا سوطم  ر بوو ا توورا   :العنو ا  
 . ب.فتنس سنترا ص

:   7اإلرسال، عمارة ترمسعيا، ط :عنوان التبليغ 

حاهبا حق ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اص: 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30802 31217:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
القرطاسية : من اجل 

شركة مكتبة االصيل : أبسم 
الفلسطينية للتجهيزات املكتبية 

 واهلدااي 

In the name of: library palestine alaseel office company  

 الخليل بئر المحجر  :العن ا  
:  ليل بئر احملجر اخل :عنوان التبليغ 
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 05  
 

  Trade Mark No.: 30803 31213:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
ه خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجي: من اجل 

األعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة البكري للبث : أبسم 

 مسامهة خصوصية  –االذاعي 
In the name of: Sharikat Al-Bakri Lilbath Alitha’i – 
Mosahima Khososiya  

, رام هللا,  وووو ر  النهضووووا : العنوووو ا 
 فلسطين , الضفا اللربيا

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
تخدام الكلمات والعبارات احلماية املطلق ابس

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 

 05  
 

  Trade Mark No.: 30803 31213:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
ه خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجي: من اجل 

األعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة البكري للبث : أبسم 

 مسامهة خصوصية  –االذاعي 
In the name of: Sharikat Al-Bakri Lilbath Alitha’i – 
Mosahima Khososiya  

, رام هللا,  وووو ر  النهضووووا : العنوووو ا 
 فلسطين , الضفا اللربيا

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
تخدام الكلمات والعبارات احلماية املطلق ابس

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

305

306

 

 05  
 

  Trade Mark No.: 30803 31213:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
ه خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجي: من اجل 

األعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة البكري للبث : أبسم 

 مسامهة خصوصية  –االذاعي 
In the name of: Sharikat Al-Bakri Lilbath Alitha’i – 
Mosahima Khososiya  

, رام هللا,  وووو ر  النهضووووا : العنوووو ا 
 فلسطين , الضفا اللربيا

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
تخدام الكلمات والعبارات احلماية املطلق ابس

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 71  
 

  Trade Mark No.: 30804 31214:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
مات االتصاالت والبث االذاعي خد: من اجل 
والبث االذاعي والتلفزيوين عرب االنرتنت , والتلفزيوين

والوسائط املتعددة 
 شركة البكري للبث: أبسم 

 مسامهة خصوصية  –االذاعي 
In the name of: Sharikat Al-Bakri Lilbath Alitha’i – 
Mosahima Khososiya  

, رام هللا,  وووو ر  النهضووووا :العنوووو ا  
 فلسطين , الضفا اللربيا

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 72  
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307

308

  Trade Mark No.: 30811 31200:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واالحذية وأغطية : من اجل 

 الرأس
تيسري عبد القادر : أبسم 
 القيسي 

In the name of: Taysir Abdelqader Al Kaysi  

 وووو ر  ف طمووووا بنووووت  71 :العنوووو ا  
 االرب  ,  م  ,   رك  الشم ليا, اسو

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 72  
 

  Trade Mark No.: 30811 31200:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واالحذية وأغطية : من اجل 

 الرأس
تيسري عبد القادر : أبسم 
 القيسي 

In the name of: Taysir Abdelqader Al Kaysi  

 وووو ر  ف طمووووا بنووووت  71 :العنوووو ا  
 االرب  ,  م  ,   رك  الشم ليا, اسو

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 72  
 

  Trade Mark No.: 30812 31207:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
البس ولباس القدم واالحذية وأغطية امل: من اجل 

الرأس 
تيسري عبد القادر : أبسم 
 القيسي 

In the name of: Taysir Abdelqader Al Kaysi  

 وووو ر  ف طمووووا بنووووت  71 :العنوووو ا  
 االرب  ,  م  ,   رك  الشم ليا, اسو

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 75  
 

  Trade Mark No.: 30812 31207:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
البس ولباس القدم واالحذية وأغطية امل: من اجل 

الرأس 
تيسري عبد القادر : أبسم 
 القيسي 

In the name of: Taysir Abdelqader Al Kaysi  

 وووو ر  ف طمووووا بنووووت  71 :العنوووو ا  
 االرب  ,  م  ,   رك  الشم ليا, اسو

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 75  
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  Trade Mark No.: 30814 31204:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
االتصاالت : من اجل 

شركة موابيل الوطنية : أبسم 
 الفلسطينية لإلتصاالت 

In the name of: Shaikat mobile AL Wataniya Al 
falsteniyah LEltisalat  

البيوورةا سوطم  ر بوو ا توورا   :العنو ا  
 ب .فتنس سنترا ص

:   7اإلرسال، عمارة ترمسعيا، ط :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

عام والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام ال
 مبعزل عن العالمة 

 31  
 

309

310

  Trade Mark No.: 30814 31204:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
االتصاالت : من اجل 

شركة موابيل الوطنية : أبسم 
 الفلسطينية لإلتصاالت 

In the name of: Shaikat mobile AL Wataniya Al 
falsteniyah LEltisalat  

البيوورةا سوطم  ر بوو ا توورا   :العنو ا  
 ب .فتنس سنترا ص

:   7اإلرسال، عمارة ترمسعيا، ط :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

عام والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام ال
 مبعزل عن العالمة 

 31  
 

  Trade Mark No.: 30815 31209:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
االتصاالت : من اجل 
شركة مدى العرب : أبسم 

لخدمات العامة مسامهة ل
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Mada Alarab Lilkhadamat 
Alama Mosahama Khososiya  

 رام هللا  م رة برج الشيخ  :العن ا  
:   3رام هللا ، عمارة طنوس ، ط :عنوان التبليغ 

 

 30  
 

  Trade Mark No.: 30815 31209:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
االتصاالت : من اجل 
شركة مدى العرب : أبسم 

لخدمات العامة مسامهة ل
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Mada Alarab Lilkhadamat 
Alama Mosahama Khososiya  

 رام هللا  م رة برج الشيخ  :العن ا  
:   3رام هللا ، عمارة طنوس ، ط :عنوان التبليغ 

 

 30  
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  Trade Mark No.: 30816 31206:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
االتصاالت : من اجل 
شركة مدى العرب : أبسم 

للخدمات العامة مسامهة 
 صية خصو 

In the name of: Sharekat Mada Alarab Lilkhadamat 
Alama Mosahama Khososiya  

 رام هللا  م رة برج الشيخ  :العن ا  
:   3رام هللا ، عمارة طنوس ، ط :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30817 31202:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 12/02/2017 07/17/7102 :التاريخ 
اكسسوارات اجهزة الكرتونية : من اجل 

  Trade Mark No.: 30816 31206:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
االتصاالت : من اجل 
شركة مدى العرب : أبسم 

للخدمات العامة مسامهة 
 صية خصو 

In the name of: Sharekat Mada Alarab Lilkhadamat 
Alama Mosahama Khososiya  

 رام هللا  م رة برج الشيخ  :العن ا  
:   3رام هللا ، عمارة طنوس ، ط :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30817 31202:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 12/02/2017 07/17/7102 :التاريخ 
اكسسوارات اجهزة الكرتونية : من اجل 

311

312

  Trade Mark No.: 30815 31209:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
االتصاالت : من اجل 
شركة مدى العرب : أبسم 

لخدمات العامة مسامهة ل
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Mada Alarab Lilkhadamat 
Alama Mosahama Khososiya  

 رام هللا  م رة برج الشيخ  :العن ا  
:   3رام هللا ، عمارة طنوس ، ط :عنوان التبليغ 

 

 30  
 

  Trade Mark No.: 30816 31206:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
االتصاالت : من اجل 
شركة مدى العرب : أبسم 

للخدمات العامة مسامهة 
 صية خصو 

In the name of: Sharekat Mada Alarab Lilkhadamat 
Alama Mosahama Khososiya  

 رام هللا  م رة برج الشيخ  :العن ا  
:   3رام هللا ، عمارة طنوس ، ط :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30817 31202:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 12/02/2017 07/17/7102 :التاريخ 
اكسسوارات اجهزة الكرتونية : من اجل 

شركة فلسطني لتجارة : أبسم 
 ه اخللويه اكسسورات االجهز 

In the name of: Sharekat falasttine letejarat wxceswarat 
alajheza alkhaliyaeih  

ط لكرم   ر  ن بلس  م رة  :العن ا  
( 1-الطوووووو بق ) ريووووو    وووووولب  . ب

  092898777تلف   
. طولكرم شارع انبلس عمارة د :وان التبليغ عن

  157656333تلفون ( 0-الطابق ) رايض شليب 
 :

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30818 31202:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 12/02/2017 07/17/7102 :التاريخ 
. املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس: من اجل 

شركة قفيشه إخوان : أبسم 
 للملبوسات 

In the name of: Kafisha Brothers Company for Clothing  

 فلسطين  -الخليل  :العن ا  
:  فلسطني  -اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

شركة فلسطني لتجارة : أبسم 
 ه اخللويه اكسسورات االجهز 

In the name of: Sharekat falasttine letejarat wxceswarat 
alajheza alkhaliyaeih  

ط لكرم   ر  ن بلس  م رة  :العن ا  
( 1-الطوووووو بق ) ريووووو    وووووولب  . ب

  092898777تلف   
. طولكرم شارع انبلس عمارة د :وان التبليغ عن

  157656333تلفون ( 0-الطابق ) رايض شليب 
 :

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30818 31202:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 12/02/2017 07/17/7102 :التاريخ 
. املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس: من اجل 

شركة قفيشه إخوان : أبسم 
 للملبوسات 

In the name of: Kafisha Brothers Company for Clothing  

 فلسطين  -الخليل  :العن ا  
:  فلسطني  -اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

شركة فلسطني لتجارة : أبسم 
 ه اخللويه اكسسورات االجهز 

In the name of: Sharekat falasttine letejarat wxceswarat 
alajheza alkhaliyaeih  

ط لكرم   ر  ن بلس  م رة  :العن ا  
( 1-الطوووووو بق ) ريووووو    وووووولب  . ب

  092898777تلف   
. طولكرم شارع انبلس عمارة د :وان التبليغ عن

  157656333تلفون ( 0-الطابق ) رايض شليب 
 :

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30818 31202:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 12/02/2017 07/17/7102 :التاريخ 
. املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس: من اجل 

شركة قفيشه إخوان : أبسم 
 للملبوسات 

In the name of: Kafisha Brothers Company for Clothing  

 فلسطين  -الخليل  :العن ا  
:  فلسطني  -اخلليل  :عنوان التبليغ 
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 3  
 

  Trade Mark No.: 30819 31205:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37 32 :يف الصنف 

  Date: 12/02/2017 07/17/7102 :التاريخ 
انشاء املباين ، االصالح ، خدمات الرتكيب : من اجل 

أو التجميع 
شركة بييت لالستثمار : أبسم 

 العقاري 
In the name of: Sharekat Bayti LiLIstethmar ALAaqari  

  وينا رواب   : ا  العن
:  البرية االرسال جممع البزار التجاري  :عنوان التبليغ 

 

 4  
 

313

314

 3  
 

  Trade Mark No.: 30819 31205:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37 32 :يف الصنف 

  Date: 12/02/2017 07/17/7102 :التاريخ 
انشاء املباين ، االصالح ، خدمات الرتكيب : من اجل 

أو التجميع 
شركة بييت لالستثمار : أبسم 

 العقاري 
In the name of: Sharekat Bayti LiLIstethmar ALAaqari  

  وينا رواب   : ا  العن
:  البرية االرسال جممع البزار التجاري  :عنوان التبليغ 

 

 4  
 

  Trade Mark No.: 30820 31271:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 12/02/2017 07/17/7102 :التاريخ 
اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور : من اجل 

اللحوم احملفوظة  –مستخرجات اللحوم –الصيد
الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة  -واملعلبة

األغذية احملفوظة  –اجليالتني واملربيات –واملطهية
زبدة )اللنب ويره من منتجات األلبان  -واملخلالت

جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة  –(يواينومسنة ح
 –زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية –الزيوت -للتغذية

. مارغرين –زبدة نباتية
شركة البلدي أوفر : أبسم 

لالنتاج الغذائي واحليواين عادية 
 عامة 

In the name of: Sharekat Albalade Awfar Alghithae 
Walhayawani Adiya Ama  

 رام هللا بيت ريم   :العن ا  
:  هللا بيت رميا رام  :عنوان التبليغ 

مت التنازل عن احلق احلصري ابستخدام كلمة 
 وحيق الي شخص استخدامها ( بلدي)

 9  
 

  Trade Mark No.: 30820 31271:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 12/02/2017 07/17/7102 :التاريخ 
اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور : من اجل 

اللحوم احملفوظة  –مستخرجات اللحوم –الصيد
الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة  -واملعلبة

األغذية احملفوظة  –اجليالتني واملربيات –واملطهية
زبدة )اللنب ويره من منتجات األلبان  -واملخلالت

جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة  –(يواينومسنة ح
 –زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية –الزيوت -للتغذية

. مارغرين –زبدة نباتية
شركة البلدي أوفر : أبسم 

لالنتاج الغذائي واحليواين عادية 
 عامة 

In the name of: Sharekat Albalade Awfar Alghithae 
Walhayawani Adiya Ama  

 رام هللا بيت ريم   :العن ا  
:  هللا بيت رميا رام  :عنوان التبليغ 

مت التنازل عن احلق احلصري ابستخدام كلمة 
 وحيق الي شخص استخدامها ( بلدي)

 9  
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315

316

  Trade Mark No.: 30821 31270:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 17 02 :يف الصنف 

  Date: 13/02/2017 03/17/7102 :التاريخ 
مرابط بالستيك : من اجل 

شركة االحتاد تولز للعدد : أبسم 
 اليدوية 

In the name of: sharikat al etihad tools  

 الخليل راس الج رة  :العن ا  
:  اخلليل راس اجلورة  :عنوان التبليغ 

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 30822 31277:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 30821 31270:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 17 02 :يف الصنف 

  Date: 13/02/2017 03/17/7102 :التاريخ 
مرابط بالستيك : من اجل 

شركة االحتاد تولز للعدد : أبسم 
 اليدوية 

In the name of: sharikat al etihad tools  

 الخليل راس الج رة  :العن ا  
:  اخلليل راس اجلورة  :عنوان التبليغ 

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 30822 31277:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 30821 31270:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 17 02 :يف الصنف 

  Date: 13/02/2017 03/17/7102 :التاريخ 
مرابط بالستيك : من اجل 

شركة االحتاد تولز للعدد : أبسم 
 اليدوية 

In the name of: sharikat al etihad tools  

 الخليل راس الج رة  :العن ا  
:  اخلليل راس اجلورة  :عنوان التبليغ 

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 30822 31277:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 30821 31270:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 17 02 :يف الصنف 

  Date: 13/02/2017 03/17/7102 :التاريخ 
مرابط بالستيك : من اجل 

شركة االحتاد تولز للعدد : أبسم 
 اليدوية 

In the name of: sharikat al etihad tools  

 الخليل راس الج رة  :العن ا  
:  اخلليل راس اجلورة  :عنوان التبليغ 

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 30822 31277:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 13/02/2017 03/17/7102 :التاريخ 
: من اجل 

اخلمريه .الدقيق.السكر.الكاكاو.الشاي.النب.الزيت.االرز
شركة العرين للتصنيع : أبسم 

 والتسويق 
In the name of: ALAREEN FOR MANUFACTURING 
AND MARKETING  

 وووو ر   يفووووو   -طوووو لكرم  :العنوووو ا  
  18ص ب  092857012
شارع حيفا  -طولكرم  :عنوان التبليغ 
  06ص ب  157629107

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30823 31273:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 13/02/2017 03/17/7102 :التاريخ 
االنتاج والبث التلفزيوين : ل من اج
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شركة الشعب لالنتاج : أبسم 
 الفين واالعالمي 

In the name of: Alshab CO. For Artistic and Media 
Prodution  

الطووووو بق - جمووووول التووووو ج :العنوووو ا  
  092855272ط لكرم -الرابل

طولكرم -الطابق الرابع-جممع التاج :عنوان التبليغ 
157622797  

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30824 31274:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
التسجيالت االلكرتونية لنقل والرد على : من اجل 

االفالم السينمائية الواثئقية والواثئقية , الصوت والصورة
, االقراص املرئية, اشرطة الفيديو املسجلة, الدرامية

ملرئية اخلاصة ابالخبار واالشرطة املغناطيسية الصوتية وا
التسجيالت الصوتية املتعلقة ابالخبار , والتعليق
اجهزة التليتايربايرت لنقل , اجهزة الفاكس, والتعليق

ملحقات , والكمبيوترات, اهلواتف, املعلومات
طابعات , الكمبيوتر لنقل املعلومات والبياانت

شركة الشعب لالنتاج : أبسم 
 الفين واالعالمي 

In the name of: Alshab CO. For Artistic and Media 
Prodution  

الطووووو بق - جمووووول التووووو ج :العنوووو ا  
  092855272ط لكرم -الرابل

طولكرم -الطابق الرابع-جممع التاج :عنوان التبليغ 
157622797  

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30824 31274:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
التسجيالت االلكرتونية لنقل والرد على : من اجل 

االفالم السينمائية الواثئقية والواثئقية , الصوت والصورة
, االقراص املرئية, اشرطة الفيديو املسجلة, الدرامية

ملرئية اخلاصة ابالخبار واالشرطة املغناطيسية الصوتية وا
التسجيالت الصوتية املتعلقة ابالخبار , والتعليق
اجهزة التليتايربايرت لنقل , اجهزة الفاكس, والتعليق

ملحقات , والكمبيوترات, اهلواتف, املعلومات
طابعات , الكمبيوتر لنقل املعلومات والبياانت

317

318

  In Class: 30 31 :يف الصنف 
  Date: 13/02/2017 03/17/7102 :التاريخ 

: من اجل 

اخلمريه .الدقيق.السكر.الكاكاو.الشاي.النب.الزيت.االرز
شركة العرين للتصنيع : أبسم 

 والتسويق 
In the name of: ALAREEN FOR MANUFACTURING 
AND MARKETING  

 وووو ر   يفووووو   -طوووو لكرم  :العنوووو ا  
  18ص ب  092857012
شارع حيفا  -طولكرم  :عنوان التبليغ 
  06ص ب  157629107

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30823 31273:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 13/02/2017 03/17/7102 :التاريخ 
االنتاج والبث التلفزيوين : ل من اج

  In Class: 30 31 :يف الصنف 
  Date: 13/02/2017 03/17/7102 :التاريخ 

: من اجل 

اخلمريه .الدقيق.السكر.الكاكاو.الشاي.النب.الزيت.االرز
شركة العرين للتصنيع : أبسم 

 والتسويق 
In the name of: ALAREEN FOR MANUFACTURING 
AND MARKETING  

 وووو ر   يفووووو   -طوووو لكرم  :العنوووو ا  
  18ص ب  092857012
شارع حيفا  -طولكرم  :عنوان التبليغ 
  06ص ب  157629107

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30823 31273:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 13/02/2017 03/17/7102 :التاريخ 
االنتاج والبث التلفزيوين : ل من اج

شركة الشعب لالنتاج : أبسم 
 الفين واالعالمي 

In the name of: Alshab CO. For Artistic and Media 
Prodution  

الطووووو بق - جمووووول التووووو ج :العنوووو ا  
  092855272ط لكرم -الرابل

طولكرم -الطابق الرابع-جممع التاج :عنوان التبليغ 
157622797  

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30824 31274:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
التسجيالت االلكرتونية لنقل والرد على : من اجل 

االفالم السينمائية الواثئقية والواثئقية , الصوت والصورة
, االقراص املرئية, اشرطة الفيديو املسجلة, الدرامية

ملرئية اخلاصة ابالخبار واالشرطة املغناطيسية الصوتية وا
التسجيالت الصوتية املتعلقة ابالخبار , والتعليق
اجهزة التليتايربايرت لنقل , اجهزة الفاكس, والتعليق

ملحقات , والكمبيوترات, اهلواتف, املعلومات
طابعات , الكمبيوتر لنقل املعلومات والبياانت

الكمبيوتر االلكرتونية للمعلومات املصورة وغري 
اشرطة الفيديو , االقراص املغناطيسية الفارغة ,املصورة
االشرطة املغناطيسية الفارغة لالشارات , الفارغة

لوحات , وحدات عرض الفيديو, الصوتية واملرئية
برامج الكمبيوتر لعرض , مفاتيح الكمبيوترات

ملحقات , ذاكرات الكمبيوتر, املعلومات املصورة
قمية لتحويل انقالت االشارات الر , الواجهة للكمبيوتر

والناقالت الرقمية املرئية , الصوت اىل رقمي والعكس
شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 

 . م.م.ذ
In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 30825 31279:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 
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شركة الشعب لالنتاج : أبسم 
 الفين واالعالمي 

In the name of: Alshab CO. For Artistic and Media 
Prodution  

الطووووو بق - جمووووول التووووو ج :العنوووو ا  
  092855272ط لكرم -الرابل

طولكرم -الطابق الرابع-جممع التاج :عنوان التبليغ 
157622797  

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30824 31274:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
التسجيالت االلكرتونية لنقل والرد على : من اجل 

االفالم السينمائية الواثئقية والواثئقية , الصوت والصورة
, االقراص املرئية, اشرطة الفيديو املسجلة, الدرامية

ملرئية اخلاصة ابالخبار واالشرطة املغناطيسية الصوتية وا
التسجيالت الصوتية املتعلقة ابالخبار , والتعليق
اجهزة التليتايربايرت لنقل , اجهزة الفاكس, والتعليق

ملحقات , والكمبيوترات, اهلواتف, املعلومات
طابعات , الكمبيوتر لنقل املعلومات والبياانت

319

الكمبيوتر االلكرتونية للمعلومات املصورة وغري 
اشرطة الفيديو , االقراص املغناطيسية الفارغة ,املصورة
االشرطة املغناطيسية الفارغة لالشارات , الفارغة

لوحات , وحدات عرض الفيديو, الصوتية واملرئية
برامج الكمبيوتر لعرض , مفاتيح الكمبيوترات

ملحقات , ذاكرات الكمبيوتر, املعلومات املصورة
قمية لتحويل انقالت االشارات الر , الواجهة للكمبيوتر

والناقالت الرقمية املرئية , الصوت اىل رقمي والعكس
شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 

 . م.م.ذ
In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 30825 31279:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

الكمبيوتر االلكرتونية للمعلومات املصورة وغري 
اشرطة الفيديو , االقراص املغناطيسية الفارغة ,املصورة
االشرطة املغناطيسية الفارغة لالشارات , الفارغة

لوحات , وحدات عرض الفيديو, الصوتية واملرئية
برامج الكمبيوتر لعرض , مفاتيح الكمبيوترات

ملحقات , ذاكرات الكمبيوتر, املعلومات املصورة
قمية لتحويل انقالت االشارات الر , الواجهة للكمبيوتر

والناقالت الرقمية املرئية , الصوت اىل رقمي والعكس
شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 

 . م.م.ذ
In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 30825 31279:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
اجملالت , الكتب, مبا فيها, املواد املطبوعة: من اجل 

الصور , االحداث االخبارية احلالية والصحف يف جمال
التقارير املطبوعة ذات اخلصائص املالية , الفوتوغرافية

, واالقتصادية والثقافية واملعلومات والبياانت السياسية
واملواد التعليمية , املواد املطبوعة التدريسية والتعليمية

املطبوعة يف جمال االعالم والوسائط املتعددة واجملاالت 
ة ذات الصل

شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 
 . م.م.ذ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 30826 31276:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 
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  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
اخلدمات االعالنية والعامة اليت تبث عرب : من اجل 

, اخلدمات االعالنية التلفزيونية لالخرين, التلفاز
وخدمات االعالانت التجارية لالخرين 

شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 
 . م.م.ذ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, ب رتسبن يوووا بووو  ت  سووو :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 30827 31272:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
خدمات , خدمات البث التلفزيوين واالذاعي: من اجل 

خبار ملؤسسات تقارير مبا فيها نقل اال, وكاالت االخبار
اخبارية 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
اخلدمات االعالنية والعامة اليت تبث عرب : من اجل 

, اخلدمات االعالنية التلفزيونية لالخرين, التلفاز
وخدمات االعالانت التجارية لالخرين 

شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 
 . م.م.ذ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, ب رتسبن يوووا بووو  ت  سووو :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 30827 31272:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
خدمات , خدمات البث التلفزيوين واالذاعي: من اجل 

خبار ملؤسسات تقارير مبا فيها نقل اال, وكاالت االخبار
اخبارية 

شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 
 . م.م.ذ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 30828 31272:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
مبا فيها انتاج الربامج , اخلدمات الرتفيهية: من اجل 

الربامج , الواثئقيات, خصوصا االخبار, فزيونيةالتل
انتاج , والتقارير املالية واالقتصادية, الرايضية والثقافية
ووكاالت االخبار خصوصا جتميع , االفالم السينمائية

ونشر االخبار 

320

321

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
اجملالت , الكتب, مبا فيها, املواد املطبوعة: من اجل 

الصور , االحداث االخبارية احلالية والصحف يف جمال
التقارير املطبوعة ذات اخلصائص املالية , الفوتوغرافية

, واالقتصادية والثقافية واملعلومات والبياانت السياسية
واملواد التعليمية , املواد املطبوعة التدريسية والتعليمية

املطبوعة يف جمال االعالم والوسائط املتعددة واجملاالت 
ة ذات الصل

شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 
 . م.م.ذ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 30826 31276:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

شركة الشعب لالنتاج : أبسم 
 الفين واالعالمي 

In the name of: Alshab CO. For Artistic and Media 
Prodution  

الطووووو بق - جمووووول التووووو ج :العنوووو ا  
  092855272ط لكرم -الرابل

طولكرم -الطابق الرابع-جممع التاج :عنوان التبليغ 
157622797  

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30824 31274:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
التسجيالت االلكرتونية لنقل والرد على : من اجل 

االفالم السينمائية الواثئقية والواثئقية , الصوت والصورة
, االقراص املرئية, اشرطة الفيديو املسجلة, الدرامية

ملرئية اخلاصة ابالخبار واالشرطة املغناطيسية الصوتية وا
التسجيالت الصوتية املتعلقة ابالخبار , والتعليق
اجهزة التليتايربايرت لنقل , اجهزة الفاكس, والتعليق

ملحقات , والكمبيوترات, اهلواتف, املعلومات
طابعات , الكمبيوتر لنقل املعلومات والبياانت

شركة الشعب لالنتاج : أبسم 
 الفين واالعالمي 

In the name of: Alshab CO. For Artistic and Media 
Prodution  

الطووووو بق - جمووووول التووووو ج :العنوووو ا  
  092855272ط لكرم -الرابل

طولكرم -الطابق الرابع-جممع التاج :عنوان التبليغ 
157622797  

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30824 31274:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
التسجيالت االلكرتونية لنقل والرد على : من اجل 

االفالم السينمائية الواثئقية والواثئقية , الصوت والصورة
, االقراص املرئية, اشرطة الفيديو املسجلة, الدرامية

ملرئية اخلاصة ابالخبار واالشرطة املغناطيسية الصوتية وا
التسجيالت الصوتية املتعلقة ابالخبار , والتعليق
اجهزة التليتايربايرت لنقل , اجهزة الفاكس, والتعليق

ملحقات , والكمبيوترات, اهلواتف, املعلومات
طابعات , الكمبيوتر لنقل املعلومات والبياانت
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شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 
 . م.م.ذ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 30828 31272:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
مبا فيها انتاج الربامج , اخلدمات الرتفيهية: من اجل 

الربامج , الواثئقيات, خصوصا االخبار, فزيونيةالتل
انتاج , والتقارير املالية واالقتصادية, الرايضية والثقافية
ووكاالت االخبار خصوصا جتميع , االفالم السينمائية

ونشر االخبار 

322

323

شركة الشعب لالنتاج : أبسم 
 الفين واالعالمي 

In the name of: Alshab CO. For Artistic and Media 
Prodution  

الطووووو بق - جمووووول التووووو ج :العنوووو ا  
  092855272ط لكرم -الرابل

طولكرم -الطابق الرابع-جممع التاج :عنوان التبليغ 
157622797  

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30824 31274:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
التسجيالت االلكرتونية لنقل والرد على : من اجل 

االفالم السينمائية الواثئقية والواثئقية , الصوت والصورة
, االقراص املرئية, اشرطة الفيديو املسجلة, الدرامية

ملرئية اخلاصة ابالخبار واالشرطة املغناطيسية الصوتية وا
التسجيالت الصوتية املتعلقة ابالخبار , والتعليق
اجهزة التليتايربايرت لنقل , اجهزة الفاكس, والتعليق

ملحقات , والكمبيوترات, اهلواتف, املعلومات
طابعات , الكمبيوتر لنقل املعلومات والبياانت

شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 
 . م.م.ذ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 30829 31275:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 1 0 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
الصناعة املواد الكيماوية اليت تستخدم يف : من اجل 

والعلوم والتصوير الفوتوغرايف والزراعة و البستنة 
والتحريج ، الراتينجات الصناعية غري املعاجلة ، 
البالستيك غري املعاجل ، السماد ، مواد إطفاء احلريق ، 
مستحضرات سقي املعادن و املستحضرات الكيماوية 
اخلاصة ابللحام ، املواد الكيماوية اخلاصة حبفظ 

واد الدابغة ، املواد الالصقة اليت تستخدم األغذية ، م

شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 
 . م.م.ذ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 30829 31275:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 1 0 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
الصناعة املواد الكيماوية اليت تستخدم يف : من اجل 

والعلوم والتصوير الفوتوغرايف والزراعة و البستنة 
والتحريج ، الراتينجات الصناعية غري املعاجلة ، 
البالستيك غري املعاجل ، السماد ، مواد إطفاء احلريق ، 
مستحضرات سقي املعادن و املستحضرات الكيماوية 
اخلاصة ابللحام ، املواد الكيماوية اخلاصة حبفظ 

واد الدابغة ، املواد الالصقة اليت تستخدم األغذية ، م

شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 
 . م.م.ذ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 30829 31275:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 1 0 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
الصناعة املواد الكيماوية اليت تستخدم يف : من اجل 

والعلوم والتصوير الفوتوغرايف والزراعة و البستنة 
والتحريج ، الراتينجات الصناعية غري املعاجلة ، 
البالستيك غري املعاجل ، السماد ، مواد إطفاء احلريق ، 
مستحضرات سقي املعادن و املستحضرات الكيماوية 
اخلاصة ابللحام ، املواد الكيماوية اخلاصة حبفظ 

واد الدابغة ، املواد الالصقة اليت تستخدم األغذية ، م
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يف الصناعة 
الشركة الوطنية لصناعة : أبسم 

 ح .م.معدات مكافحة احلريق ش
In the name of: National Fire Fighting Manufacturing 
FZCO  

 15011صووووونووق بريوووووو  :العنووووو ا  
 اال  رات العربيا المتحوة , بب 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 تشتمل العالمةعلى على اللون االسود واالمحر 

 04  
 

  Trade Mark No.: 30830 31231:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
األجهزة واألدوات العلمية واملالحية : من اجل 

واملساحية واجهزة وادوات التصوير الفوتوغرايف 
واالدوات البصرية وادوات الوزن  والسينمائي واالجهزة

واإلنقاذ ( اإلشراف)والقياس واإلشارة واملراقبة 
أجهزة وادوات لوصل او فتح او حتويل او , والتعليم

, تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهرابئية
, اجهزة تسجيل أو ارسال أو نسخ الصوت أو الصورة

يف الصناعة 
الشركة الوطنية لصناعة : أبسم 

 ح .م.معدات مكافحة احلريق ش
In the name of: National Fire Fighting Manufacturing 
FZCO  

 15011صووووونووق بريوووووو  :العنووووو ا  
 اال  رات العربيا المتحوة , بب 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 تشتمل العالمةعلى على اللون االسود واالمحر 

 04  
 

  Trade Mark No.: 30830 31231:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
األجهزة واألدوات العلمية واملالحية : من اجل 

واملساحية واجهزة وادوات التصوير الفوتوغرايف 
واالدوات البصرية وادوات الوزن  والسينمائي واالجهزة

واإلنقاذ ( اإلشراف)والقياس واإلشارة واملراقبة 
أجهزة وادوات لوصل او فتح او حتويل او , والتعليم

, تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهرابئية
, اجهزة تسجيل أو ارسال أو نسخ الصوت أو الصورة

راص اق, أقراص تسجيل, حامالت بياانت مغناطيسية
اقراص فيديوية رقمية وغريها من وسائط , مدجمة

آليات لالجهزة اليت تعمل بقطع , التسجيل الرقمية
معدات , االت حاسبة, االت تسجيل النقد, النقد

, برامج كمبيوتر, اجهزة الكمبيوتر, معاجلة البياانت
أجهزة إطفاء احلرائق 

الشركة الوطنية لصناعة : أبسم 
 ح .م.معدات مكافحة احلريق ش

In the name of: National Fire Fighting Manufacturing 
FZCO  

 15011صووووونووق بريوووووو  :العنووووو ا  
 المتحوة  اال  رات العربيا, بب 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 تشتمل العالمةعلى على اللون االسود واالمحر 

 09  
 

  Trade Mark No.: 30831 31230:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
املركبات ، اجهزة النقل الربي أو اجلوي أو : من اجل 
البحري 

324

يف الصناعة 
الشركة الوطنية لصناعة : أبسم 

 ح .م.معدات مكافحة احلريق ش
In the name of: National Fire Fighting Manufacturing 
FZCO  

 15011صووووونووق بريوووووو  :العنووووو ا  
 اال  رات العربيا المتحوة , بب 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 تشتمل العالمةعلى على اللون االسود واالمحر 

 04  
 

  Trade Mark No.: 30830 31231:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
األجهزة واألدوات العلمية واملالحية : من اجل 

واملساحية واجهزة وادوات التصوير الفوتوغرايف 
واالدوات البصرية وادوات الوزن  والسينمائي واالجهزة

واإلنقاذ ( اإلشراف)والقياس واإلشارة واملراقبة 
أجهزة وادوات لوصل او فتح او حتويل او , والتعليم

, تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهرابئية
, اجهزة تسجيل أو ارسال أو نسخ الصوت أو الصورة
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يف الصناعة 
الشركة الوطنية لصناعة : أبسم 

 ح .م.معدات مكافحة احلريق ش
In the name of: National Fire Fighting Manufacturing 
FZCO  

 15011صووووونووق بريوووووو  :العنووووو ا  
 اال  رات العربيا المتحوة , بب 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 تشتمل العالمةعلى على اللون االسود واالمحر 

 04  
 

  Trade Mark No.: 30830 31231:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
األجهزة واألدوات العلمية واملالحية : من اجل 

واملساحية واجهزة وادوات التصوير الفوتوغرايف 
واالدوات البصرية وادوات الوزن  والسينمائي واالجهزة

واإلنقاذ ( اإلشراف)والقياس واإلشارة واملراقبة 
أجهزة وادوات لوصل او فتح او حتويل او , والتعليم

, تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهرابئية
, اجهزة تسجيل أو ارسال أو نسخ الصوت أو الصورة

راص اق, أقراص تسجيل, حامالت بياانت مغناطيسية
اقراص فيديوية رقمية وغريها من وسائط , مدجمة

آليات لالجهزة اليت تعمل بقطع , التسجيل الرقمية
معدات , االت حاسبة, االت تسجيل النقد, النقد

, برامج كمبيوتر, اجهزة الكمبيوتر, معاجلة البياانت
أجهزة إطفاء احلرائق 

الشركة الوطنية لصناعة : أبسم 
 ح .م.معدات مكافحة احلريق ش

In the name of: National Fire Fighting Manufacturing 
FZCO  

 15011صووووونووق بريوووووو  :العنووووو ا  
 المتحوة  اال  رات العربيا, بب 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 تشتمل العالمةعلى على اللون االسود واالمحر 

 09  
 

  Trade Mark No.: 30831 31230:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
املركبات ، اجهزة النقل الربي أو اجلوي أو : من اجل 
البحري 

325

326

الشركة الوطنية لصناعة : أبسم 
 ح .م.معدات مكافحة احلريق ش

In the name of: National Fire Fighting Manufacturing 
FZCO  

 15011صووووونووق بريوووووو  :العنووووو ا  
 اال  رات العربيا المتحوة , بب 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 تشتمل العالمةعلى على اللون االسود واالمحر 

 06  
 

  Trade Mark No.: 30832 31237:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 1 0 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
يت تستخدم يف الصناعة املواد الكيماوية ال: من اجل 

والعلوم والتصوير الفوتوغرايف والزراعة و البستنة 
والتحريج ، الراتينجات الصناعية غري املعاجلة ، 
البالستيك غري املعاجل ، السماد ، مواد إطفاء احلريق ، 
مستحضرات سقي املعادن و املستحضرات الكيماوية 

ظ اخلاصة ابللحام ، املواد الكيماوية اخلاصة حبف
األغذية ، مواد الدابغة ، املواد الالصقة اليت تستخدم 

يف الصناعة 

الشركة الوطنية لصناعة : أبسم 
 ح .م.معدات مكافحة احلريق ش

In the name of: National Fire Fighting Manufacturing 
FZCO  

 15011صووووونووق بريوووووو  :العنووووو ا  
 اال  رات العربيا المتحوة , بب 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 تشتمل العالمةعلى على اللون االسود واالمحر 

 06  
 

  Trade Mark No.: 30832 31237:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 1 0 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
يت تستخدم يف الصناعة املواد الكيماوية ال: من اجل 

والعلوم والتصوير الفوتوغرايف والزراعة و البستنة 
والتحريج ، الراتينجات الصناعية غري املعاجلة ، 
البالستيك غري املعاجل ، السماد ، مواد إطفاء احلريق ، 
مستحضرات سقي املعادن و املستحضرات الكيماوية 

ظ اخلاصة ابللحام ، املواد الكيماوية اخلاصة حبف
األغذية ، مواد الدابغة ، املواد الالصقة اليت تستخدم 

يف الصناعة 

الشركة الوطنية لصناعة : أبسم 
 ح .م.معدات مكافحة احلريق ش

In the name of: National Fire Fighting Manufacturing 
FZCO  

 15011صووووونووق بريوووووو  :العنووووو ا  
 اال  رات العربيا المتحوة , بب 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 تشتمل العالمةعلى على اللون االسود واالمحر 

 06  
 

  Trade Mark No.: 30832 31237:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 1 0 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
يت تستخدم يف الصناعة املواد الكيماوية ال: من اجل 

والعلوم والتصوير الفوتوغرايف والزراعة و البستنة 
والتحريج ، الراتينجات الصناعية غري املعاجلة ، 
البالستيك غري املعاجل ، السماد ، مواد إطفاء احلريق ، 
مستحضرات سقي املعادن و املستحضرات الكيماوية 

ظ اخلاصة ابللحام ، املواد الكيماوية اخلاصة حبف
األغذية ، مواد الدابغة ، املواد الالصقة اليت تستخدم 

يف الصناعة 
التيكو كيميكال بيت ال : أبسم 

 يت دي 
In the name of: Alteco Chemical Pte Ltd  

, 11س افنيووووو  تووووو ا, 19 :العنووووو ا  
  879061سنل ف رة 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30833 31233:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :نف يف الص
  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 

واألصناف ( الكرتون)الورق والورق املقوى : من اجل 
املصنوعة من هذه املواد غري املصنفة يف فئات أخرى ، 
املطبوعات ومواد جتليد الكتب ، الصور الفوتوغرافية ، 

قرطاسية أو القرطاسية ، املواد الالصقة املستعملة يف ال
لألغراض املنزلية ، األدوات اخلاصة ابلفنانني ، فرش 
التلوين والدهان ، اآلالت الكاتبة ومستلزمات املكاتب 

عدا )، املواد االرشادية والتعليمية ( عدا األاثث)
غري املصنفة )، مواد بالستيكية للتغليف ( األجهزة

adhesives for stationery or household purposes; artists’ 

included in other classes); printers’ type; printing blocks 
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، حروف الطباعة ، االكالشيهات ( ضمن فئات أخرى
التيكو كيميكال بيت ال : أبسم 

 يت دي 
In the name of: Alteco Chemical Pte Ltd  

, 11تووووو اس افنيووووو  , 19 :العنووووو ا  
  879061سنل ف رة 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30834 31234:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
الدراجات النارية , الدراجات النارية: من اجل 

مالحق , السيارات الكهرابئية, السيارات, الكهرابئية
مركبات , املالحق الكهرابئية للمركبات, ركباتامل

كل مركبات االراضي واحلقول , االراضي واحلقول
الدراجات , الدراجات البخارية الصغرية, الكهرابئية

الدراجات , الدراجات اهلوائية, الصغرية الكهرابئية
كراسي املقعدين , كراسي املقعدين, اهلوائية الكهرابئية

، حروف الطباعة ، االكالشيهات ( ضمن فئات أخرى
التيكو كيميكال بيت ال : أبسم 

 يت دي 
In the name of: Alteco Chemical Pte Ltd  

, 11تووووو اس افنيووووو  , 19 :العنووووو ا  
  879061سنل ف رة 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30834 31234:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
الدراجات النارية , الدراجات النارية: من اجل 

مالحق , السيارات الكهرابئية, السيارات, الكهرابئية
مركبات , املالحق الكهرابئية للمركبات, ركباتامل

كل مركبات االراضي واحلقول , االراضي واحلقول
الدراجات , الدراجات البخارية الصغرية, الكهرابئية

الدراجات , الدراجات اهلوائية, الصغرية الكهرابئية
كراسي املقعدين , كراسي املقعدين, اهلوائية الكهرابئية

327
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التيكو كيميكال بيت ال : أبسم 
 يت دي 

In the name of: Alteco Chemical Pte Ltd  

, 11س افنيووووو  تووووو ا, 19 :العنووووو ا  
  879061سنل ف رة 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30833 31233:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :نف يف الص
  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 

واألصناف ( الكرتون)الورق والورق املقوى : من اجل 
املصنوعة من هذه املواد غري املصنفة يف فئات أخرى ، 
املطبوعات ومواد جتليد الكتب ، الصور الفوتوغرافية ، 

قرطاسية أو القرطاسية ، املواد الالصقة املستعملة يف ال
لألغراض املنزلية ، األدوات اخلاصة ابلفنانني ، فرش 
التلوين والدهان ، اآلالت الكاتبة ومستلزمات املكاتب 

عدا )، املواد االرشادية والتعليمية ( عدا األاثث)
غري املصنفة )، مواد بالستيكية للتغليف ( األجهزة

adhesives for stationery or household purposes; artists’ 

included in other classes); printers’ type; printing blocks 

الشركة الوطنية لصناعة : أبسم 
 ح .م.معدات مكافحة احلريق ش

In the name of: National Fire Fighting Manufacturing 
FZCO  

 15011صووووونووق بريوووووو  :العنووووو ا  
 اال  رات العربيا المتحوة , بب 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 تشتمل العالمةعلى على اللون االسود واالمحر 

 06  
 

  Trade Mark No.: 30832 31237:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 1 0 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
يت تستخدم يف الصناعة املواد الكيماوية ال: من اجل 

والعلوم والتصوير الفوتوغرايف والزراعة و البستنة 
والتحريج ، الراتينجات الصناعية غري املعاجلة ، 
البالستيك غري املعاجل ، السماد ، مواد إطفاء احلريق ، 
مستحضرات سقي املعادن و املستحضرات الكيماوية 

ظ اخلاصة ابللحام ، املواد الكيماوية اخلاصة حبف
األغذية ، مواد الدابغة ، املواد الالصقة اليت تستخدم 

يف الصناعة 

، حروف الطباعة ، االكالشيهات ( ضمن فئات أخرى
التيكو كيميكال بيت ال : أبسم 

 يت دي 
In the name of: Alteco Chemical Pte Ltd  

, 11تووووو اس افنيووووو  , 19 :العنووووو ا  
  879061سنل ف رة 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30834 31234:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
الدراجات النارية , الدراجات النارية: من اجل 

مالحق , السيارات الكهرابئية, السيارات, الكهرابئية
مركبات , املالحق الكهرابئية للمركبات, ركباتامل

كل مركبات االراضي واحلقول , االراضي واحلقول
الدراجات , الدراجات البخارية الصغرية, الكهرابئية

الدراجات , الدراجات اهلوائية, الصغرية الكهرابئية
كراسي املقعدين , كراسي املقعدين, اهلوائية الكهرابئية
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االطارات , البضائع املذكورة قطع واجزاء, الكهرابئية
, .كوانغ اينغ موتور كو: أبسم 

 . ال يت دي
In the name of: KWANG YANG MOTOR CO., LTD.  

وا  هسووووووينن , 77. نوووووو  :العنوووووو ا  
, سوووووووو نمين بيسووووووووتري ت, سوووووووتريت

 ت ي ا  ,  وسي ننك
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 05  
 

  Trade Mark No.: 30835 31239:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
الدراجات النارية , الدراجات النارية: من اجل 

مالحق , السيارات الكهرابئية, السيارات, الكهرابئية
مركبات , املالحق الكهرابئية للمركبات, املركبات

ضي واحلقول كل مركبات االرا, االراضي واحلقول
الدراجات , الدراجات البخارية الصغرية, الكهرابئية

الدراجات , الدراجات اهلوائية, الصغرية الكهرابئية
كراسي املقعدين , كراسي املقعدين, اهلوائية الكهرابئية

االطارات , البضائع املذكورة قطع واجزاء, الكهرابئية
, .كوانغ اينغ موتور كو: أبسم 

 . ال يت دي
In the name of: KWANG YANG MOTOR CO., LTD.  

وا  هسووووووينن , 77. نوووووو  :العنوووووو ا  
, سوووووووو نمين بيسووووووووتري ت, سوووووووتريت

 ت ي ا  ,  وسي ننك
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 05  
 

  Trade Mark No.: 30835 31239:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
الدراجات النارية , الدراجات النارية: من اجل 

مالحق , السيارات الكهرابئية, السيارات, الكهرابئية
مركبات , املالحق الكهرابئية للمركبات, املركبات

ضي واحلقول كل مركبات االرا, االراضي واحلقول
الدراجات , الدراجات البخارية الصغرية, الكهرابئية

الدراجات , الدراجات اهلوائية, الصغرية الكهرابئية
كراسي املقعدين , كراسي املقعدين, اهلوائية الكهرابئية

االطارات , البضائع املذكورة قطع واجزاء, الكهرابئية
, .كوانغ اينغ موتور كو: أبسم 

 . ال يت دي
In the name of: KWANG YANG MOTOR CO., LTD.  

وا  هسووووووينن , 77. نوووووو  :العنوووووو ا  
, سوووووووو نمين بيسووووووووتري ت, سوووووووتريت

 ت ي ا  ,  وسي ننك
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 05  
 

  Trade Mark No.: 30835 31239:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
الدراجات النارية , الدراجات النارية: من اجل 

مالحق , السيارات الكهرابئية, السيارات, الكهرابئية
مركبات , املالحق الكهرابئية للمركبات, املركبات

ضي واحلقول كل مركبات االرا, االراضي واحلقول
الدراجات , الدراجات البخارية الصغرية, الكهرابئية

الدراجات , الدراجات اهلوائية, الصغرية الكهرابئية
كراسي املقعدين , كراسي املقعدين, اهلوائية الكهرابئية

االطارات , قطع واجزاء البضائع املذكورة, الكهرابئية
, .كوانغ اينغ موتور كو: أبسم 

 . ال يت دي
In the name of: KWANG YANG MOTOR CO., LTD.  

وا  هسووووووينن , 77. نوووووو  :العنوووووو ا  
, سوووووووو نمين بيسووووووووتري ت, سوووووووتريت
 ت ي ا  , ك وسي نن

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 30836 31236:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
اد أخرى مستحضرات تبييض االقمشة ومو : من اجل 

تستعمل يف غسل وكي املالبس، مستحضرات تنظيف 
وصقل وجلي وكشط صابون، عطور وزيوت عطرية، 

للشعر، منظف ( لوشن)مستحضرات جتميل، غسول 
. أسنان
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شركة الشلة لتجارة : أبسم 
األدوية واملستلزمات الطبية 

 املسامهة اخلصوصية احملدودة 

In the name of: sharkat al shelleh letejarat al adwya wa al 
mostazamat al tebya al-mosahma al-khososia al-mahdoda  

ام  -البيووووورة  -فلسوووووطين  :العنوووو ا  
  ق بل ص الت االنولس  -الشراي  

 -عمارة اجلرمق  -كمال ومشاركوه  :عنوان التبليغ 
 البرية  -الشرفة  -مقابل مديرية الرتبية والتعليم 

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 70  
 

  Trade Mark No.: 30837 31232:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
مستحضرات صيدالنية وبيطرية، : من اجل 

مستحضرات صحية لغاايت طبية، مواد وأغذية محية 
معدة لالستعمال الطيب أو البيطري وأغذية للرضع 
واالطفال، مكمالت للحمية الغذائية لالنسان 

330
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االطارات , قطع واجزاء البضائع املذكورة, الكهرابئية
, .كوانغ اينغ موتور كو: أبسم 

 . ال يت دي
In the name of: KWANG YANG MOTOR CO., LTD.  

وا  هسووووووينن , 77. نوووووو  :العنوووووو ا  
, سوووووووو نمين بيسووووووووتري ت, سوووووووتريت
 ت ي ا  , ك وسي نن

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 30836 31236:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
اد أخرى مستحضرات تبييض االقمشة ومو : من اجل 

تستعمل يف غسل وكي املالبس، مستحضرات تنظيف 
وصقل وجلي وكشط صابون، عطور وزيوت عطرية، 

للشعر، منظف ( لوشن)مستحضرات جتميل، غسول 
. أسنان

االطارات , قطع واجزاء البضائع املذكورة, الكهرابئية
, .كوانغ اينغ موتور كو: أبسم 

 . ال يت دي
In the name of: KWANG YANG MOTOR CO., LTD.  

وا  هسووووووينن , 77. نوووووو  :العنوووووو ا  
, سوووووووو نمين بيسووووووووتري ت, سوووووووتريت
 ت ي ا  , ك وسي نن

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 30836 31236:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
اد أخرى مستحضرات تبييض االقمشة ومو : من اجل 

تستعمل يف غسل وكي املالبس، مستحضرات تنظيف 
وصقل وجلي وكشط صابون، عطور وزيوت عطرية، 

للشعر، منظف ( لوشن)مستحضرات جتميل، غسول 
. أسنان

االطارات , قطع واجزاء البضائع املذكورة, الكهرابئية
, .كوانغ اينغ موتور كو: أبسم 

 . ال يت دي
In the name of: KWANG YANG MOTOR CO., LTD.  

وا  هسووووووينن , 77. نوووووو  :العنوووووو ا  
, سوووووووو نمين بيسووووووووتري ت, سوووووووتريت
 ت ي ا  , ك وسي نن

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 30836 31236:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
اد أخرى مستحضرات تبييض االقمشة ومو : من اجل 

تستعمل يف غسل وكي املالبس، مستحضرات تنظيف 
وصقل وجلي وكشط صابون، عطور وزيوت عطرية، 

للشعر، منظف ( لوشن)مستحضرات جتميل، غسول 
. أسنان

شركة الشلة لتجارة : أبسم 
األدوية واملستلزمات الطبية 

 املسامهة اخلصوصية احملدودة 

In the name of: sharkat al shelleh letejarat al adwya wa al 
mostazamat al tebya al-mosahma al-khososia al-mahdoda  

ام  -البيووووورة  -فلسوووووطين  :العنوووو ا  
  ق بل ص الت االنولس  -الشراي  

 -عمارة اجلرمق  -كمال ومشاركوه  :عنوان التبليغ 
 البرية  -الشرفة  -مقابل مديرية الرتبية والتعليم 

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 70  
 

  Trade Mark No.: 30837 31232:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
مستحضرات صيدالنية وبيطرية، : من اجل 

مستحضرات صحية لغاايت طبية، مواد وأغذية محية 
معدة لالستعمال الطيب أو البيطري وأغذية للرضع 
واالطفال، مكمالت للحمية الغذائية لالنسان 
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واد ضماد، مواد حشو االسنان واحليوان، لصقات وم
ومشع طب االسنان، مطهرات، مستحضرات الابدة 
احلشرات واحليواانت الضارة، مبيدات فطرايت، 

. مبيدات اعشاب
شركة الشلة لتجارة : أبسم 

األدوية واملستلزمات الطبية 
 املسامهة اخلصوصية احملدودة 

In the name of: sharkat al shelleh letejarat al adwya wa al 
mostazamat al tebya al-mosahma al-khososia al-mahdoda  

ام  -البيووووورة  -فلسوووووطين  :العنوووو ا  
   ق بل ص الت االنولس -الشراي  

 -عمارة اجلرمق  -كمال ومشاركوه  :عنوان التبليغ 
 البرية  -الشرفة  -مقابل مديرية الرتبية والتعليم 

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
ام الكلمات والعبارات احلماية املطلق ابستخد

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 77  
 

  Trade Mark No.: 30838 31232:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 10 01 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 

332

االطارات , قطع واجزاء البضائع املذكورة, الكهرابئية
, .كوانغ اينغ موتور كو: أبسم 

 . ال يت دي
In the name of: KWANG YANG MOTOR CO., LTD.  

وا  هسووووووينن , 77. نوووووو  :العنوووووو ا  
, سوووووووو نمين بيسووووووووتري ت, سوووووووتريت
 ت ي ا  , ك وسي نن

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 30836 31236:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
اد أخرى مستحضرات تبييض االقمشة ومو : من اجل 

تستعمل يف غسل وكي املالبس، مستحضرات تنظيف 
وصقل وجلي وكشط صابون، عطور وزيوت عطرية، 

للشعر، منظف ( لوشن)مستحضرات جتميل، غسول 
. أسنان

واد ضماد، مواد حشو االسنان واحليوان، لصقات وم
ومشع طب االسنان، مطهرات، مستحضرات الابدة 
احلشرات واحليواانت الضارة، مبيدات فطرايت، 

. مبيدات اعشاب
شركة الشلة لتجارة : أبسم 

األدوية واملستلزمات الطبية 
 املسامهة اخلصوصية احملدودة 

In the name of: sharkat al shelleh letejarat al adwya wa al 
mostazamat al tebya al-mosahma al-khososia al-mahdoda  

ام  -البيووووورة  -فلسوووووطين  :العنوووو ا  
   ق بل ص الت االنولس -الشراي  

 -عمارة اجلرمق  -كمال ومشاركوه  :عنوان التبليغ 
 البرية  -الشرفة  -مقابل مديرية الرتبية والتعليم 

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
ام الكلمات والعبارات احلماية املطلق ابستخد

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 77  
 

  Trade Mark No.: 30838 31232:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 10 01 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 

وادوات جراحية وطبية وطب االسنان  اجهزة: من اجل 
وبيطرية، اطراف وعيون واسنان صناعية، ادوات جتبري، 

. مواد خياطة أو درز اجلروح
شركة الشلة لتجارة : أبسم 

األدوية واملستلزمات الطبية 
 املسامهة اخلصوصية احملدودة 

In the name of: sharkat al shelleh letejarat al adwya wa al 
mostazamat al tebya al-mosahma al-khososia al-mahdoda  

ام  -البيووووورة  -فلسوووووطين  :العنوووو ا  
  الت االنولس  ق بل ص -الشراي  

 -عمارة اجلرمق  -كمال ومشاركوه  :عنوان التبليغ 
 البرية  -الشرفة  -مقابل مديرية الرتبية والتعليم 

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
ملطلق ابستخدام الكلمات والعبارات احلماية ا

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 73  
 

  Trade Mark No.: 30839 31235:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
 –تشمل الورق واألصناف املصنوعة منه: اجل  من
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 -واألصناف املصنوعة منه( الكرتون)الورق املقوى 
مواد  –الكتب –اجلرائد والدورايت -املطبوعات

 –األدوات الكتابية –الصور الفوتوغرافية –التجليد
  In the name of: Moad Ali Mohammad Abu- Snaneh معاذ علي دمحم ابو سنينة : أبسم 

 العيزريا  :العن ا  
:  العيزرية  :عنوان التبليغ 

 

 74  
 

  Trade Mark No.: 30840 31241:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
سيا را ت، دراجات انريه، اطارات لعجالت : من اجل 

املركبات جرارات 
شركة كواساكي يوروب : أبسم 

 للمحركات احملدودة ان يف 
In the name of: Sharekat Kawasakai Yorobllmohrekat 
Almahdodoah N.V  

ب   يوو  2172, 7-1  ر  :العن ا  
 ا وينا ه وت ببوربانيذيرالنو 

رام هللا املنطقة الصناعية جوال  :عنوان التبليغ 
1955753172  

 :

 -واألصناف املصنوعة منه( الكرتون)الورق املقوى 
مواد  –الكتب –اجلرائد والدورايت -املطبوعات

 –األدوات الكتابية –الصور الفوتوغرافية –التجليد
  In the name of: Moad Ali Mohammad Abu- Snaneh معاذ علي دمحم ابو سنينة : أبسم 

 العيزريا  :العن ا  
:  العيزرية  :عنوان التبليغ 

 

 74  
 

  Trade Mark No.: 30840 31241:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
سيا را ت، دراجات انريه، اطارات لعجالت : من اجل 

املركبات جرارات 
شركة كواساكي يوروب : أبسم 

 للمحركات احملدودة ان يف 
In the name of: Sharekat Kawasakai Yorobllmohrekat 
Almahdodoah N.V  

ب   يوو  2172, 7-1  ر  :العن ا  
 ا وينا ه وت ببوربانيذيرالنو 

رام هللا املنطقة الصناعية جوال  :عنوان التبليغ 
1955753172  

 :
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وادوات جراحية وطبية وطب االسنان  اجهزة: من اجل 
وبيطرية، اطراف وعيون واسنان صناعية، ادوات جتبري، 

. مواد خياطة أو درز اجلروح
شركة الشلة لتجارة : أبسم 

األدوية واملستلزمات الطبية 
 املسامهة اخلصوصية احملدودة 

In the name of: sharkat al shelleh letejarat al adwya wa al 
mostazamat al tebya al-mosahma al-khososia al-mahdoda  

ام  -البيووووورة  -فلسوووووطين  :العنوووو ا  
  الت االنولس  ق بل ص -الشراي  

 -عمارة اجلرمق  -كمال ومشاركوه  :عنوان التبليغ 
 البرية  -الشرفة  -مقابل مديرية الرتبية والتعليم 

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
ملطلق ابستخدام الكلمات والعبارات احلماية ا

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 73  
 

  Trade Mark No.: 30839 31235:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
 –تشمل الورق واألصناف املصنوعة منه: اجل  من

وادوات جراحية وطبية وطب االسنان  اجهزة: من اجل 
وبيطرية، اطراف وعيون واسنان صناعية، ادوات جتبري، 

. مواد خياطة أو درز اجلروح
شركة الشلة لتجارة : أبسم 

األدوية واملستلزمات الطبية 
 املسامهة اخلصوصية احملدودة 

In the name of: sharkat al shelleh letejarat al adwya wa al 
mostazamat al tebya al-mosahma al-khososia al-mahdoda  

ام  -البيووووورة  -فلسوووووطين  :العنوووو ا  
  الت االنولس  ق بل ص -الشراي  

 -عمارة اجلرمق  -كمال ومشاركوه  :عنوان التبليغ 
 البرية  -الشرفة  -مقابل مديرية الرتبية والتعليم 

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
ملطلق ابستخدام الكلمات والعبارات احلماية ا

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 73  
 

  Trade Mark No.: 30839 31235:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
 –تشمل الورق واألصناف املصنوعة منه: اجل  من

 -واألصناف املصنوعة منه( الكرتون)الورق املقوى 
مواد  –الكتب –اجلرائد والدورايت -املطبوعات

 –األدوات الكتابية –الصور الفوتوغرافية –التجليد
  In the name of: Moad Ali Mohammad Abu- Snaneh معاذ علي دمحم ابو سنينة : أبسم 

 العيزريا  :العن ا  
:  العيزرية  :عنوان التبليغ 

 

 74  
 

  Trade Mark No.: 30840 31241:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
سيا را ت، دراجات انريه، اطارات لعجالت : من اجل 

املركبات جرارات 
شركة كواساكي يوروب : أبسم 

 للمحركات احملدودة ان يف 
In the name of: Sharekat Kawasakai Yorobllmohrekat 
Almahdodoah N.V  

ب   يوو  2172, 7-1  ر  :العن ا  
 ا وينا ه وت ببوربانيذيرالنو 

رام هللا املنطقة الصناعية جوال  :عنوان التبليغ 
1955753172  

 :
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 79  
 

  Trade Mark No.: 30841 31240:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 : التاريخ
النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز : من اجل 

الدقيق  -والتابيوكا والساجور، وما يقوم مقام النب، املتة
اخلبز والكعك  –واملستحضرات املصنوعة من احلبوب

 –اخلمرية ومسحوق اخلبيز –والفطائر واحللوايت
وة احلال –مقبالت غذائية –مساحيق غذائية

عسل  -البوظة –الثلج –على املثلجات -والطحينة
 –اخلردل –على امللح -النحل والعسل األسود

الشوكوالته  -الصلصة –اخلل –التوابل –الفلفل
 -حبوب شوكوالته ملبسة –واملغطسات والبسكويت

 –مصاص األطفال –الراحة –العلكة –السكاكر
. فوندان –قضامة سكرية –ملبس
روز للمواد شركة وايت : أبسم 

 الغذائية 
In the name of: Sharekat waitroz algethaeya  

 بيت ايب  / ن بلس  :العن ا  
:  بيت ايبا / انبلس  :عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 30841 31240:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 : التاريخ
النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز : من اجل 

الدقيق  -والتابيوكا والساجور، وما يقوم مقام النب، املتة
اخلبز والكعك  –واملستحضرات املصنوعة من احلبوب

 –اخلمرية ومسحوق اخلبيز –والفطائر واحللوايت
وة احلال –مقبالت غذائية –مساحيق غذائية

عسل  -البوظة –الثلج –على املثلجات -والطحينة
 –اخلردل –على امللح -النحل والعسل األسود

الشوكوالته  -الصلصة –اخلل –التوابل –الفلفل
 -حبوب شوكوالته ملبسة –واملغطسات والبسكويت

 –مصاص األطفال –الراحة –العلكة –السكاكر
. فوندان –قضامة سكرية –ملبس
روز للمواد شركة وايت : أبسم 

 الغذائية 
In the name of: Sharekat waitroz algethaeya  

 بيت ايب  / ن بلس  :العن ا  
:  بيت ايبا / انبلس  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
طلق ابستخدام الكلمات والعبارات احلماية امل

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 76  
 

  Trade Mark No.: 30842 31247:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : جل من ا

االصطناعية ، االرز ، التابيوكا والساغو ، الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر 
واحللوايت ، احللوايت املثلجة ، عسل النحل والعسل 
االسود ، اخلمرية ومسحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، 

البهارات ، الثلج ، ( التوابل)اخلل والصلصات 
  In the name of: Co.ind s.c م .اند ش. كو : أبسم 

فيوووووووووووو  س ليسوووووووووووويت   :العنوووووووووووو ا  
ك سوووتل  ووو جي ر   10017,اتووو \22

 / ايط لي , (ب ل ني )
: اة رام هللا املصيون مقابل مصلحة مي :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
طلق ابستخدام الكلمات والعبارات احلماية امل

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 76  
 

  Trade Mark No.: 30842 31247:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : جل من ا

االصطناعية ، االرز ، التابيوكا والساغو ، الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر 
واحللوايت ، احللوايت املثلجة ، عسل النحل والعسل 
االسود ، اخلمرية ومسحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، 

البهارات ، الثلج ، ( التوابل)اخلل والصلصات 
  In the name of: Co.ind s.c م .اند ش. كو : أبسم 

فيوووووووووووو  س ليسوووووووووووويت   :العنوووووووووووو ا  
ك سوووتل  ووو جي ر   10017,اتووو \22

 / ايط لي , (ب ل ني )
: اة رام هللا املصيون مقابل مصلحة مي :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
طلق ابستخدام الكلمات والعبارات احلماية امل

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 76  
 

  Trade Mark No.: 30842 31247:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : جل من ا

االصطناعية ، االرز ، التابيوكا والساغو ، الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر 
واحللوايت ، احللوايت املثلجة ، عسل النحل والعسل 
االسود ، اخلمرية ومسحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، 

البهارات ، الثلج ، ( التوابل)اخلل والصلصات 
  In the name of: Co.ind s.c م .اند ش. كو : أبسم 

فيوووووووووووو  س ليسوووووووووووويت   :العنوووووووووووو ا  
ك سوووتل  ووو جي ر   10017,اتووو \22

 / ايط لي , (ب ل ني )
: اة رام هللا املصيون مقابل مصلحة مي :عنوان التبليغ 
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 رام هللا عمارة ضرغام النبايل جوال 
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  Trade Mark No.: 30844 31244:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
الداجنة وحلوم اللحوم واألمساك والطيور : من اجل 

الفواكه واخلضروات , خالصات اللحوم, الصيد
ومربيات ( جلي)هالم , احملفوظة واجملففة واملطهية

البيض واحلليب ومنتجات , وفواكه مطبوخة ابلسكر
احلليب ، الزيوت والدهون الصاحلة لالكل 

شركة األغذية املتحدة : أبسم 
 ( ع.م.ش)

In the name of: United Foods Company (Psc)  

, ببووووووووو  7678ب . ص :العنووووووووو ا  
 اال  رات العربيا المتحوة 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

  72  
 

  Trade Mark No.: 30845 31249:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :خ التاري
اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحلوم : من اجل 

الفواكه واخلضروات , خالصات اللحوم, الصيد
ومربيات ( جلي)هالم , احملفوظة واجملففة واملطهية

البيض واحلليب ومنتجات , وفواكه مطبوخة ابلسكر
احلليب ، الزيوت والدهون الصاحلة لالكل 

شركة األغذية املتحدة : أبسم 
 ( ع.م.ش)

In the name of: United Foods Company (Psc)  

, ببووووووووو  7678ب . ص :العنووووووووو ا  
 اال  رات العربيا المتحوة 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
ابستخدام الكلمات والعبارات احلماية املطلق 

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

336

337

 رام هللا عمارة ضرغام النبايل جوال 

 

 72  
 

  Trade Mark No.: 30844 31244:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
الداجنة وحلوم اللحوم واألمساك والطيور : من اجل 

الفواكه واخلضروات , خالصات اللحوم, الصيد
ومربيات ( جلي)هالم , احملفوظة واجملففة واملطهية

البيض واحلليب ومنتجات , وفواكه مطبوخة ابلسكر
احلليب ، الزيوت والدهون الصاحلة لالكل 

شركة األغذية املتحدة : أبسم 
 ( ع.م.ش)

In the name of: United Foods Company (Psc)  

, ببووووووووو  7678ب . ص :العنووووووووو ا  
 اال  رات العربيا المتحوة 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :
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  Trade Mark No.: 30845 31249:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :خ التاري
اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحلوم : من اجل 

الفواكه واخلضروات , خالصات اللحوم, الصيد
ومربيات ( جلي)هالم , احملفوظة واجملففة واملطهية

البيض واحلليب ومنتجات , وفواكه مطبوخة ابلسكر
احلليب ، الزيوت والدهون الصاحلة لالكل 

شركة األغذية املتحدة : أبسم 
 ( ع.م.ش)

In the name of: United Foods Company (Psc)  

, ببووووووووو  7678ب . ص :العنووووووووو ا  
 اال  رات العربيا المتحوة 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
ابستخدام الكلمات والعبارات احلماية املطلق 

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
طلق ابستخدام الكلمات والعبارات احلماية امل

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 76  
 

  Trade Mark No.: 30842 31247:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : جل من ا

االصطناعية ، االرز ، التابيوكا والساغو ، الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر 
واحللوايت ، احللوايت املثلجة ، عسل النحل والعسل 
االسود ، اخلمرية ومسحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، 

البهارات ، الثلج ، ( التوابل)اخلل والصلصات 
  In the name of: Co.ind s.c م .اند ش. كو : أبسم 

فيوووووووووووو  س ليسوووووووووووويت   :العنوووووووووووو ا  
ك سوووتل  ووو جي ر   10017,اتووو \22

 / ايط لي , (ب ل ني )
: اة رام هللا املصيون مقابل مصلحة مي :عنوان التبليغ 
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 72  
 

  Trade Mark No.: 30845 31249:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 14/02/2017 04/17/7102 :خ التاري
اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحلوم : من اجل 

الفواكه واخلضروات , خالصات اللحوم, الصيد
ومربيات ( جلي)هالم , احملفوظة واجملففة واملطهية

البيض واحلليب ومنتجات , وفواكه مطبوخة ابلسكر
احلليب ، الزيوت والدهون الصاحلة لالكل 

شركة األغذية املتحدة : أبسم 
 ( ع.م.ش)

In the name of: United Foods Company (Psc)  

, ببووووووووو  7678ب . ص :العنووووووووو ا  
 اال  رات العربيا المتحوة 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
ابستخدام الكلمات والعبارات احلماية املطلق 

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 75  
 

  Trade Mark No.: 30846 31246:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 21 70 :يف الصنف 

  Date: 15/02/2017 09/17/7102 :التاريخ 
االواين واالوعية املصنوعة من اخلزف  :من اجل 

عبد اجلواد عبد احلميد : أبسم 
 النتشه 

In the name of: ABDELJAWWAD AA ALNATSHEH  

الخليوووووووول راس الجوووووووو رة  :العنوووووووو ا  
0799222787  
 اخلليل راس اجلورة :عنوان التبليغ 
1955777363  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 31  
 

 75  
 

  Trade Mark No.: 30846 31246:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 21 70 :يف الصنف 

  Date: 15/02/2017 09/17/7102 :التاريخ 
االواين واالوعية املصنوعة من اخلزف  :من اجل 

عبد اجلواد عبد احلميد : أبسم 
 النتشه 

In the name of: ABDELJAWWAD AA ALNATSHEH  

الخليوووووووول راس الجوووووووو رة  :العنوووووووو ا  
0799222787  
 اخلليل راس اجلورة :عنوان التبليغ 
1955777363  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 31  
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  Trade Mark No.: 30847 31242:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 15/02/2017 09/17/7102 :التاريخ 
مستحضرات التبييض ومواد اخرى تستعمل : من اجل 

للغسيل، مستحضرات التنظيف والتلميع والفرك 
والكشط، الصابون، العطور والزيوت العطرية 

ات ومستحضرات التجميل وكرميات الشعر ومنظف
. االسنان
اي ( انرتانشينال)فايفور : أبسم 
.( مليتد( انرتانشينال)ايفور ف)جي 

 .( اينك( انرتانتشينال)فايفور )

In the name of: Vifor (International) AG (Vifor 
(International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.)  

 9011ا 75ر نشوووووتراس  :العنووووو ا  
 غ لنا س يسرا . ست

مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة،  :عنوان التبليغ 
 ، رام هللا 24ب .حمامون، ص

 :

 

 30  
 

  Trade Mark No.: 30847 31242:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 15/02/2017 09/17/7102 :التاريخ 
مستحضرات التبييض ومواد اخرى تستعمل : من اجل 

للغسيل، مستحضرات التنظيف والتلميع والفرك 
والكشط، الصابون، العطور والزيوت العطرية 

ات ومستحضرات التجميل وكرميات الشعر ومنظف
. االسنان
اي ( انرتانشينال)فايفور : أبسم 
.( مليتد( انرتانشينال)ايفور ف)جي 

 .( اينك( انرتانتشينال)فايفور )

In the name of: Vifor (International) AG (Vifor 
(International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.)  

 9011ا 75ر نشوووووتراس  :العنووووو ا  
 غ لنا س يسرا . ست

مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة،  :عنوان التبليغ 
 ، رام هللا 24ب .حمامون، ص

 :

 

 30  
 

339

340

  Trade Mark No.: 30847 31242:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 15/02/2017 09/17/7102 :التاريخ 
مستحضرات التبييض ومواد اخرى تستعمل : من اجل 

للغسيل، مستحضرات التنظيف والتلميع والفرك 
والكشط، الصابون، العطور والزيوت العطرية 

ات ومستحضرات التجميل وكرميات الشعر ومنظف
. االسنان
اي ( انرتانشينال)فايفور : أبسم 
.( مليتد( انرتانشينال)ايفور ف)جي 

 .( اينك( انرتانتشينال)فايفور )

In the name of: Vifor (International) AG (Vifor 
(International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.)  

 9011ا 75ر نشوووووتراس  :العنووووو ا  
 غ لنا س يسرا . ست

مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة،  :عنوان التبليغ 
 ، رام هللا 24ب .حمامون، ص

 :

 

 30  
 

  Trade Mark No.: 30848 31242:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 15/02/2017 09/17/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية والطبية والبيطرية، : من اجل 

املستحضرات الصحية الغراض طبية، مواد واطعمة 
احلمية الغذائية املخصصة لالستعمال الطيب او البيطري 
وطعام االطفال، املكمالت الغذائية للبشر واحليواانت، 
اللصقات ومواد التضميد، مواد حشو االسنان مشع 

. راتاالسنان، املطه
اي ( انرتانشينال)فايفور : أبسم 
.( مليتد( انرتانشينال)فايفور )جي 

 .( اينك( انرتانتشينال)فايفور )

In the name of: Vifor (International) AG (Vifor 
(International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.)  

 9011ا 75ر نشوووووتراس  :العنووووو ا  
 غ لنا س يسرا . ست

مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة،  :عنوان التبليغ 
 ، رام هللا 24ب .حمامون، ص

 :

 

 37  
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  Trade Mark No.: 30847 31242:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 15/02/2017 09/17/7102 :التاريخ 
مستحضرات التبييض ومواد اخرى تستعمل : من اجل 

للغسيل، مستحضرات التنظيف والتلميع والفرك 
والكشط، الصابون، العطور والزيوت العطرية 

ات ومستحضرات التجميل وكرميات الشعر ومنظف
. االسنان
اي ( انرتانشينال)فايفور : أبسم 
.( مليتد( انرتانشينال)ايفور ف)جي 

 .( اينك( انرتانتشينال)فايفور )

In the name of: Vifor (International) AG (Vifor 
(International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.)  

 9011ا 75ر نشوووووتراس  :العنووووو ا  
 غ لنا س يسرا . ست

مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة،  :عنوان التبليغ 
 ، رام هللا 24ب .حمامون، ص

 :

 

 30  
 

  Trade Mark No.: 30847 31242:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 15/02/2017 09/17/7102 :التاريخ 
مستحضرات التبييض ومواد اخرى تستعمل : من اجل 

للغسيل، مستحضرات التنظيف والتلميع والفرك 
والكشط، الصابون، العطور والزيوت العطرية 

ات ومستحضرات التجميل وكرميات الشعر ومنظف
. االسنان
اي ( انرتانشينال)فايفور : أبسم 
.( مليتد( انرتانشينال)ايفور ف)جي 

 .( اينك( انرتانتشينال)فايفور )

In the name of: Vifor (International) AG (Vifor 
(International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.)  

 9011ا 75ر نشوووووتراس  :العنووووو ا  
 غ لنا س يسرا . ست

مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة،  :عنوان التبليغ 
 ، رام هللا 24ب .حمامون، ص

 :

 

 30  
 

341

342

  Trade Mark No.: 30849 31245:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 15/02/2017 09/17/7102 :التاريخ 
التعليم، توفري التدريب، الرتفيه، النشاطات : من اجل 

. الرايضية والثقافية
اي ( انرتانشينال)فايفور : أبسم 
.( مليتد( انرتانشينال)فايفور )جي 

 .( اينك( انرتانتشينال)فايفور )

In the name of: Vifor (International) AG (Vifor 
(International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.)  

 9011ا 75س ر نشوووووترا :العنووووو ا  
 غ لنا س يسرا . ست

مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة،  :عنوان التبليغ 
 ، رام هللا 24ب .حمامون، ص

 :

 

 33  
 

  Trade Mark No.: 30850 31291:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42 47 :يف الصنف 

  Date: 15/02/2017 09/17/7102 :التاريخ 
اخلدمات العلمية والتقنية واالحباث : من اجل 

والتصاميم املتعلقة بذلك، التحليل الصناعي وخدمات 
. االحباث، تصميم وتطوير أجهزة وبرجميات احلاسوب

اي ( انرتانشينال)فايفور : أبسم 
.( مليتد( انرتانشينال)فايفور )جي 

 .( كاين( انرتانتشينال)فايفور )

In the name of: Vifor (International) AG (Vifor 
(International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.)  

 9011ا 75ر نشوووووتراس  :العنووووو ا  
 غ لنا س يسرا . ست

مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة،  :عنوان التبليغ 
 ، رام هللا 24ب .امون، صحم

 :

 

 34  
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  Trade Mark No.: 30851 31290:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 15/02/2017 09/17/7102 :التاريخ 
احلجر والرخام : من اجل 

شركة العنان للحجر : أبسم 
 والرخام 

In the name of: ALANAN STONE AND MARBLE  

الخليوول المنطقووا الاوون  يا  :العنو ا  
 بج ن   سلخ البلويا 

اخلليل املنطقة الصناعية جبانب  :عنوان التبليغ 
 مسلخ البلدية 

 :

 

 39  
 

342

343

  Trade Mark No.: 30851 31290:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 15/02/2017 09/17/7102 :التاريخ 
احلجر والرخام : من اجل 

شركة العنان للحجر : أبسم 
 والرخام 

In the name of: ALANAN STONE AND MARBLE  

الخليوول المنطقووا الاوون  يا  :العنو ا  
 بج ن   سلخ البلويا 

اخلليل املنطقة الصناعية جبانب  :عنوان التبليغ 
 مسلخ البلدية 

 :

 

 39  
 

  Trade Mark No.: 30847 31242:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 15/02/2017 09/17/7102 :التاريخ 
مستحضرات التبييض ومواد اخرى تستعمل : من اجل 

للغسيل، مستحضرات التنظيف والتلميع والفرك 
والكشط، الصابون، العطور والزيوت العطرية 

ات ومستحضرات التجميل وكرميات الشعر ومنظف
. االسنان
اي ( انرتانشينال)فايفور : أبسم 
.( مليتد( انرتانشينال)ايفور ف)جي 

 .( اينك( انرتانتشينال)فايفور )

In the name of: Vifor (International) AG (Vifor 
(International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.)  

 9011ا 75ر نشوووووتراس  :العنووووو ا  
 غ لنا س يسرا . ست

مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة،  :عنوان التبليغ 
 ، رام هللا 24ب .حمامون، ص

 :

 

 30  
 

  Trade Mark No.: 30852 31297:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 44 44 :يف الصنف 

  Date: 15/02/2017 09/17/7102 :التاريخ 
اخلدمات الطبية، اخلدمات البيطرية، العناية : من اجل 

. النسان او احليوانالصحية واجلمالية ل
اي ( انرتانشينال)فايفور : أبسم 
.( مليتد( انرتانشينال)فايفور )جي 

 .( اينك( انرتانتشينال)فايفور )

In the name of: Vifor (International) AG (Vifor 
(International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.)  

 9011ا 75ر نشوووووتراس  :العنووووو ا  
 غ لنا س يسرا . ست

مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة،  :عنوان التبليغ 
 ، رام هللا 24ب .حمامون، ص

 :

 

 36  
 

  Trade Mark No.: 30853 31293:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 15/02/2017 09/17/7102 :التاريخ 
مأكوالت ومشروابت : من اجل 
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  Trade Mark No.: 30852 31297:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 44 44 :يف الصنف 

  Date: 15/02/2017 09/17/7102 :التاريخ 
اخلدمات الطبية، اخلدمات البيطرية، العناية : من اجل 

. النسان او احليوانالصحية واجلمالية ل
اي ( انرتانشينال)فايفور : أبسم 
.( مليتد( انرتانشينال)فايفور )جي 

 .( اينك( انرتانتشينال)فايفور )

In the name of: Vifor (International) AG (Vifor 
(International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.)  

 9011ا 75ر نشوووووتراس  :العنووووو ا  
 غ لنا س يسرا . ست

مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة،  :عنوان التبليغ 
 ، رام هللا 24ب .حمامون، ص

 :

 

 36  
 

  Trade Mark No.: 30853 31293:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 15/02/2017 09/17/7102 :التاريخ 
مأكوالت ومشروابت : من اجل 

344

345

  Trade Mark No.: 30852 31297:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 44 44 :يف الصنف 

  Date: 15/02/2017 09/17/7102 :التاريخ 
اخلدمات الطبية، اخلدمات البيطرية، العناية : من اجل 

. النسان او احليوانالصحية واجلمالية ل
اي ( انرتانشينال)فايفور : أبسم 
.( مليتد( انرتانشينال)فايفور )جي 

 .( اينك( انرتانتشينال)فايفور )

In the name of: Vifor (International) AG (Vifor 
(International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.)  

 9011ا 75ر نشوووووتراس  :العنووووو ا  
 غ لنا س يسرا . ست

مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة،  :عنوان التبليغ 
 ، رام هللا 24ب .حمامون، ص

 :
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  Trade Mark No.: 30853 31293:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 15/02/2017 09/17/7102 :التاريخ 
مأكوالت ومشروابت : من اجل 

  In the name of: Rodney George Ghorban غرابن رودين جورج مرتي : أبسم 
   ر  المخ نق  -بيت ج ال  :العن ا  

:   :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

م ذات االستخدام العام والرسومات الوصفية واألرقا
 مبعزل عن العالمة 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30857 31292:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 16/02/2017 06/17/7102 :التاريخ 
املالبس الداخلية : من اجل 

 In the name of: LOAI MOHAMMED KHAZI ؤي دمحم غازي الكركي ل: أبسم 
ALKARAKI  

الخليول الحورس بو لقرب  ون  :العن ا  
 البني العرب  

اخلليل احلرس ابلقرب من البنك  :عنوان التبليغ 
 العريب 

 :

حق  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا

  In the name of: Rodney George Ghorban غرابن رودين جورج مرتي : أبسم 
   ر  المخ نق  -بيت ج ال  :العن ا  

:   :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

م ذات االستخدام العام والرسومات الوصفية واألرقا
 مبعزل عن العالمة 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30857 31292:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 16/02/2017 06/17/7102 :التاريخ 
املالبس الداخلية : من اجل 

 In the name of: LOAI MOHAMMED KHAZI ؤي دمحم غازي الكركي ل: أبسم 
ALKARAKI  

الخليول الحورس بو لقرب  ون  :العن ا  
 البني العرب  

اخلليل احلرس ابلقرب من البنك  :عنوان التبليغ 
 العريب 

 :

حق  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا

  In the name of: Rodney George Ghorban غرابن رودين جورج مرتي : أبسم 
   ر  المخ نق  -بيت ج ال  :العن ا  

:   :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

م ذات االستخدام العام والرسومات الوصفية واألرقا
 مبعزل عن العالمة 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30857 31292:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 16/02/2017 06/17/7102 :التاريخ 
املالبس الداخلية : من اجل 

 In the name of: LOAI MOHAMMED KHAZI ؤي دمحم غازي الكركي ل: أبسم 
ALKARAKI  

الخليول الحورس بو لقرب  ون  :العن ا  
 البني العرب  

اخلليل احلرس ابلقرب من البنك  :عنوان التبليغ 
 العريب 

 :

حق  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30858 31292:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 16/02/2017 06/17/7102 :التاريخ 
مواد التجميل : من اجل 

اليزبيتا اجنلوت زبيجنيف : أبسم 
 اجنلوت سبوكا سيفيلنا 

In the name of: Elzbieta Inglot Zbigniew Inglot Spolka 
Cywilna  

جرونف لووووووووو ك  . يووووووو  ال :العنووووووو ا  
 بر يميسلا ب لنوا  500-75ايها 82

:  بيت حلم  :عنوان التبليغ 

 

 3  
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  Trade Mark No.: 30859 31295:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 16/02/2017 06/17/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة موابيل الوطنية : أبسم 

 الفلسطينية لالتصاالت 
In the name of: Sharikat Mobile Al Wataniya Al 
Falastiniah LelEtisalat  

سووطم  ر بوو ا توورا  /البيوورة :العنوو ا  
  1278ب .فتنس سنترا ص

وطنية  7االرسال عمارة ترمسعيا ط :عنوان التبليغ 
1962211911  

 :

ي اصحاهبا حق ان تسجيل هذه العالمة اليعط
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 4  
 

346

347

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30858 31292:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 16/02/2017 06/17/7102 :التاريخ 
مواد التجميل : من اجل 

اليزبيتا اجنلوت زبيجنيف : أبسم 
 اجنلوت سبوكا سيفيلنا 

In the name of: Elzbieta Inglot Zbigniew Inglot Spolka 
Cywilna  

جرونف لووووووووو ك  . يووووووو  ال :العنووووووو ا  
 بر يميسلا ب لنوا  500-75ايها 82

:  بيت حلم  :عنوان التبليغ 

 

 3  
 

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30858 31292:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 16/02/2017 06/17/7102 :التاريخ 
مواد التجميل : من اجل 

اليزبيتا اجنلوت زبيجنيف : أبسم 
 اجنلوت سبوكا سيفيلنا 

In the name of: Elzbieta Inglot Zbigniew Inglot Spolka 
Cywilna  

جرونف لووووووووو ك  . يووووووو  ال :العنووووووو ا  
 بر يميسلا ب لنوا  500-75ايها 82

:  بيت حلم  :عنوان التبليغ 

 

 3  
  Trade Mark No.: 30859 31295:العالمة التجارية رقم  

  In Class: 35 39 :يف الصنف 
  Date: 16/02/2017 06/17/7102 :التاريخ 

خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 
االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 

شركة موابيل الوطنية : أبسم 
 الفلسطينية لالتصاالت 

In the name of: Sharikat Mobile Al Wataniya Al 
Falastiniah LelEtisalat  

سووطم  ر بوو ا توورا  /البيوورة :العنوو ا  
  1278ب .فتنس سنترا ص

وطنية  7االرسال عمارة ترمسعيا ط :عنوان التبليغ 
1962211911  

 :

ي اصحاهبا حق ان تسجيل هذه العالمة اليعط
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 4  
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  Trade Mark No.: 30860 31261:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 16/02/2017 06/17/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة موابيل الوطنية : أبسم 

 الفلسطينية لإلتصاالت 
In the name of: Shaikat mobile AL Wataniya Al 
falsteniyah LEltisalat  

البيوورةا سوطم  ر بوو ا توورا   :العنو ا  
 ب .فتنس سنترا ص

وطنية  7االرسال عمارة ترمسعيا ط :عنوان التبليغ 
1962211911  

 :

سجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق ان ت
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 9  
 

  Trade Mark No.: 30860 31261:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 16/02/2017 06/17/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة موابيل الوطنية : أبسم 

 الفلسطينية لإلتصاالت 
In the name of: Shaikat mobile AL Wataniya Al 
falsteniyah LEltisalat  

البيوورةا سوطم  ر بوو ا توورا   :العنو ا  
 ب .فتنس سنترا ص

وطنية  7االرسال عمارة ترمسعيا ط :عنوان التبليغ 
1962211911  

 :

سجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق ان ت
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 9  
 

  Trade Mark No.: 30861 31260:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 16/02/2017 06/17/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة موابيل الوطنية : أبسم 

 ت الفلسطينية لالتصاال
In the name of: Sharikat Mobile AL -Wataniya AL-
Falastiniah Lel -Etisalat  

البيووورة ا  -سوووطم  ر بووو   :العنووو ا  
  1278ب .ترا  فتنس سنتر ا ص

 وطنية 7االرسال عمارة ترمسعيا ط :عنوان التبليغ 
1962211911  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 6  
 

  Trade Mark No.: 30861 31260:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 16/02/2017 06/17/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة موابيل الوطنية : أبسم 

 ت الفلسطينية لالتصاال
In the name of: Sharikat Mobile AL -Wataniya AL-
Falastiniah Lel -Etisalat  

البيووورة ا  -سوووطم  ر بووو   :العنووو ا  
  1278ب .ترا  فتنس سنتر ا ص

 وطنية 7االرسال عمارة ترمسعيا ط :عنوان التبليغ 
1962211911  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 6  
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  Trade Mark No.: 30862 31267:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 16/02/2017 06/17/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة موابيل الوطنية : أبسم 

 الفلسطينية لالتصاالت 
In the name of: Sharikat Mobile Al Wataniya Al 
Falastiniah LelEtisalat  

سووطم  ر بوو ا توورا  /البيوورة :العنوو ا  
  1278ب .فتنس سنترا ص

وطنية  7رسال عمارة ترمسعيا طاال :عنوان التبليغ 
1962211911  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30863 31263:جارية رقم العالمة الت
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 16/02/2017 06/17/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
عامر أمحد عبد الفتاح : أبسم 
 مرعي 

In the name of: Amer Ahmad Abdelfattah Marie  

نووووو بلس  ووووو ر  ج  عوووووا  :العنووووو ا  
 النج   

:  انبلس شارع جامعة النجاح  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 2  
 

350

351

  Trade Mark No.: 30862 31267:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 16/02/2017 06/17/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة موابيل الوطنية : أبسم 

 الفلسطينية لالتصاالت 
In the name of: Sharikat Mobile Al Wataniya Al 
Falastiniah LelEtisalat  

سووطم  ر بوو ا توورا  /البيوورة :العنوو ا  
  1278ب .فتنس سنترا ص

وطنية  7رسال عمارة ترمسعيا طاال :عنوان التبليغ 
1962211911  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30863 31263:جارية رقم العالمة الت
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 16/02/2017 06/17/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
عامر أمحد عبد الفتاح : أبسم 
 مرعي 

In the name of: Amer Ahmad Abdelfattah Marie  

نووووو بلس  ووووو ر  ج  عوووووا  :العنووووو ا  
 النج   

:  انبلس شارع جامعة النجاح  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 2  
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353

  Trade Mark No.: 30864 31264:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
االحذية : من اجل 

  In the name of: sharikat almahd llnathriat شركة املهد للنثرايت : أبسم 
 الخليل نمرة  :العن ا  

:  ة اخلليل منر  :عنوان التبليغ 

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 30865 31269:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Trade Mark No.: 30864 31264:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
االحذية : من اجل 

  In the name of: sharikat almahd llnathriat شركة املهد للنثرايت : أبسم 
 الخليل نمرة  :العن ا  

:  ة اخلليل منر  :عنوان التبليغ 

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 30865 31269:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Trade Mark No.: 30864 31264:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
االحذية : من اجل 

  In the name of: sharikat almahd llnathriat شركة املهد للنثرايت : أبسم 
 الخليل نمرة  :العن ا  

:  ة اخلليل منر  :عنوان التبليغ 

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 30865 31269:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Trade Mark No.: 30864 31264:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
االحذية : من اجل 

  In the name of: sharikat almahd llnathriat شركة املهد للنثرايت : أبسم 
 الخليل نمرة  :العن ا  

:  ة اخلليل منر  :عنوان التبليغ 

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 30865 31269:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
مستحضرات احلمية واملكمالت الغذائية : من اجل 

ومستلزمات النظافة؛ للحمية؛ مستحضرات 
املستحضرات واملواد الطبية والبيطرية؛ منتجات 

. صيدالنيه
  In the name of: Merck KGaA مريك كي جي إيه إيه : سم أب

. فرانكفوووو رتر أس توووو  آر :العنوووو ا  
 بار شت ب ا ألم ني   81297ا 270

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 30866 31266:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
مستحضرات احلمية واملكمالت الغذائية : من اجل 

للحمية؛ مستحضرات ومستلزمات النظافة؛ 
واملواد الطبية والبيطرية؛ منتجات  املستحضرات

. صيدالنيه
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  In the name of: Merck KGaA مريك كي جي إيه إيه : أبسم 
. فرانكفوووو رتر أس توووو  آر :العنوووو ا  

 بار شت ب ا ألم ني   81297ا 270
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 30867 31262:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39 35 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
اخلدمات اللوجستية والتوزيع والربيد : من اجل 

السريع، النقل وتغليف وختزين السلع، النقل اجلوي، 
، تسليم (أو البضائعنقل الرسائل )خدمات النقل 

الرسائل، تسليم البضائع، تسليم البضائع ابلطلب 
الربيدي، النقل بواسطة العبارات، ختم الربيد، النقل 
البحري، تسليم الطرود، أتجري املستودعات، أتجري 

. حاوايت التخزين، نقل األاثث، تفريغ احلمولة

  In the name of: Merck KGaA مريك كي جي إيه إيه : أبسم 
. فرانكفوووو رتر أس توووو  آر :العنوووو ا  

 بار شت ب ا ألم ني   81297ا 270
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 30867 31262:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39 35 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
اخلدمات اللوجستية والتوزيع والربيد : من اجل 

السريع، النقل وتغليف وختزين السلع، النقل اجلوي، 
، تسليم (أو البضائعنقل الرسائل )خدمات النقل 

الرسائل، تسليم البضائع، تسليم البضائع ابلطلب 
الربيدي، النقل بواسطة العبارات، ختم الربيد، النقل 
البحري، تسليم الطرود، أتجري املستودعات، أتجري 

. حاوايت التخزين، نقل األاثث، تفريغ احلمولة

شركة انقل للخدمات : أبسم 
اللوجستية والتوزيع والربيد 

 السريع 

In the name of: Sharikat naqel lilkhadamat allwjestyah 
waltawzie walbarid alsarie  

الم صووي  ا  مووو رة /رام هللا :العنوو ا  
 الط بق الرابل  -سح يل 

عمارة برج الشيخ، / البرية، الشرفة :عنوان التبليغ 
الطابق الثالث، مكتب عمرو ومشاركوه، حمامون 

 ومستشارون قانونيون 

 :

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 30868 31262:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
معدات اهلاتف اخللوي : من اجل 
شركة ابناء مهدي : أبسم 
 العاصي 

In the name of: SHARIKET ABNA' MAHDI ALASI  

 - وو ر  فياوول  -نوو بلس  :العنوو ا  
: جوووو ال  -بج نووو  التربيووووه والتعلوووير 

0799900700  
: جبانب  -شارع فيصل  -انبلس  :عنوان التبليغ 

354

355

  Trade Mark No.: 30864 31264:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
االحذية : من اجل 

  In the name of: sharikat almahd llnathriat شركة املهد للنثرايت : أبسم 
 الخليل نمرة  :العن ا  

:  ة اخلليل منر  :عنوان التبليغ 

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 30865 31269:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
مستحضرات احلمية واملكمالت الغذائية : من اجل 

ومستلزمات النظافة؛ للحمية؛ مستحضرات 
املستحضرات واملواد الطبية والبيطرية؛ منتجات 

. صيدالنيه
  In the name of: Merck KGaA مريك كي جي إيه إيه : سم أب

. فرانكفوووو رتر أس توووو  آر :العنوووو ا  
 بار شت ب ا ألم ني   81297ا 270

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 30866 31266:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
مستحضرات احلمية واملكمالت الغذائية : من اجل 

للحمية؛ مستحضرات ومستلزمات النظافة؛ 
واملواد الطبية والبيطرية؛ منتجات  املستحضرات

. صيدالنيه

  In the name of: Merck KGaA مريك كي جي إيه إيه : أبسم 
. فرانكفوووو رتر أس توووو  آر :العنوووو ا  

 بار شت ب ا ألم ني   81297ا 270
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 30867 31262:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39 35 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
اخلدمات اللوجستية والتوزيع والربيد : من اجل 

السريع، النقل وتغليف وختزين السلع، النقل اجلوي، 
، تسليم (أو البضائعنقل الرسائل )خدمات النقل 

الرسائل، تسليم البضائع، تسليم البضائع ابلطلب 
الربيدي، النقل بواسطة العبارات، ختم الربيد، النقل 
البحري، تسليم الطرود، أتجري املستودعات، أتجري 

. حاوايت التخزين، نقل األاثث، تفريغ احلمولة
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شركة انقل للخدمات : أبسم 
اللوجستية والتوزيع والربيد 

 السريع 

In the name of: Sharikat naqel lilkhadamat allwjestyah 
waltawzie walbarid alsarie  

الم صووي  ا  مووو رة /رام هللا :العنوو ا  
 الط بق الرابل  -سح يل 

عمارة برج الشيخ، / البرية، الشرفة :عنوان التبليغ 
الطابق الثالث، مكتب عمرو ومشاركوه، حمامون 

 ومستشارون قانونيون 

 :

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 30868 31262:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
معدات اهلاتف اخللوي : من اجل 
شركة ابناء مهدي : أبسم 
 العاصي 

In the name of: SHARIKET ABNA' MAHDI ALASI  

 - وو ر  فياوول  -نوو بلس  :العنوو ا  
: جوووو ال  -بج نووو  التربيووووه والتعلوووير 

0799900700  
: جبانب  -شارع فيصل  -انبلس  :عنوان التبليغ 

356

357

شركة انقل للخدمات : أبسم 
اللوجستية والتوزيع والربيد 

 السريع 

In the name of: Sharikat naqel lilkhadamat allwjestyah 
waltawzie walbarid alsarie  

الم صووي  ا  مووو رة /رام هللا :العنوو ا  
 الط بق الرابل  -سح يل 

عمارة برج الشيخ، / البرية، الشرفة :عنوان التبليغ 
الطابق الثالث، مكتب عمرو ومشاركوه، حمامون 

 ومستشارون قانونيون 

 :

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 30868 31262:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
معدات اهلاتف اخللوي : من اجل 
شركة ابناء مهدي : أبسم 
 العاصي 

In the name of: SHARIKET ABNA' MAHDI ALASI  

 - وو ر  فياوول  -نوو بلس  :العنوو ا  
: جوووو ال  -بج نووو  التربيووووه والتعلوووير 

0799900700  
: جبانب  -شارع فيصل  -انبلس  :عنوان التبليغ 

  1955511911: جوال  -الرتبيه والتعليم 

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 30869 31265:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
معدات اهلاتف اخللوي : من اجل 
كة ابناء مهدي شر : أبسم 
 العاصي 

In the name of: SHARIKET ABNA' MAHDI ALASI  

 - وو ر  فياوول  -نوو بلس  :العنوو ا  
: جوووو ال  -بج نووو  التربيووووه والتعلوووير 

0799900700  
جبانب  -ع فيصل شار  -انبلس  :عنوان التبليغ 
  1955511911: جوال  -الرتبيه والتعليم 

 :

 

 04  

  1955511911: جوال  -الرتبيه والتعليم 

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 30869 31265:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
معدات اهلاتف اخللوي : من اجل 
كة ابناء مهدي شر : أبسم 
 العاصي 

In the name of: SHARIKET ABNA' MAHDI ALASI  

 - وو ر  فياوول  -نوو بلس  :العنوو ا  
: جوووو ال  -بج نووو  التربيووووه والتعلوووير 

0799900700  
جبانب  -ع فيصل شار  -انبلس  :عنوان التبليغ 
  1955511911: جوال  -الرتبيه والتعليم 

 :

 

 04  

  1955511911: جوال  -الرتبيه والتعليم 

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 30869 31265:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
معدات اهلاتف اخللوي : من اجل 
كة ابناء مهدي شر : أبسم 
 العاصي 

In the name of: SHARIKET ABNA' MAHDI ALASI  

 - وو ر  فياوول  -نوو بلس  :العنوو ا  
: جوووو ال  -بج نووو  التربيووووه والتعلوووير 

0799900700  
جبانب  -ع فيصل شار  -انبلس  :عنوان التبليغ 
  1955511911: جوال  -الرتبيه والتعليم 

 :

 

 04  
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  Trade Mark No.: 30870 31221:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
معدات اهلاتف اخللوي : من اجل 
شركة ابناء مهدي : أبسم 
 العاصي 

In the name of: SHARIKET ABNA' MAHDI ALASI  

 - وو ر  فياوول  -نوو بلس  :العنوو ا  
: جوووو ال  -بج نووو  التربيووووه والتعلوووير 

0799900700  
جبانب  -شارع فيصل  -انبلس  :عنوان التبليغ 
  1955511911: جوال  -الرتبيه والتعليم 

 :

 

 09  
 

358

359

 

  Trade Mark No.: 30870 31221:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
معدات اهلاتف اخللوي : من اجل 
شركة ابناء مهدي : أبسم 
 العاصي 

In the name of: SHARIKET ABNA' MAHDI ALASI  

 - وو ر  فياوول  -نوو بلس  :العنوو ا  
: جوووو ال  -بج نووو  التربيووووه والتعلوووير 

0799900700  
جبانب  -شارع فيصل  -انبلس  :عنوان التبليغ 
  1955511911: جوال  -الرتبيه والتعليم 

 :

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 30871 31220:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
معدات اهلاتف اخللوي : من اجل 
شركة ابناء مهدي : أبسم 
 العاصي 

In the name of: SHARIKET ABNA' MAHDI ALASI  

 - وو ر  فياوول  -نوو بلس  :العنوو ا  
: جوووو ال  -بج نووو  التربيووووه والتعلوووير 

0799900700  
جبانب  -شارع فيصل  -انبلس  :عنوان التبليغ 
  1955511911: جوال  -الرتبيه والتعليم 

 :

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 30871 31220:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
معدات اهلاتف اخللوي : من اجل 
شركة ابناء مهدي : أبسم 
 العاصي 

In the name of: SHARIKET ABNA' MAHDI ALASI  

 - وو ر  فياوول  -نوو بلس  :العنوو ا  
: جوووو ال  -بج نووو  التربيووووه والتعلوووير 

0799900700  
جبانب  -شارع فيصل  -انبلس  :عنوان التبليغ 
  1955511911: جوال  -الرتبيه والتعليم 

 :

 

 06  
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360

361

  Trade Mark No.: 30871 31220:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
معدات اهلاتف اخللوي : من اجل 
شركة ابناء مهدي : أبسم 
 العاصي 

In the name of: SHARIKET ABNA' MAHDI ALASI  

 - وو ر  فياوول  -نوو بلس  :العنوو ا  
: جوووو ال  -بج نووو  التربيووووه والتعلوووير 

0799900700  
جبانب  -شارع فيصل  -انبلس  :عنوان التبليغ 
  1955511911: جوال  -الرتبيه والتعليم 

 :

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 30872 31227:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
اكسسوارات لقطع غيار السيارات : من اجل 
شركة ابناء مهدي : أبسم 
 العاصي 

In the name of: SHARIKET ABNA' MAHDI ALASI  

 -  فياوول  وو ر  -نوو بلس  :العنوو ا  
: جوووو ال  -بج نووو  التربيووووه والتعلوووير 

0799900700  
جبانب  -شارع فيصل  -انبلس  :عنوان التبليغ 
  1955511911: جوال  -الرتبيه والتعليم 

 :

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30873 31223:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
ن وادارة وتوجيه خدمات الدعاية واالعال: من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 

  Trade Mark No.: 30872 31227:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
اكسسوارات لقطع غيار السيارات : من اجل 
شركة ابناء مهدي : أبسم 
 العاصي 

In the name of: SHARIKET ABNA' MAHDI ALASI  

 -  فياوول  وو ر  -نوو بلس  :العنوو ا  
: جوووو ال  -بج نووو  التربيووووه والتعلوووير 

0799900700  
جبانب  -شارع فيصل  -انبلس  :عنوان التبليغ 
  1955511911: جوال  -الرتبيه والتعليم 

 :

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30873 31223:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
ن وادارة وتوجيه خدمات الدعاية واالعال: من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 

  Trade Mark No.: 30872 31227:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
اكسسوارات لقطع غيار السيارات : من اجل 
شركة ابناء مهدي : أبسم 
 العاصي 

In the name of: SHARIKET ABNA' MAHDI ALASI  

 -  فياوول  وو ر  -نوو بلس  :العنوو ا  
: جوووو ال  -بج نووو  التربيووووه والتعلوووير 

0799900700  
جبانب  -شارع فيصل  -انبلس  :عنوان التبليغ 
  1955511911: جوال  -الرتبيه والتعليم 

 :

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30873 31223:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
ن وادارة وتوجيه خدمات الدعاية واالعال: من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
يوسف عاطف عبد النيب : أبسم 

امحد عاطف عبد /شكوكاين 
 النيب شكوكاين 

In the name of: Yousef Atef AbdelnabeShkukani/Ahmad 
AtefAbdelnabe Shkukani  

 رام هللا الش ر  الرئيس   :العن ا  
:  رام هللا الشارع الرئيسي  :عنوان التبليغ 

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30874 31224:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واغطية الراس : من اجل 

  In the name of: Ali omar Abu Tayonn علي عمر دمحم ابو طيون : أبسم 
 - ووو ر  سوووفي   _نووو بلس :عنووو ا  ال

  0799571978ج ال
 -شارع سفيان _انبلس :عنوان التبليغ 

  1955230536جوال
 :

 

يوسف عاطف عبد النيب : أبسم 
امحد عاطف عبد /شكوكاين 

 النيب شكوكاين 

In the name of: Yousef Atef AbdelnabeShkukani/Ahmad 
AtefAbdelnabe Shkukani  

 رام هللا الش ر  الرئيس   :العن ا  
:  رام هللا الشارع الرئيسي  :عنوان التبليغ 

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30874 31224:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واغطية الراس : من اجل 

  In the name of: Ali omar Abu Tayonn علي عمر دمحم ابو طيون : أبسم 
 - ووو ر  سوووفي   _نووو بلس :عنووو ا  ال

  0799571978ج ال
 -شارع سفيان _انبلس :عنوان التبليغ 

  1955230536جوال
 :

 

يوسف عاطف عبد النيب : أبسم 
امحد عاطف عبد /شكوكاين 

 النيب شكوكاين 

In the name of: Yousef Atef AbdelnabeShkukani/Ahmad 
AtefAbdelnabe Shkukani  

 رام هللا الش ر  الرئيس   :العن ا  
:  رام هللا الشارع الرئيسي  :عنوان التبليغ 

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30874 31224:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واغطية الراس : من اجل 

  In the name of: Ali omar Abu Tayonn علي عمر دمحم ابو طيون : أبسم 
 - ووو ر  سوووفي   _نووو بلس :عنووو ا  ال

  0799571978ج ال
 -شارع سفيان _انبلس :عنوان التبليغ 

  1955230536جوال
 :
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 05  
 

  Trade Mark No.: 30875 31229:التجارية رقم  العالمة
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واغطية الراس : من اجل 

  In the name of: Ali omar Abu Tayonn علي عمر دمحم ابو طيون : أبسم 
 - ووو ر  سوووفي   _نووو بلس :العنووو ا  

  0799571978ج ال
 -شارع سفيان _انبلس :عنوان التبليغ 

  1955230536جوال
 :

 

 71  
 

362

363

 05  
 

  Trade Mark No.: 30875 31229:التجارية رقم  العالمة
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واغطية الراس : من اجل 

  In the name of: Ali omar Abu Tayonn علي عمر دمحم ابو طيون : أبسم 
 - ووو ر  سوووفي   _نووو بلس :العنووو ا  

  0799571978ج ال
 -شارع سفيان _انبلس :عنوان التبليغ 

  1955230536جوال
 :

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 30876 31226:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية ، االرز ، التابيوكا والساغو ، الدقيق 
ب ، اخلبز والفطائر واملستحضرات املصنوعة من احلبو 

واحللوايت ، احللوايت املثلجة ، عسل النحل والعسل 
االسود ، اخلمرية ومسحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، 

، البهارات ، الثلج ( التوابل )اخلل والصلصات 
شركة حمامص النصر : أبسم 

للمكسرات والنب واملواحل 
 مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Mahames Alnaser Lilmokasarst 
Walbon Walmawaleh Mosahama Khososiya  

 الخليل راس الج رة  :العن ا  
:  اخلليل راس اجلورة  :عنوان التبليغ 

 

 70  
 

  Trade Mark No.: 30876 31226:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية ، االرز ، التابيوكا والساغو ، الدقيق 
ب ، اخلبز والفطائر واملستحضرات املصنوعة من احلبو 

واحللوايت ، احللوايت املثلجة ، عسل النحل والعسل 
االسود ، اخلمرية ومسحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، 

، البهارات ، الثلج ( التوابل )اخلل والصلصات 
شركة حمامص النصر : أبسم 

للمكسرات والنب واملواحل 
 مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Mahames Alnaser Lilmokasarst 
Walbon Walmawaleh Mosahama Khososiya  

 الخليل راس الج رة  :العن ا  
:  اخلليل راس اجلورة  :عنوان التبليغ 

 

 70  
 

يوسف عاطف عبد النيب : أبسم 
امحد عاطف عبد /شكوكاين 

 النيب شكوكاين 

In the name of: Yousef Atef AbdelnabeShkukani/Ahmad 
AtefAbdelnabe Shkukani  

 رام هللا الش ر  الرئيس   :العن ا  
:  رام هللا الشارع الرئيسي  :عنوان التبليغ 

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30874 31224:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واغطية الراس : من اجل 

  In the name of: Ali omar Abu Tayonn علي عمر دمحم ابو طيون : أبسم 
 - ووو ر  سوووفي   _نووو بلس :عنووو ا  ال

  0799571978ج ال
 -شارع سفيان _انبلس :عنوان التبليغ 

  1955230536جوال
 :
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364

365

  Trade Mark No.: 30877 31222:ة رقم العالمة التجاري
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية ، االرز ، التابيوكا والساغو ، الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر 

، احللوايت املثلجة ، عسل النحل والعسل واحللوايت 
االسود ، اخلمرية ومسحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، 

، البهارات ( التوابل )اخلل والصلصات 
شركة ازهار االقصى : أبسم 

 لالستثمار والتسويق 
In the name of: Shrekat Azhar Alaqsa Lilesthmar 
Waltasweeq  

 جنين جبل  :العن ا  
انبلس شارع العدل عمارة سعد  :عنوان التبليغ 

  1959213672جوال  6الدين ط
 :

 

 77  
 

  Trade Mark No.: 30877 31222:ة رقم العالمة التجاري
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية ، االرز ، التابيوكا والساغو ، الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر 

، احللوايت املثلجة ، عسل النحل والعسل واحللوايت 
االسود ، اخلمرية ومسحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، 

، البهارات ( التوابل )اخلل والصلصات 
شركة ازهار االقصى : أبسم 

 لالستثمار والتسويق 
In the name of: Shrekat Azhar Alaqsa Lilesthmar 
Waltasweeq  

 جنين جبل  :العن ا  
انبلس شارع العدل عمارة سعد  :عنوان التبليغ 

  1959213672جوال  6الدين ط
 :

 

 77  
 

  Trade Mark No.: 30877 31222:ة رقم العالمة التجاري
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية ، االرز ، التابيوكا والساغو ، الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر 

، احللوايت املثلجة ، عسل النحل والعسل واحللوايت 
االسود ، اخلمرية ومسحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، 

، البهارات ( التوابل )اخلل والصلصات 
شركة ازهار االقصى : أبسم 

 لالستثمار والتسويق 
In the name of: Shrekat Azhar Alaqsa Lilesthmar 
Waltasweeq  

 جنين جبل  :العن ا  
انبلس شارع العدل عمارة سعد  :عنوان التبليغ 

  1959213672جوال  6الدين ط
 :

 

 77  
 

  Trade Mark No.: 30878 31222:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
اللحوم واالمساك وحلوم الدواجن والصيد : من اجل 

وخالصات اللحم واخلضروات حمفوظة وجمففة ومطهوة 
ومربيات فواكه مطبوخة ابلسكر البيض ( جلي)هالم 

واحلليب ومنتجات احلليب والزيوت والدهون الصاحلة 
لالكل 
شركة ازهار االقصى : أبسم 

 لالستثمار والتسويق 
In the name of: Shrekat Azhar Alaqsa Lilesthmar 
Waltasweeq  

 جنين جبل  : ا  العن
انبلس شارع العدل عمارة سعد  :عنوان التبليغ 

  1959213672جوال  6الدين ط
 :

 

 73  
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  Trade Mark No.: 30879 31225:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :اريخ الت
االغالل واملنتجات الزراعية ومنتجات : من اجل 

البساتني والغاابت غري الواردة يف فئات اخرى 
واحليواانت احلية والفواكه واخلضروات الطازجة والبذور 
والنبااتت والزهور الطبيعية ومواد غذائية اخلاصة 

 (امللت)ابحليواانت والشعر املنبت 
شركة ازهار االقصى : أبسم 

 لتسويق لالستثمار وا
In the name of: Shrekat Azhar Alaqsa Lilesthmar 
Waltasweeq  

 جنين جبل  :العن ا  
انبلس شارع العدل عمارة سعد  :عنوان التبليغ 

  1959213672جوال  6الدين ط
 :

 

 74  
 

366

367

  Trade Mark No.: 30877 31222:ة رقم العالمة التجاري
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية ، االرز ، التابيوكا والساغو ، الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر 

، احللوايت املثلجة ، عسل النحل والعسل واحللوايت 
االسود ، اخلمرية ومسحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، 

، البهارات ( التوابل )اخلل والصلصات 
شركة ازهار االقصى : أبسم 

 لالستثمار والتسويق 
In the name of: Shrekat Azhar Alaqsa Lilesthmar 
Waltasweeq  

 جنين جبل  :العن ا  
انبلس شارع العدل عمارة سعد  :عنوان التبليغ 

  1959213672جوال  6الدين ط
 :

 

 77  
 

  Trade Mark No.: 30877 31222:ة رقم العالمة التجاري
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية ، االرز ، التابيوكا والساغو ، الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر 

، احللوايت املثلجة ، عسل النحل والعسل واحللوايت 
االسود ، اخلمرية ومسحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، 

، البهارات ( التوابل )اخلل والصلصات 
شركة ازهار االقصى : أبسم 

 لالستثمار والتسويق 
In the name of: Shrekat Azhar Alaqsa Lilesthmar 
Waltasweeq  

 جنين جبل  :العن ا  
انبلس شارع العدل عمارة سعد  :عنوان التبليغ 

  1959213672جوال  6الدين ط
 :

 

 77  
 

  Trade Mark No.: 30880 31221:ية رقم العالمة التجار 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة ازهار االقصى : أبسم 

 لالستثمار والتسويق 
In the name of: Shrekat Azhar Alaqsa Lilesthmar 
Waltasweeq  

 جنين جبل  :العن ا  
انبلس شارع العدل عمارة سعد  :عنوان التبليغ 

  1959213672جوال  6الدين ط
 :

 

 79  
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368

369

  Trade Mark No.: 30880 31221:ية رقم العالمة التجار 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة ازهار االقصى : أبسم 

 لالستثمار والتسويق 
In the name of: Shrekat Azhar Alaqsa Lilesthmar 
Waltasweeq  

 جنين جبل  :العن ا  
انبلس شارع العدل عمارة سعد  :عنوان التبليغ 

  1959213672جوال  6الدين ط
 :

 

 79  
 

  Trade Mark No.: 30881 31220:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

دقيق االصطناعية ، االرز ، التابيوكا والساغو ، ال
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر 
واحللوايت ، احللوايت املثلجة ، عسل النحل والعسل 
االسود ، اخلمرية ومسحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، 

، البهارات ( التوابل )اخلل والصلصات 
شركة ازهار االقصى : أبسم 

 لالستثمار والتسويق 
In the name of: Shrekat Azhar Alaqsa Lilesthmar 
Waltasweeq  

 جنين جبل  :العن ا  
انبلس شارع العدل عمارة سعد  :عنوان التبليغ 

  1959213672جوال  6الدين ط
 :

 

 76  
 

  Trade Mark No.: 30882 31227:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Trade Mark No.: 30881 31220:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

دقيق االصطناعية ، االرز ، التابيوكا والساغو ، ال
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر 
واحللوايت ، احللوايت املثلجة ، عسل النحل والعسل 
االسود ، اخلمرية ومسحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، 

، البهارات ( التوابل )اخلل والصلصات 
شركة ازهار االقصى : أبسم 

 لالستثمار والتسويق 
In the name of: Shrekat Azhar Alaqsa Lilesthmar 
Waltasweeq  

 جنين جبل  :العن ا  
انبلس شارع العدل عمارة سعد  :عنوان التبليغ 

  1959213672جوال  6الدين ط
 :

 

 76  
 

  Trade Mark No.: 30882 31227:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Trade Mark No.: 30881 31220:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

دقيق االصطناعية ، االرز ، التابيوكا والساغو ، ال
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر 
واحللوايت ، احللوايت املثلجة ، عسل النحل والعسل 
االسود ، اخلمرية ومسحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، 

، البهارات ( التوابل )اخلل والصلصات 
شركة ازهار االقصى : أبسم 

 لالستثمار والتسويق 
In the name of: Shrekat Azhar Alaqsa Lilesthmar 
Waltasweeq  

 جنين جبل  :العن ا  
انبلس شارع العدل عمارة سعد  :عنوان التبليغ 

  1959213672جوال  6الدين ط
 :

 

 76  
 

  Trade Mark No.: 30882 31227:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
اللحوم واالمساك وحلوم الدواجن والصيد : من اجل 

وخالصات اللحم واخلضروات حمفوظة وجمففة ومطهوة 
ومربيات فواكه مطبوخة ابلسكر البيض ( جلي)هالم 

الصاحلة  واحلليب ومنتجات احلليب والزيوت والدهون
لالكل 
شركة ازهار االقصى : أبسم 

 لالستثمار والتسويق 
In the name of: Shrekat Azhar Alaqsa Lilesthmar 
Waltasweeq  

 جنين جبل  :العن ا  
انبلس شارع العدل عمارة سعد  :عنوان التبليغ 

  1959213672جوال  6الدين ط
 :

 

 72  
 

  Trade Mark No.: 30883 31223:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
االغالل واملنتجات الزراعية ومنتجات : من اجل 

البساتني والغاابت غري الواردة يف فئات اخرى 
واحليواانت احلية والفواكه واخلضروات الطازجة والبذور 
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ر الطبيعية ومواد غذائية اخلاصة والنبااتت والزهو 
( امللت)ابحليواانت والشعر املنبت 

شركة ازهار االقصى : أبسم 
 لالستثمار والتسويق 

In the name of: Shrekat Azhar Alaqsa Lilesthmar 
Waltasweeq  

 جنين جبل  :العن ا  
انبلس شارع العدل عمارة سعد  :عنوان التبليغ 

  1959213672جوال  6الدين ط
 :

 عدم منح محاية على بضائع الزهور 

 72  
 

  Trade Mark No.: 30884 31224:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

ال وتفعيل النشاط املكتيب االعم
شركة ازهار االقصى : أبسم 

 لالستثمار والتسويق 
In the name of: Shrekat Azhar Alaqsa Lilesthmar 
Waltasweeq  

 جنين جبل  :العن ا  
انبلس شارع العدل عمارة سعد  :عنوان التبليغ 

  1959213672جوال  6الدين ط
 :

370

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
اللحوم واالمساك وحلوم الدواجن والصيد : من اجل 

وخالصات اللحم واخلضروات حمفوظة وجمففة ومطهوة 
ومربيات فواكه مطبوخة ابلسكر البيض ( جلي)هالم 

الصاحلة  واحلليب ومنتجات احلليب والزيوت والدهون
لالكل 
شركة ازهار االقصى : أبسم 

 لالستثمار والتسويق 
In the name of: Shrekat Azhar Alaqsa Lilesthmar 
Waltasweeq  

 جنين جبل  :العن ا  
انبلس شارع العدل عمارة سعد  :عنوان التبليغ 

  1959213672جوال  6الدين ط
 :

 

 72  
 

  Trade Mark No.: 30883 31223:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
االغالل واملنتجات الزراعية ومنتجات : من اجل 

البساتني والغاابت غري الواردة يف فئات اخرى 
واحليواانت احلية والفواكه واخلضروات الطازجة والبذور 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
اللحوم واالمساك وحلوم الدواجن والصيد : من اجل 

وخالصات اللحم واخلضروات حمفوظة وجمففة ومطهوة 
ومربيات فواكه مطبوخة ابلسكر البيض ( جلي)هالم 

الصاحلة  واحلليب ومنتجات احلليب والزيوت والدهون
لالكل 
شركة ازهار االقصى : أبسم 

 لالستثمار والتسويق 
In the name of: Shrekat Azhar Alaqsa Lilesthmar 
Waltasweeq  

 جنين جبل  :العن ا  
انبلس شارع العدل عمارة سعد  :عنوان التبليغ 

  1959213672جوال  6الدين ط
 :

 

 72  
 

  Trade Mark No.: 30883 31223:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
االغالل واملنتجات الزراعية ومنتجات : من اجل 

البساتني والغاابت غري الواردة يف فئات اخرى 
واحليواانت احلية والفواكه واخلضروات الطازجة والبذور 

ر الطبيعية ومواد غذائية اخلاصة والنبااتت والزهو 
( امللت)ابحليواانت والشعر املنبت 

شركة ازهار االقصى : أبسم 
 لالستثمار والتسويق 

In the name of: Shrekat Azhar Alaqsa Lilesthmar 
Waltasweeq  

 جنين جبل  :العن ا  
انبلس شارع العدل عمارة سعد  :عنوان التبليغ 

  1959213672جوال  6الدين ط
 :

 عدم منح محاية على بضائع الزهور 

 72  
 

  Trade Mark No.: 30884 31224:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

ال وتفعيل النشاط املكتيب االعم
شركة ازهار االقصى : أبسم 

 لالستثمار والتسويق 
In the name of: Shrekat Azhar Alaqsa Lilesthmar 
Waltasweeq  

 جنين جبل  :العن ا  
انبلس شارع العدل عمارة سعد  :عنوان التبليغ 

  1959213672جوال  6الدين ط
 :

371

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
اللحوم واالمساك وحلوم الدواجن والصيد : من اجل 

وخالصات اللحم واخلضروات حمفوظة وجمففة ومطهوة 
ومربيات فواكه مطبوخة ابلسكر البيض ( جلي)هالم 

الصاحلة  واحلليب ومنتجات احلليب والزيوت والدهون
لالكل 
شركة ازهار االقصى : أبسم 

 لالستثمار والتسويق 
In the name of: Shrekat Azhar Alaqsa Lilesthmar 
Waltasweeq  

 جنين جبل  :العن ا  
انبلس شارع العدل عمارة سعد  :عنوان التبليغ 

  1959213672جوال  6الدين ط
 :

 

 72  
 

  Trade Mark No.: 30883 31223:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
االغالل واملنتجات الزراعية ومنتجات : من اجل 

البساتني والغاابت غري الواردة يف فئات اخرى 
واحليواانت احلية والفواكه واخلضروات الطازجة والبذور 



233العدد التاسع عرش 2017/10/1
372

373

 

 75  
 

  Trade Mark No.: 30885 31229:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى : من اجل 

تستعمل يف غسل وكي املالبس ، مستحضرات تنظيف 
وصقل وجلي وكشط ، صابون عطور وزيوت عطرية ، 

للشعر ، ( لوشن) مستحضرات جتميل ، غسول 
منظفات أسنان 

عبد الكايف بن شاكر : أبسم 
 املسموم 

In the name of: abd al kafee ben shaker almsmom  

بووووو ب _ موووو _سووووو ري   :العنوووو ا  
 الجنو   بن ء/لس ق 

انبلس شارع العدل عمارة سعد  :عنوان التبليغ 
  1959213672جوال  6الدين ط

 :

 

 

 75  
 

  Trade Mark No.: 30885 31229:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 19/02/2017 05/17/7102 :التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى : من اجل 

تستعمل يف غسل وكي املالبس ، مستحضرات تنظيف 
وصقل وجلي وكشط ، صابون عطور وزيوت عطرية ، 

للشعر ، ( لوشن) مستحضرات جتميل ، غسول 
منظفات أسنان 

عبد الكايف بن شاكر : أبسم 
 املسموم 

In the name of: abd al kafee ben shaker almsmom  

بووووو ب _ موووو _سووووو ري   :العنوووو ا  
 الجنو   بن ء/لس ق 

انبلس شارع العدل عمارة سعد  :عنوان التبليغ 
  1959213672جوال  6الدين ط

 :

 
 31  

 

  Trade Mark No.: 30886 31226:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 20/02/2017 71/17/7102 :لتاريخ ا
احملارم الورقيه وفوط االطفال : من اجل 

شركة جممع سيلة الظهر : أبسم 
 التجاري العادية العامة 

In the name of: sharekat mojama selat eldaher  

 سيلا الظهر  -جنين :العن ا  
عمارة  -شارع سفيان  -انبلس  :عنوان التبليغ 

  4عنرت ط 
 :

 

 0 
 

 31  
 

  Trade Mark No.: 30886 31226:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 20/02/2017 71/17/7102 :لتاريخ ا
احملارم الورقيه وفوط االطفال : من اجل 

شركة جممع سيلة الظهر : أبسم 
 التجاري العادية العامة 

In the name of: sharekat mojama selat eldaher  

 سيلا الظهر  -جنين :العن ا  
عمارة  -شارع سفيان  -انبلس  :عنوان التبليغ 

  4عنرت ط 
 :

 

 0 
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  Trade Mark No.: 30887 31222:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 21/02/2017 70/17/7102 :التاريخ 
ماليس ، اثواب ، يذالت ، مالبس جلدية ، : من اجل 

مالبس فرو ، جاكيتات ، مالبس كتانية ، جرزاية ، 
قمصان ، تنانري ، قمصان نصف كم ، بناطيل ، مالبس 

جاهزة 
– –

شركة الكسابري للتجارة : أبسم 
 والصناعة 

In the name of: Sharekat alkasabre letegarah w alsenah  

 –جنووين  –الضووفا اللربيووا  :العنو ا  
 الزب بوة 

– –

:  الزاببدة  –جنني  –الضفة الغربية  :عنوان التبليغ  – –

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30888 31222:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 21/02/2017 70/17/7102 :التاريخ 
رقائق فواكة ، رقائق بطاطا ، زيت ذرة : من اجل 

،مربيات ، رقائق يطاطا ، فطائر بطاطا مقلية ، معجون 
بندورة ، مسك توان 

شركة الكسابري للتجارة : أبسم 
 والصناعة 

In the name of: Sharekat alkasabre letegarah w alsenah  

 –جنووين  –الضووفا اللربيووا  :العنو ا  
 الزب بوة 

– –

:  لزاببدة ا –جنني  –الضفة الغربية  :عنوان التبليغ  – –

 

 3  
 

374

375

  Trade Mark No.: 30887 31222:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 21/02/2017 70/17/7102 :التاريخ 
ماليس ، اثواب ، يذالت ، مالبس جلدية ، : من اجل 

مالبس فرو ، جاكيتات ، مالبس كتانية ، جرزاية ، 
قمصان ، تنانري ، قمصان نصف كم ، بناطيل ، مالبس 

جاهزة 
– –

شركة الكسابري للتجارة : أبسم 
 والصناعة 

In the name of: Sharekat alkasabre letegarah w alsenah  

 –جنووين  –الضووفا اللربيووا  :العنو ا  
 الزب بوة 

– –

:  الزاببدة  –جنني  –الضفة الغربية  :عنوان التبليغ  – –

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30888 31222:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 21/02/2017 70/17/7102 :التاريخ 
رقائق فواكة ، رقائق بطاطا ، زيت ذرة : من اجل 

،مربيات ، رقائق يطاطا ، فطائر بطاطا مقلية ، معجون 
بندورة ، مسك توان 

شركة الكسابري للتجارة : أبسم 
 والصناعة 

In the name of: Sharekat alkasabre letegarah w alsenah  

 –جنووين  –الضووفا اللربيووا  :العنو ا  
 الزب بوة 

– –

:  لزاببدة ا –جنني  –الضفة الغربية  :عنوان التبليغ  – –

 

 3  
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  Trade Mark No.: 30888 31222:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 21/02/2017 70/17/7102 :التاريخ 
رقائق فواكة ، رقائق بطاطا ، زيت ذرة : من اجل 

،مربيات ، رقائق يطاطا ، فطائر بطاطا مقلية ، معجون 
بندورة ، مسك توان 

شركة الكسابري للتجارة : أبسم 
 والصناعة 

In the name of: Sharekat alkasabre letegarah w alsenah  

 –جنووين  –الضووفا اللربيووا  :العنو ا  
 الزب بوة 

– –

:  لزاببدة ا –جنني  –الضفة الغربية  :عنوان التبليغ  – –

 

 3  
 

376

377

  Trade Mark No.: 30889 31225:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 21/02/2017 70/17/7102 :التاريخ 
تة ، خبز ، كعك مشروابت اساسها الشوكوال: من اجل 

( منتجات حبوب ) ، حلوى ، علكة ، رقائق 
شوكوالتة ، قهوة ، حلوايت ، بسكويت ، اغذية نشوية 
، معكرونة ، فطائر ، حلوايت فول سوداين ، بوشار ، 

قرشلة ، كعك الوافل 

–

شركة الكسابري للتجارة : أبسم 
 والصناعة 

In the name of: Sharekat alkasabre letegarah w alsenah  

 –جنووين  –الضووفا اللربيووا  :العنو ا  
 الزب بوة 

– –

:  الزاببدة  –جنني  –الضفة الغربية  :عنوان التبليغ  – –

 

 4  
 

  Trade Mark No.: 30890 31251:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 21/02/2017 70/17/7102 :التاريخ 
املقاهي ، الكافتريايت ، املطاعم املؤقتة أو : من اجل 
، التزويد ابلطعام والشراب ، ( الكانتينات)املتنقلة 

ية ، مطاعم الوجبات املطاعم ، مطاعم اخلدمة الذات
اخلفيفة 

  In the name of: Saba Elias Saba Izz سااب الياس سااب عز : أبسم 
 رام هللا  ين  اب    :العن ا  

:  رام هللا عني مصباح  :عنوان التبليغ 

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 30890 31251:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 21/02/2017 70/17/7102 :التاريخ 
املقاهي ، الكافتريايت ، املطاعم املؤقتة أو : من اجل 
، التزويد ابلطعام والشراب ، ( الكانتينات)املتنقلة 

ية ، مطاعم الوجبات املطاعم ، مطاعم اخلدمة الذات
اخلفيفة 

  In the name of: Saba Elias Saba Izz سااب الياس سااب عز : أبسم 
 رام هللا  ين  اب    :العن ا  

:  رام هللا عني مصباح  :عنوان التبليغ 

 

 9  
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  Trade Mark No.: 30891 31250:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 21/02/2017 70/17/7102 :التاريخ 
االذاعة ابلردايو، البث ابلتلفزيون، االتصال : من اجل 

ابلتلفون اخللوي، نقل الرسائل والصور عرب الكمبيوتر، 
خدمات )خدمات لوحات النشرات االلكرتونية

، الربيد االلكرتوين، ارسال بطاقات معايدة (اتصاالت
عرب االنرتنت، ارسال الرسائل، وكاالت االنباء، 

عرب الراديو او التلفون او وسائل )نداء االيل خدمات ال
، توفري الوصول اىل (االتصال االلكرتونية االخرى

قواعد البياانت، توفري قنوات اتصال خلدمات التسوق 
عن بعد، تقدمي االتصاالت عرب االرتباط ابلشبكة 
العاملية للكمبيوتر، توفري امكانية توصيل املستخدم 

لبث او االرسال عرب االقمار بشبكات كمبيوتر عاملية، ا
الصناعية، خدمات عقد املؤمترات عن بعد، ارسال 

. امللفات الرقمية، خدمات الربيد الصويت
هشام حممود خالد ابو : أبسم 
 مسية 

In the name of: Hisham Mahmoud Khalid Abu Somaya  

 رام هللا اب  ق   :العن ا  
:  رام هللا ابو قش  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 6  
 

378

  Trade Mark No.: 30890 31251:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 21/02/2017 70/17/7102 :التاريخ 
املقاهي ، الكافتريايت ، املطاعم املؤقتة أو : من اجل 
، التزويد ابلطعام والشراب ، ( الكانتينات)املتنقلة 

ية ، مطاعم الوجبات املطاعم ، مطاعم اخلدمة الذات
اخلفيفة 

  In the name of: Saba Elias Saba Izz سااب الياس سااب عز : أبسم 
 رام هللا  ين  اب    :العن ا  

:  رام هللا عني مصباح  :عنوان التبليغ 

 

 9  
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  Trade Mark No.: 30892 31257:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 21/02/2017 70/17/7102 :التاريخ 
األجهزة واألدوات العلمية واملالحية : من اجل 

واملساحية وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرايف 
والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأداوت الوزن 

واإلنقاذ والتعليم، ( اإلشراف)والقياس واإلشارة واملراقبة
ة وأدوات لوصل أو نقل أو حتويل أو تكثيف أو أجهز 

تنظيم أو التحكم ابلكهرابء، أجهزة تسجيل أو إرسال 
أو نسخ الصوت أو الصور، حامالت بياانت 
مغناطيسية، أقراص تسجيل، أقراص مدجمة، أقراص 
فيديوية رقمية وغريها من وسائط التسجيل الرقمية؛ 

ت تسجيل أليات لألجهزة اليت تعمل بقطع النقد، أال
النقد، أالت حاسبة، معدات معاجلة البياانت، أجهزة 
الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر، أجهزة أطفاء احلرائق؛ 
نظارات مشسية؛ نظارات تقومي البصر؛ نظارات جتميلية؛ 
نظارات واقية، أقنعة ونظارات واقية لألنشطة الرايضية؛ 
عدسات الصقة؛ علب للعدسات البصرية والعدسات 

مكربات؛ جماهر؛ نظارات واقية للوهج؛ الالصقة؛ 
إطارات للنظارات الطبية والنظارات الشمسية؛ أطر 
لألقنعة؛ عدسات نظارات؛ حبال وسالسل للنظارات 
الطبية والنظارات الشمسية؛ علب للنظارات الطبية 
والنظارات الشمسية ونظارات لأللعاب الرايضية؛ علب 

يق، أكياس لألقنعة؛ علب للهواتف احملمولة، الصناد

379

  Trade Mark No.: 30892 31257:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 21/02/2017 70/17/7102 :التاريخ 
األجهزة واألدوات العلمية واملالحية : من اجل 

واملساحية وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرايف 
والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأداوت الوزن 

واإلنقاذ والتعليم، ( اإلشراف)والقياس واإلشارة واملراقبة
ة وأدوات لوصل أو نقل أو حتويل أو تكثيف أو أجهز 

تنظيم أو التحكم ابلكهرابء، أجهزة تسجيل أو إرسال 
أو نسخ الصوت أو الصور، حامالت بياانت 
مغناطيسية، أقراص تسجيل، أقراص مدجمة، أقراص 
فيديوية رقمية وغريها من وسائط التسجيل الرقمية؛ 

ت تسجيل أليات لألجهزة اليت تعمل بقطع النقد، أال
النقد، أالت حاسبة، معدات معاجلة البياانت، أجهزة 
الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر، أجهزة أطفاء احلرائق؛ 
نظارات مشسية؛ نظارات تقومي البصر؛ نظارات جتميلية؛ 
نظارات واقية، أقنعة ونظارات واقية لألنشطة الرايضية؛ 
عدسات الصقة؛ علب للعدسات البصرية والعدسات 

مكربات؛ جماهر؛ نظارات واقية للوهج؛ الالصقة؛ 
إطارات للنظارات الطبية والنظارات الشمسية؛ أطر 
لألقنعة؛ عدسات نظارات؛ حبال وسالسل للنظارات 
الطبية والنظارات الشمسية؛ علب للنظارات الطبية 
والنظارات الشمسية ونظارات لأللعاب الرايضية؛ علب 

يق، أكياس لألقنعة؛ علب للهواتف احملمولة، الصناد

واقية وحقائب حلمل اهلواتف احملمولة واألجهزة اللوحية 
أو أي أجهزة الكرتونية أخرى، /وأجهزة احلاسوب و

أكسسوارات للهواتف احملمولة واألجهزة اللوحية 
وأجهزة احلاسوب وأي أجهزة ألكرتونية أخرى على 
سبيل املثال األغطية، مساعات الرأس، مساعات األذن، 

حن ، شواحن للسيارة، مكربات بطارايت، شوا
الصوت، مساعات، مكربات الصوت، ميكروفوانت، 
أقالم الكومبيوتر، كامريات، منبهات، ساعات املنبه، 
طرفيات توصيل السلكية، الفإرة، لوحات املفاتيح، 
الطابعات، أساور لتواصل املعلومات للساعات مع 

. اهلواتف الذكية
  In the name of: Chanel شانيل : أبسم 

أفينووو   ووو رليس ب   177 :العنووو ا  
نييللوو  سووير سووويينا  92200جوو لا 
 فرنس  

اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
برج رام هللا  -رام هللا  -للخدمات االستشارية 

  7334ب .ص/ 3ط -التجاري 

 :

 

 2  
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  Trade Mark No.: 30893 31253:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 21/02/2017 70/17/7102 :التاريخ 
املالحية األجهزة واألدوات العلمية و : من اجل 

واملساحية وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرايف 
والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأداوت الوزن 

واإلنقاذ والتعليم، ( اإلشراف)والقياس واإلشارة واملراقبة
أجهزة وأدوات لوصل أو نقل أو حتويل أو تكثيف أو 
تنظيم أو التحكم ابلكهرابء، أجهزة تسجيل أو إرسال 

سخ الصوت أو الصور، حامالت بياانت أو ن
مغناطيسية، أقراص تسجيل، أقراص مدجمة، أقراص 
فيديوية رقمية وغريها من وسائط التسجيل الرقمية؛ 
أليات لألجهزة اليت تعمل بقطع النقد، أالت تسجيل 
النقد، أالت حاسبة، معدات معاجلة البياانت، أجهزة 

احلرائق؛ الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر، أجهزة أطفاء 
نظارات مشسية؛ نظارات تقومي البصر؛ نظارات جتميلية؛ 
نظارات واقية، أقنعة ونظارات واقية لألنشطة الرايضية؛ 
عدسات الصقة؛ علب للعدسات البصرية والعدسات 
الالصقة؛ مكربات؛ جماهر؛ نظارات واقية للوهج؛ 
إطارات للنظارات الطبية والنظارات الشمسية؛ أطر 

ت نظارات؛ حبال وسالسل للنظارات لألقنعة؛ عدسا
الطبية والنظارات الشمسية؛ علب للنظارات الطبية 
والنظارات الشمسية ونظارات لأللعاب الرايضية؛ علب 
لألقنعة؛ علب للهواتف احملمولة، الصناديق، أكياس 
واقية وحقائب حلمل اهلواتف احملمولة واألجهزة اللوحية 

رتونية أخرى، أو أي أجهزة الك/وأجهزة احلاسوب و
أكسسوارات للهواتف احملمولة واألجهزة اللوحية 
وأجهزة احلاسوب وأي أجهزة ألكرتونية أخرى على 
سبيل املثال األغطية، مساعات الرأس، مساعات األذن، 
بطارايت، شواحن ، شواحن للسيارة، مكربات 
الصوت، مساعات، مكربات الصوت، ميكروفوانت، 

منبهات، ساعات املنبه،  أقالم الكومبيوتر، كامريات،

واقية وحقائب حلمل اهلواتف احملمولة واألجهزة اللوحية 
أو أي أجهزة الكرتونية أخرى، /وأجهزة احلاسوب و

أكسسوارات للهواتف احملمولة واألجهزة اللوحية 
وأجهزة احلاسوب وأي أجهزة ألكرتونية أخرى على 
سبيل املثال األغطية، مساعات الرأس، مساعات األذن، 

حن ، شواحن للسيارة، مكربات بطارايت، شوا
الصوت، مساعات، مكربات الصوت، ميكروفوانت، 
أقالم الكومبيوتر، كامريات، منبهات، ساعات املنبه، 
طرفيات توصيل السلكية، الفإرة، لوحات املفاتيح، 
الطابعات، أساور لتواصل املعلومات للساعات مع 

. اهلواتف الذكية
  In the name of: Chanel شانيل : أبسم 

أفينووو   ووو رليس ب   177 :العنووو ا  
نييللوو  سووير سووويينا  92200جوو لا 
 فرنس  

اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
برج رام هللا  -رام هللا  -للخدمات االستشارية 

  7334ب .ص/ 3ط -التجاري 

 :

 

 2  
 

واقية وحقائب حلمل اهلواتف احملمولة واألجهزة اللوحية 
أو أي أجهزة الكرتونية أخرى، /وأجهزة احلاسوب و

أكسسوارات للهواتف احملمولة واألجهزة اللوحية 
وأجهزة احلاسوب وأي أجهزة ألكرتونية أخرى على 
سبيل املثال األغطية، مساعات الرأس، مساعات األذن، 

حن ، شواحن للسيارة، مكربات بطارايت، شوا
الصوت، مساعات، مكربات الصوت، ميكروفوانت، 
أقالم الكومبيوتر، كامريات، منبهات، ساعات املنبه، 
طرفيات توصيل السلكية، الفإرة، لوحات املفاتيح، 
الطابعات، أساور لتواصل املعلومات للساعات مع 

. اهلواتف الذكية
  In the name of: Chanel شانيل : أبسم 

أفينووو   ووو رليس ب   177 :العنووو ا  
نييللوو  سووير سووويينا  92200جوو لا 
 فرنس  

اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
برج رام هللا  -رام هللا  -للخدمات االستشارية 

  7334ب .ص/ 3ط -التجاري 

 :

 

 2  
 

380
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381

  Trade Mark No.: 30893 31253:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 21/02/2017 70/17/7102 :التاريخ 
املالحية األجهزة واألدوات العلمية و : من اجل 

واملساحية وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرايف 
والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأداوت الوزن 

واإلنقاذ والتعليم، ( اإلشراف)والقياس واإلشارة واملراقبة
أجهزة وأدوات لوصل أو نقل أو حتويل أو تكثيف أو 
تنظيم أو التحكم ابلكهرابء، أجهزة تسجيل أو إرسال 

سخ الصوت أو الصور، حامالت بياانت أو ن
مغناطيسية، أقراص تسجيل، أقراص مدجمة، أقراص 
فيديوية رقمية وغريها من وسائط التسجيل الرقمية؛ 
أليات لألجهزة اليت تعمل بقطع النقد، أالت تسجيل 
النقد، أالت حاسبة، معدات معاجلة البياانت، أجهزة 

احلرائق؛ الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر، أجهزة أطفاء 
نظارات مشسية؛ نظارات تقومي البصر؛ نظارات جتميلية؛ 
نظارات واقية، أقنعة ونظارات واقية لألنشطة الرايضية؛ 
عدسات الصقة؛ علب للعدسات البصرية والعدسات 
الالصقة؛ مكربات؛ جماهر؛ نظارات واقية للوهج؛ 
إطارات للنظارات الطبية والنظارات الشمسية؛ أطر 

ت نظارات؛ حبال وسالسل للنظارات لألقنعة؛ عدسا
الطبية والنظارات الشمسية؛ علب للنظارات الطبية 
والنظارات الشمسية ونظارات لأللعاب الرايضية؛ علب 
لألقنعة؛ علب للهواتف احملمولة، الصناديق، أكياس 
واقية وحقائب حلمل اهلواتف احملمولة واألجهزة اللوحية 

رتونية أخرى، أو أي أجهزة الك/وأجهزة احلاسوب و
أكسسوارات للهواتف احملمولة واألجهزة اللوحية 
وأجهزة احلاسوب وأي أجهزة ألكرتونية أخرى على 
سبيل املثال األغطية، مساعات الرأس، مساعات األذن، 
بطارايت، شواحن ، شواحن للسيارة، مكربات 
الصوت، مساعات، مكربات الصوت، ميكروفوانت، 

منبهات، ساعات املنبه،  أقالم الكومبيوتر، كامريات،
طرفيات توصيل السلكية، الفإرة، لوحات املفاتيح، 
الطابعات، أساور لتواصل املعلومات للساعات مع 

. اهلواتف الذكية
  In the name of: Chanel شانيل : أبسم 

أفينووو   ووو رليس ب   177 :العنووو ا  
نييللوو  سووير سووويينا  92200جوو لا 
 فرنس  

اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
ام هللا برج ر  -رام هللا  -للخدمات االستشارية 

  7334ب .ص/ 3ط -التجاري 

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30894 31254:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 21/02/2017 70/17/7102 :التاريخ 
االعمال الدعايه واالعالن وإدارة وتوجيه : من اجل 

وتفعيل النشاط املكتيب 

طرفيات توصيل السلكية، الفإرة، لوحات املفاتيح، 
الطابعات، أساور لتواصل املعلومات للساعات مع 

. اهلواتف الذكية
  In the name of: Chanel شانيل : أبسم 

أفينووو   ووو رليس ب   177 :العنووو ا  
نييللوو  سووير سووويينا  92200جوو لا 
 فرنس  

اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
ام هللا برج ر  -رام هللا  -للخدمات االستشارية 

  7334ب .ص/ 3ط -التجاري 

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30894 31254:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 21/02/2017 70/17/7102 :التاريخ 
االعمال الدعايه واالعالن وإدارة وتوجيه : من اجل 

وتفعيل النشاط املكتيب 

طرفيات توصيل السلكية، الفإرة، لوحات املفاتيح، 
الطابعات، أساور لتواصل املعلومات للساعات مع 

. اهلواتف الذكية
  In the name of: Chanel شانيل : أبسم 

أفينووو   ووو رليس ب   177 :العنووو ا  
نييللوو  سووير سووويينا  92200جوو لا 
 فرنس  

اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
ام هللا برج ر  -رام هللا  -للخدمات االستشارية 

  7334ب .ص/ 3ط -التجاري 

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30894 31254:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 21/02/2017 70/17/7102 :التاريخ 
االعمال الدعايه واالعالن وإدارة وتوجيه : من اجل 

وتفعيل النشاط املكتيب 
صادق " دمحم رابح " رافل : أبسم 

 شاهني 
In the name of: Rafel " Mohammad Rabah " Shaheen  

الشوو ر  العسوو ر   -جنووين  :العنو ا  
: م ب  جوووووووووو ال  مووووووووو رة السوووووووووو_ 

0792011565  
عمارة _ الشارع العسكري  -جنني  :عنوان التبليغ 

  1957100222: السمودي جوال 
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 5  
 

  Trade Mark No.: 30895 31259:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار
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فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -شركاهم للملكية الفكرية سااب و  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 30896 31256:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
سجائر االلكرتونية املبخرات السلكية لل: من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 
السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

ري لغ(من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )األغراض الطبية

ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -شركاهم للملكية الفكرية سااب و  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 30896 31256:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
سجائر االلكرتونية املبخرات السلكية لل: من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 
السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

ري لغ(من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )األغراض الطبية

ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 

382

383

صادق " دمحم رابح " رافل : أبسم 
 شاهني 

In the name of: Rafel " Mohammad Rabah " Shaheen  

الشوو ر  العسوو ر   -جنووين  :العنو ا  
: م ب  جوووووووووو ال  مووووووووو رة السوووووووووو_ 

0792011565  
عمارة _ الشارع العسكري  -جنني  :عنوان التبليغ 

  1957100222: السمودي جوال 
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 5  
 

  Trade Mark No.: 30895 31259:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار

صادق " دمحم رابح " رافل : أبسم 
 شاهني 

In the name of: Rafel " Mohammad Rabah " Shaheen  

الشوو ر  العسوو ر   -جنووين  :العنو ا  
: م ب  جوووووووووو ال  مووووووووو رة السوووووووووو_ 

0792011565  
عمارة _ الشارع العسكري  -جنني  :عنوان التبليغ 

  1957100222: السمودي جوال 
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 5  
 

  Trade Mark No.: 30895 31259:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار

صادق " دمحم رابح " رافل : أبسم 
 شاهني 

In the name of: Rafel " Mohammad Rabah " Shaheen  

الشوو ر  العسوو ر   -جنووين  :العنو ا  
: م ب  جوووووووووو ال  مووووووووو رة السوووووووووو_ 

0792011565  
عمارة _ الشارع العسكري  -جنني  :عنوان التبليغ 

  1957100222: السمودي جوال 
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 5  
 

  Trade Mark No.: 30895 31259:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار
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علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف 
السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 
منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية 

السجائر أو التبغ من أجل إطالق  وقطعها لغاية تسخني
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية 

وي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري الستنشاق النيكوتني احملت
ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ 
مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم 

؛  43للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة، يف الفئة 
طفاايت السجائر والسيجار املسخنة وكذلك عيدان 

ابلة التبغ املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية الق
. إلعادة الشحن

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -فكرية سااب وشركاهم للملكية ال :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 00  
 

384

صادق " دمحم رابح " رافل : أبسم 
 شاهني 

In the name of: Rafel " Mohammad Rabah " Shaheen  

الشوو ر  العسوو ر   -جنووين  :العنو ا  
: م ب  جوووووووووو ال  مووووووووو رة السوووووووووو_ 

0792011565  
عمارة _ الشارع العسكري  -جنني  :عنوان التبليغ 

  1957100222: السمودي جوال 
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 5  
 

  Trade Mark No.: 30895 31259:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار

  Trade Mark No.: 30897 31252:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
 البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت: من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 

. ت السجائر اإللكرتونيةشواحن بطاراي
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :لعنو ا  ا
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 07  
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  Trade Mark No.: 30898 31252:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 30898 31252:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 30897 31252:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
 البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت: من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 

. ت السجائر اإللكرتونيةشواحن بطاراي
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :لعنو ا  ا
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 07  
 

385

386

  Trade Mark No.: 30898 31252:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 30899 31255:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 
السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري (يج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ من مز 
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )األغراض الطبية

ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 
علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف 
السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 

خينها ، أجهزة إلكرتونية منتجات التبغ اليت يتم تس
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  

جهزة اإللكرتونية كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األ
الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري 
ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ 
مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم 

؛  43للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة، يف الفئة 
طفاايت السجائر والسيجار املسخنة وكذلك عيدان 
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  Trade Mark No.: 30898 31252:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 03  
 

387

  Trade Mark No.: 30899 31255:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 
السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري (يج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ من مز 
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )األغراض الطبية

ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 
علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف 
السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 

خينها ، أجهزة إلكرتونية منتجات التبغ اليت يتم تس
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  

جهزة اإللكرتونية كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األ
الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري 
ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ 
مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم 

؛  43للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة، يف الفئة 
طفاايت السجائر والسيجار املسخنة وكذلك عيدان 
التبغ املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة 

. إلعادة الشحن
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 04  
 

  Trade Mark No.: 30900 31511:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : ل من اج

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 

جهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ شواحن السيارات لأل

التبغ املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة 
. إلعادة الشحن

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 04  
 

  Trade Mark No.: 30900 31511:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : ل من اج

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 

جهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ شواحن السيارات لأل
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. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 30901 31510:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 30901 31510:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 را ن   تيلا س يس

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 تشتمل العالمة على اللونني االخضر واالزرق 

 06  
 

  Trade Mark No.: 30902 31517:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
أرضيات ليس من املعدن ؛ رخام؛ ألواح : من اجل 

جبص؛ بالط جدران غري معدين للبناء؛ بالط 
األرضيات غري معدين؛ بالط السرياميك؛ مواد البناء 

ء غري معدنية؛ ألواح املقاومة للحرارة؛ مواد البنا
اإلضاءة؛ مباين غري معدنية؛ زجاج املباين؛ عوامل الربط 
لصنع احلجارة؛ أشغال فنية من احلجر أو اخلرسانة أو 

الرخام 

التبغ املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة 
. إلعادة الشحن

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 04  
 

  Trade Mark No.: 30900 31511:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : ل من اج

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 

جهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ شواحن السيارات لأل

388

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 30901 31510:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار
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. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 30901 31510:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 را ن   تيلا س يس

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 تشتمل العالمة على اللونني االخضر واالزرق 

 06  
 

  Trade Mark No.: 30902 31517:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
أرضيات ليس من املعدن ؛ رخام؛ ألواح : من اجل 

جبص؛ بالط جدران غري معدين للبناء؛ بالط 
األرضيات غري معدين؛ بالط السرياميك؛ مواد البناء 

ء غري معدنية؛ ألواح املقاومة للحرارة؛ مواد البنا
اإلضاءة؛ مباين غري معدنية؛ زجاج املباين؛ عوامل الربط 
لصنع احلجارة؛ أشغال فنية من احلجر أو اخلرسانة أو 

الرخام 

390

389

، ال .موانليزا جروب كو: أبسم 
 . يت دي

In the name of: MONALISA GROUP CO., LTD.  

اكسوووووووووي ي و تكسوووووووووتيل  :العنووووووووو ا  
انوسووتري ل  و ا ن نهوو   بيسووتري تا 

 726211ف  ووووووووووووووو   سوووووووووووووووويت ا 
 ج انجوون ا الاين 

:  بيت حلم  :تبليغ عنوان ال

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30903 31513:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 
لتدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ وأجهزة ا

منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 
السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري (من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
ات املدخنني، مبا يف ذلك ؛ مستلزم)األغراض الطبية

، ال .موانليزا جروب كو: أبسم 
 . يت دي

In the name of: MONALISA GROUP CO., LTD.  

اكسوووووووووي ي و تكسوووووووووتيل  :العنووووووووو ا  
انوسووتري ل  و ا ن نهوو   بيسووتري تا 

 726211ف  ووووووووووووووو   سوووووووووووووووويت ا 
 ج انجوون ا الاين 

:  بيت حلم  :تبليغ عنوان ال

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30903 31513:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 
لتدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ وأجهزة ا

منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 
السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري (من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
ات املدخنني، مبا يف ذلك ؛ مستلزم)األغراض الطبية

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 را ن   تيلا س يس

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 تشتمل العالمة على اللونني االخضر واالزرق 

 06  
 

  Trade Mark No.: 30902 31517:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
أرضيات ليس من املعدن ؛ رخام؛ ألواح : من اجل 

جبص؛ بالط جدران غري معدين للبناء؛ بالط 
األرضيات غري معدين؛ بالط السرياميك؛ مواد البناء 

ء غري معدنية؛ ألواح املقاومة للحرارة؛ مواد البنا
اإلضاءة؛ مباين غري معدنية؛ زجاج املباين؛ عوامل الربط 
لصنع احلجارة؛ أشغال فنية من احلجر أو اخلرسانة أو 

الرخام 

ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 
علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف 
السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 
منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية 

طالق وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إ
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية 
 الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري
ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ 
مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم 

؛  43للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة، يف الفئة 
طفاايت السجائر والسيجار املسخنة وكذلك عيدان 
التبغ املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة 

. إلعادة الشحن
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 تشتمل العالمة على اللون االخضر واالزرق 

 02  
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ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 
علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف 
السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 
منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية 

طالق وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إ
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية 
 الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري
ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ 
مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم 

؛  43للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة، يف الفئة 
طفاايت السجائر والسيجار املسخنة وكذلك عيدان 
التبغ املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة 

. إلعادة الشحن
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 تشتمل العالمة على اللون االخضر واالزرق 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30904 31514:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
لكرتونية عرب تشغيل برامج التسويق اإل: من اجل 

شبكات احلاسوب العاملية؛ خدمات الدعاية واإلعالن، 
مبا (التسويق، التجارة، الرتويج وخدمات البيع ابلتجزئة 

/ يتضمن خدمات البيع ابلتجزئة ابالتصال ابإلنرتنت 
ملنتجات التبغ املسخنة ) غري املتصلة ابإلنرتنت
. واملستلزمات ذات العالقة

برودكتس فيليب موريس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 تشتمل العالمة على اللونني االخضر واالزرق 

 05  
 

391

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :
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  Trade Mark No.: 30901 31510:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار
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392

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 30901 31510:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار

  Trade Mark No.: 30905 31519:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
سراويل حفاضات لألطفال، سراويل : من اجل 

د لإلرضاع؛ حفاضات للحيواانت حفاضات؛ وسائ
األليفة؛ كمادات أو الفوط صحية؛ سدادات قطنية 
صحية؛ فوط أو مناديل للمصابني ابلسلس البول؛ 

حفاضات 
بريدو ساجليك : أبسم 

اورونلريي ساانيي يف تيجاريت 
 ليمتد شريكييت 

In the name of: PREDO SAGLIK URUNLERI SANAYI 
VE TICARET LIMITED SIRKETI  

اورجووووو نيزا سووووو ن ي  . 2 :العنووووو ا  
 2:ن لو  جو ببا نو  1ب لجيس  بو ت  

 ب سبين ر غ  يعنت ب تركي  
:  بيت حلم  :عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 30905 31519:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
سراويل حفاضات لألطفال، سراويل : من اجل 

د لإلرضاع؛ حفاضات للحيواانت حفاضات؛ وسائ
األليفة؛ كمادات أو الفوط صحية؛ سدادات قطنية 
صحية؛ فوط أو مناديل للمصابني ابلسلس البول؛ 

حفاضات 
بريدو ساجليك : أبسم 

اورونلريي ساانيي يف تيجاريت 
 ليمتد شريكييت 

In the name of: PREDO SAGLIK URUNLERI SANAYI 
VE TICARET LIMITED SIRKETI  

اورجووووو نيزا سووووو ن ي  . 2 :العنووووو ا  
 2:ن لو  جو ببا نو  1ب لجيس  بو ت  

 ب سبين ر غ  يعنت ب تركي  
:  بيت حلم  :عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 30906 31516:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42 47 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :خ التاري
استضافة تطبيقات وبرامج الربجميات / توفري : من اجل 

. عرب اإلنرتنت
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 تشتمل العالمة على اللونني االخضر واالزرق 

 70  
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  Trade Mark No.: 30907 31512:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
حن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ الش

شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 تشتمل العالمة على اللونني االخضر واالزرق 
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395

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 30901 31510:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار

  Trade Mark No.: 30908 31512:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42 47 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
م وتطوير معدات استشارات يف جمال تصمي: من اجل 

الكمبيوتر ، برجمة الكمبيوتر ، نسخ برامج الكمبيوتر ، 
استشارات برامج الكمبيوتر ، تصميم برامج كمبيوتر ، 
حتميل برامج كمبيوتر ، حتديث برامج كمبيوتر ، حتليل 

انظمة كمبيوتر ، تصميم انظمة كمبيوتر 
شركة اتلينت بوول : أبسم 

لالستشارات االدارية مسامهة 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Talent Pool Lilestesharat 
Aledariya Mosahama Khososiya  

رام هللا بوورج الشوويخ الطوو بق  :العنو ا  
 الرابل 

 4 الشرفة برج الشيخ طرام هللا :عنوان التبليغ 
  1955451726جوال

 :
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  Trade Mark No.: 30908 31512:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42 47 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
م وتطوير معدات استشارات يف جمال تصمي: من اجل 

الكمبيوتر ، برجمة الكمبيوتر ، نسخ برامج الكمبيوتر ، 
استشارات برامج الكمبيوتر ، تصميم برامج كمبيوتر ، 
حتميل برامج كمبيوتر ، حتديث برامج كمبيوتر ، حتليل 

انظمة كمبيوتر ، تصميم انظمة كمبيوتر 
شركة اتلينت بوول : أبسم 

لالستشارات االدارية مسامهة 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Talent Pool Lilestesharat 
Aledariya Mosahama Khososiya  

رام هللا بوورج الشوويخ الطوو بق  :العنو ا  
 الرابل 

 4 الشرفة برج الشيخ طرام هللا :عنوان التبليغ 
  1955451726جوال

 :

 

 73  
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  Trade Mark No.: 30909 31515:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42 47 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
وتطوير معدات استشارات يف جمال تصميم : من اجل 

الكمبيوتر ، برجمة الكمبيوتر ، نسخ برامج الكمبيوتر ، 
استشارات برامج الكمبيوتر ، تصميم برامج كمبيوتر ، 
حتميل برامج كمبيوتر ، حتديث برامج كمبيوتر ، حتليل 

انظمة كمبيوتر ، تصميم انظمة كمبيوتر 
شركة اتلينت بوول : أبسم 

لالستشارات االدارية مسامهة 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Talent Pool Lilestesharat 
Aledariya Mosahama Khososiya  

رام هللا بوورج الشوويخ الطوو بق  :العنو ا  
 الرابل 

 4 الشرفة برج الشيخ طرام هللا :عنوان التبليغ 
  1955451726جوال

 :
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  Trade Mark No.: 30909 31515:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42 47 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
وتطوير معدات استشارات يف جمال تصميم : من اجل 

الكمبيوتر ، برجمة الكمبيوتر ، نسخ برامج الكمبيوتر ، 
استشارات برامج الكمبيوتر ، تصميم برامج كمبيوتر ، 
حتميل برامج كمبيوتر ، حتديث برامج كمبيوتر ، حتليل 

انظمة كمبيوتر ، تصميم انظمة كمبيوتر 
شركة اتلينت بوول : أبسم 

لالستشارات االدارية مسامهة 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Talent Pool Lilestesharat 
Aledariya Mosahama Khososiya  

رام هللا بوورج الشوويخ الطوو بق  :العنو ا  
 الرابل 

 4 الشرفة برج الشيخ طرام هللا :عنوان التبليغ 
  1955451726جوال

 :
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  Trade Mark No.: 30910 31501:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42 47 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
وتطوير معدات استشارات يف جمال تصميم : من اجل 

الكمبيوتر ، برجمة الكمبيوتر ، نسخ برامج الكمبيوتر ، 
استشارات برامج الكمبيوتر ، تصميم برامج كمبيوتر ، 
حتميل برامج كمبيوتر ، حتديث برامج كمبيوتر ، حتليل 

انظمة كمبيوتر ، تصميم انظمة كمبيوتر 

بيوتر ، برجمة استشارات يف جمال تصميم وتطوير معدات الكم
الكمبيوتر ، نسخ برامج الكمبيوتر ، استشارات برامج الكمبيوتر ، تصميم برامج كمبيوتر ، 
حتميل برامج كمبيوتر ، حتديث برامج كمبيوتر ، حتليل انظمة كمبيوتر ، تصميم انظمة كمبيوتر

شركة اتلينت بوول : أبسم 
لالستشارات االدارية مسامهة 

 خصوصية 

In the name of: Sharekat Talent Pool Lilestesharat 
Aledariya Mosahama Khososiya  

رام هللا بوورج الشوويخ الطوو بق  :العنو ا  
 الرابل 

 4رام هللا الشرفة برج الشيخ ط :عنوان التبليغ 
  1955451726جوال

 :

 

 79  
 

  Trade Mark No.: 30910 31501:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42 47 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
وتطوير معدات استشارات يف جمال تصميم : من اجل 

الكمبيوتر ، برجمة الكمبيوتر ، نسخ برامج الكمبيوتر ، 
استشارات برامج الكمبيوتر ، تصميم برامج كمبيوتر ، 
حتميل برامج كمبيوتر ، حتديث برامج كمبيوتر ، حتليل 

انظمة كمبيوتر ، تصميم انظمة كمبيوتر 

بيوتر ، برجمة استشارات يف جمال تصميم وتطوير معدات الكم
الكمبيوتر ، نسخ برامج الكمبيوتر ، استشارات برامج الكمبيوتر ، تصميم برامج كمبيوتر ، 
حتميل برامج كمبيوتر ، حتديث برامج كمبيوتر ، حتليل انظمة كمبيوتر ، تصميم انظمة كمبيوتر

شركة اتلينت بوول : أبسم 
لالستشارات االدارية مسامهة 

 خصوصية 

In the name of: Sharekat Talent Pool Lilestesharat 
Aledariya Mosahama Khososiya  

رام هللا بوورج الشوويخ الطوو بق  :العنو ا  
 الرابل 

 4رام هللا الشرفة برج الشيخ ط :عنوان التبليغ 
  1955451726جوال

 :

 

 79  
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  Trade Mark No.: 30911 31500:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 23/02/2017 73/17/7102 :التاريخ 
فول , مكسرات حمضره . رقائق البطاطا: من اجل 

سوداين حمضر ، فول صواي حمفوظ للطعام 
  In the name of: alia khere adel ghazal عاليه خريي عادل غزال : أبسم 

 - 21 ووووو ر   -نوووو بلس  :العنوووو ا  
  0799597598:ج ال 

جوال  - 74شارع  -انبلس  :عنوان التبليغ 
:1955259256  

 :

 

 76  
 

398

399

400

  Trade Mark No.: 30911 31500:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 23/02/2017 73/17/7102 :التاريخ 
فول , مكسرات حمضره . رقائق البطاطا: من اجل 

سوداين حمضر ، فول صواي حمفوظ للطعام 
  In the name of: alia khere adel ghazal عاليه خريي عادل غزال : أبسم 

 - 21 ووووو ر   -نوووو بلس  :العنوووو ا  
  0799597598:ج ال 

جوال  - 74شارع  -انبلس  :عنوان التبليغ 
:1955259256  

 :
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  Trade Mark No.: 30911 31500:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 23/02/2017 73/17/7102 :التاريخ 
فول , مكسرات حمضره . رقائق البطاطا: من اجل 

سوداين حمضر ، فول صواي حمفوظ للطعام 
  In the name of: alia khere adel ghazal عاليه خريي عادل غزال : أبسم 

 - 21 ووووو ر   -نوووو بلس  :العنوووو ا  
  0799597598:ج ال 

جوال  - 74شارع  -انبلس  :عنوان التبليغ 
:1955259256  

 :

 

 76  
 

  Trade Mark No.: 30912 31507:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 26/02/2017 76/17/7102 :التاريخ 
التبغ وادوات املدخنني والثقاب : من اجل 

شركة يوسف رضا للواوم : أبسم 
 التدخني 

In the name of: sharekit yousf reda lelawazem al tadkhen 
with logo  

 -اال  رات العربيوه المتحوو   :العن ا  
 ا  رة اب  ظب  

امارة  -االمارات العربيه املتحده  :عنوان التبليغ 
 ابو ظيب 

 :
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  Trade Mark No.: 30913 31503:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 26/02/2017 76/17/7102 :التاريخ 
مشروابت الفواكه  -ـ عصري ونكتار الفواكه : من اجل 

العصائر  -والعصائر اليت حتتوي على قطع فواكه 
املشروابت  -املشروابت املنّكهة  -املنبهه املنّكهة 

  Trade Mark No.: 30912 31507:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 26/02/2017 76/17/7102 :التاريخ 
التبغ وادوات املدخنني والثقاب : من اجل 

شركة يوسف رضا للواوم : أبسم 
 التدخني 

In the name of: sharekit yousf reda lelawazem al tadkhen 
with logo  

 -اال  رات العربيوه المتحوو   :العن ا  
 ا  رة اب  ظب  

امارة  -االمارات العربيه املتحده  :عنوان التبليغ 
 ابو ظيب 

 :

 

 72  
 

  Trade Mark No.: 30913 31503:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 26/02/2017 76/17/7102 :التاريخ 
مشروابت الفواكه  -ـ عصري ونكتار الفواكه : من اجل 

العصائر  -والعصائر اليت حتتوي على قطع فواكه 
املشروابت  -املشروابت املنّكهة  -املنبهه املنّكهة 

  Trade Mark No.: 30912 31507:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 26/02/2017 76/17/7102 :التاريخ 
التبغ وادوات املدخنني والثقاب : من اجل 

شركة يوسف رضا للواوم : أبسم 
 التدخني 

In the name of: sharekit yousf reda lelawazem al tadkhen 
with logo  

 -اال  رات العربيوه المتحوو   :العن ا  
 ا  رة اب  ظب  

امارة  -االمارات العربيه املتحده  :عنوان التبليغ 
 ابو ظيب 

 :
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  Trade Mark No.: 30913 31503:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 26/02/2017 76/17/7102 :التاريخ 
مشروابت الفواكه  -ـ عصري ونكتار الفواكه : من اجل 

العصائر  -والعصائر اليت حتتوي على قطع فواكه 
املشروابت  -املشروابت املنّكهة  -املنبهه املنّكهة 

  Trade Mark No.: 30912 31507:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 26/02/2017 76/17/7102 :التاريخ 
التبغ وادوات املدخنني والثقاب : من اجل 

شركة يوسف رضا للواوم : أبسم 
 التدخني 

In the name of: sharekit yousf reda lelawazem al tadkhen 
with logo  

 -اال  رات العربيوه المتحوو   :العن ا  
 ا  رة اب  ظب  

امارة  -االمارات العربيه املتحده  :عنوان التبليغ 
 ابو ظيب 

 :
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  Trade Mark No.: 30913 31503:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 26/02/2017 76/17/7102 :التاريخ 
مشروابت الفواكه  -ـ عصري ونكتار الفواكه : من اجل 

العصائر  -والعصائر اليت حتتوي على قطع فواكه 
املشروابت  -املشروابت املنّكهة  -املنبهه املنّكهة 
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 -شروابت الغازية غري الكحولية امل -الفّوارة 
 -مشروابت الفواكه الكثيفة  -مشروابت الطاقة 

مشروابت الشعري غري الكحولية 
أرو جوس فاكتوري فور : أبسم 

 بوتلينج اند برودكشن احملدود 
In the name of: ARROW JUICE FACTORY FOR 
BOTTLING AND PRODUCTION CO. LTD.  

 وينووووا جوووووة الاوووون  ياا  :العنوووو ا  
 7961ا صوووووونووق بريووووووو 1الطوووووو بق

 . المملكا العربيا السع بيا
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

تشتمل العالمة على اللونني االمحر واالخضر من 
  الفاتح الغامق اىل

 72  
 

  Trade Mark No.: 30914 31504:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 26/02/2017 76/17/7102 :التاريخ 
املياه املعدنية والغازية واملشروابت األخرى : من اجل 

فواكه، غري الكحولية، مشروابت الفواكه وعصري ال
الشراب املركز واملستحضرات األخرى اليت تستعمل 

 -شروابت الغازية غري الكحولية امل -الفّوارة 
 -مشروابت الفواكه الكثيفة  -مشروابت الطاقة 

مشروابت الشعري غري الكحولية 
أرو جوس فاكتوري فور : أبسم 

 بوتلينج اند برودكشن احملدود 
In the name of: ARROW JUICE FACTORY FOR 
BOTTLING AND PRODUCTION CO. LTD.  

 وينووووا جوووووة الاوووون  ياا  :العنوووو ا  
 7961ا صوووووونووق بريووووووو 1الطوووووو بق

 . المملكا العربيا السع بيا
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

تشتمل العالمة على اللونني االمحر واالخضر من 
  الفاتح الغامق اىل
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  Trade Mark No.: 30914 31504:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 26/02/2017 76/17/7102 :التاريخ 
املياه املعدنية والغازية واملشروابت األخرى : من اجل 

فواكه، غري الكحولية، مشروابت الفواكه وعصري ال
الشراب املركز واملستحضرات األخرى اليت تستعمل 

. لصنع املشروابت 
  .In the name of: PepsiCo, Inc . بيبسيكو، إنك: أبسم 

أنورسوو   هيوول رووب  500 :العنوو ا  
ا 10755ا بيوووووووو رجيسا ني يوووووووو ر  
 ال الي ت المتحوة األ ري يا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 75  
 

  Trade Mark No.: 30915 31509:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 26/02/2017 76/17/7102 :التاريخ 
القهوة، الشاي، الكاكاو والقهوة الصناعية؛ : من اجل 

الدقيق واملستحضرات  األرز؛ التابيوكا والساغو؛
املصنوعة من احلبوب؛ اخلبز، املعجنات؛ املثلجات 
القابلة لألكل؛ السكر، العسل، الدبس؛ مسحوق 
اخلمرية ، مسحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل، 

؛ البهارات؛ الثلج؛ احللوايت، )توابل(الصلصات
الشوكوالتة، البسكويت، املقرمشات، البسكويت اهلش 

 -شروابت الغازية غري الكحولية امل -الفّوارة 
 -مشروابت الفواكه الكثيفة  -مشروابت الطاقة 

مشروابت الشعري غري الكحولية 
أرو جوس فاكتوري فور : أبسم 

 بوتلينج اند برودكشن احملدود 
In the name of: ARROW JUICE FACTORY FOR 
BOTTLING AND PRODUCTION CO. LTD.  

 وينووووا جوووووة الاوووون  ياا  :العنوووو ا  
 7961ا صوووووونووق بريووووووو 1الطوووووو بق

 . المملكا العربيا السع بيا
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

تشتمل العالمة على اللونني االمحر واالخضر من 
  الفاتح الغامق اىل

 72  
 

  Trade Mark No.: 30914 31504:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 26/02/2017 76/17/7102 :التاريخ 
املياه املعدنية والغازية واملشروابت األخرى : من اجل 

فواكه، غري الكحولية، مشروابت الفواكه وعصري ال
الشراب املركز واملستحضرات األخرى اليت تستعمل 
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كوال ابحلليب، كعكة الفواكه الصغرية، والرقيق، الشو 
. العلكة. الكعك، الشوكوال واحللوايت مع الكراميل

الوجبات اخلفيفة اليت . البوظة، املثلجات القابلة لألكل
أساسها احلبوب، البوشار، الشوفان املطحون، رقائق 
الذره، حبوب اإلفطار، القمح املعاجل لالستهالك 

هالك البشري، البشري، الشعري املطحون لالست
الشوفان املعاجل لالستهالك البشري، جاودار معاجل 

. لالستهالك البشري
سولني سيكوالات جيدا : أبسم 

ساانيي يف تيكاريت أنونيم 
 سريكييت 

In the name of: SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI  

اورج نوووووو يز سوووووو ن ي  . 1 :العنووووو ا  
لو  كو ب ا  . ا  او 67112ب لجيس  

ا  ووويهيتك  يلا غووو     نتووو با 1.او
 تركي  

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

تشتمل العالمة على اللون االمحر واالسود واالبيض 
 والبين الغامق والبين الفاتح 

 31  
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. لصنع املشروابت 
  .In the name of: PepsiCo, Inc . بيبسيكو، إنك: أبسم 

أنورسوو   هيوول رووب  500 :العنوو ا  
ا 10755ا بيوووووووو رجيسا ني يوووووووو ر  
 ال الي ت المتحوة األ ري يا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 75  
 

  Trade Mark No.: 30915 31509:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 26/02/2017 76/17/7102 :التاريخ 
القهوة، الشاي، الكاكاو والقهوة الصناعية؛ : من اجل 

الدقيق واملستحضرات  األرز؛ التابيوكا والساغو؛
املصنوعة من احلبوب؛ اخلبز، املعجنات؛ املثلجات 
القابلة لألكل؛ السكر، العسل، الدبس؛ مسحوق 
اخلمرية ، مسحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل، 

؛ البهارات؛ الثلج؛ احللوايت، )توابل(الصلصات
الشوكوالتة، البسكويت، املقرمشات، البسكويت اهلش 

. لصنع املشروابت 
  .In the name of: PepsiCo, Inc . بيبسيكو، إنك: أبسم 

أنورسوو   هيوول رووب  500 :العنوو ا  
ا 10755ا بيوووووووو رجيسا ني يوووووووو ر  
 ال الي ت المتحوة األ ري يا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 75  
 

  Trade Mark No.: 30915 31509:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 26/02/2017 76/17/7102 :التاريخ 
القهوة، الشاي، الكاكاو والقهوة الصناعية؛ : من اجل 

الدقيق واملستحضرات  األرز؛ التابيوكا والساغو؛
املصنوعة من احلبوب؛ اخلبز، املعجنات؛ املثلجات 
القابلة لألكل؛ السكر، العسل، الدبس؛ مسحوق 
اخلمرية ، مسحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل، 

؛ البهارات؛ الثلج؛ احللوايت، )توابل(الصلصات
الشوكوالتة، البسكويت، املقرمشات، البسكويت اهلش 
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كوال ابحلليب، كعكة الفواكه الصغرية، والرقيق، الشو 
. العلكة. الكعك، الشوكوال واحللوايت مع الكراميل

الوجبات اخلفيفة اليت . البوظة، املثلجات القابلة لألكل
أساسها احلبوب، البوشار، الشوفان املطحون، رقائق 
الذره، حبوب اإلفطار، القمح املعاجل لالستهالك 

هالك البشري، البشري، الشعري املطحون لالست
الشوفان املعاجل لالستهالك البشري، جاودار معاجل 

. لالستهالك البشري
سولني سيكوالات جيدا : أبسم 

ساانيي يف تيكاريت أنونيم 
 سريكييت 

In the name of: SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI  

اورج نوووووو يز سوووووو ن ي  . 1 :العنووووو ا  
لو  كو ب ا  . ا  او 67112ب لجيس  

ا  ووويهيتك  يلا غووو     نتووو با 1.او
 تركي  

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

تشتمل العالمة على اللون االمحر واالسود واالبيض 
 والبين الغامق والبين الفاتح 

 31  
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  Trade Mark No.: 30916 31506:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 26/02/2017 76/17/7102 :التاريخ 
املياه املعدنية والغازية واملشروابت األخرى : من اجل 

غري الكحولية، مشروابت الفواكه وعصري الفواكه، 
ت األخرى اليت تستعمل الشراب املركز واملستحضرا

. لصنع املشروابت 
  .In the name of: PepsiCo, Inc . بيبسيكو، إنك: أبسم 

أنورسوو   هيوول رووب  500 :نوو ا  الع
ا 10755ا بيوووووووو رجيسا ني يوووووووو ر  
 ال الي ت المتحوة األ ري يا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

لعالمة على االلوان االمحر واالخضر تشتمل ا
 واالسود 

 30  
 

  Trade Mark No.: 30917 31502:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 26/02/2017 76/17/7102 :التاريخ 

  Trade Mark No.: 30916 31506:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 26/02/2017 76/17/7102 :التاريخ 
املياه املعدنية والغازية واملشروابت األخرى : من اجل 

غري الكحولية، مشروابت الفواكه وعصري الفواكه، 
ت األخرى اليت تستعمل الشراب املركز واملستحضرا

. لصنع املشروابت 
  .In the name of: PepsiCo, Inc . بيبسيكو، إنك: أبسم 

أنورسوو   هيوول رووب  500 :نوو ا  الع
ا 10755ا بيوووووووو رجيسا ني يوووووووو ر  
 ال الي ت المتحوة األ ري يا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

لعالمة على االلوان االمحر واالخضر تشتمل ا
 واالسود 

 30  
 

  Trade Mark No.: 30917 31502:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 26/02/2017 76/17/7102 :التاريخ 

  Trade Mark No.: 30916 31506:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 26/02/2017 76/17/7102 :التاريخ 
املياه املعدنية والغازية واملشروابت األخرى : من اجل 

غري الكحولية، مشروابت الفواكه وعصري الفواكه، 
ت األخرى اليت تستعمل الشراب املركز واملستحضرا

. لصنع املشروابت 
  .In the name of: PepsiCo, Inc . بيبسيكو، إنك: أبسم 

أنورسوو   هيوول رووب  500 :نوو ا  الع
ا 10755ا بيوووووووو رجيسا ني يوووووووو ر  
 ال الي ت المتحوة األ ري يا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

لعالمة على االلوان االمحر واالخضر تشتمل ا
 واالسود 

 30  
 

  Trade Mark No.: 30917 31502:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 26/02/2017 76/17/7102 :التاريخ 
املياه املعدنية والغازية واملشروابت األخرى : من اجل 

لكحولية، مشروابت الفواكه وعصري الفواكه، غري ا
الشراب املركز واملستحضرات األخرى اليت تستعمل 

. لصنع املشروابت 
  .In the name of: PepsiCo, Inc . بيبسيكو، إنك: أبسم 

أنورسوو   هيوول رووب  500 :العنوو ا  
ا 10755ا بيوووووووو رجيسا ني يوووووووو ر  
 ال الي ت المتحوة األ ري يا 

 -الفكرية  سااب وشركاهم للملكية :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 37  
 

  Trade Mark No.: 30918 31502:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
ح أرضيات ليس من املعدن ؛ رخام؛ ألوا : من اجل 

جبص؛ بالط جدران غري معدين للبناء؛ بالط 
األرضيات غري معدين؛ بالط السرياميك؛ مواد البناء 
املقاومة للحرارة؛ مواد البناء غري معدنية؛ ألواح 
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املياه املعدنية والغازية واملشروابت األخرى : من اجل 
لكحولية، مشروابت الفواكه وعصري الفواكه، غري ا

الشراب املركز واملستحضرات األخرى اليت تستعمل 
. لصنع املشروابت 

  .In the name of: PepsiCo, Inc . بيبسيكو، إنك: أبسم 
أنورسوو   هيوول رووب  500 :العنوو ا  

ا 10755ا بيوووووووو رجيسا ني يوووووووو ر  
 ال الي ت المتحوة األ ري يا 

 -الفكرية  سااب وشركاهم للملكية :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 37  
 

  Trade Mark No.: 30918 31502:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
ح أرضيات ليس من املعدن ؛ رخام؛ ألوا : من اجل 

جبص؛ بالط جدران غري معدين للبناء؛ بالط 
األرضيات غري معدين؛ بالط السرياميك؛ مواد البناء 
املقاومة للحرارة؛ مواد البناء غري معدنية؛ ألواح 

405

406

املياه املعدنية والغازية واملشروابت األخرى : من اجل 
لكحولية، مشروابت الفواكه وعصري الفواكه، غري ا

الشراب املركز واملستحضرات األخرى اليت تستعمل 
. لصنع املشروابت 

  .In the name of: PepsiCo, Inc . بيبسيكو، إنك: أبسم 
أنورسوو   هيوول رووب  500 :العنوو ا  

ا 10755ا بيوووووووو رجيسا ني يوووووووو ر  
 ال الي ت المتحوة األ ري يا 

 -الفكرية  سااب وشركاهم للملكية :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 37  
 

  Trade Mark No.: 30918 31502:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 22/02/2017 77/17/7102 :التاريخ 
ح أرضيات ليس من املعدن ؛ رخام؛ ألوا : من اجل 

جبص؛ بالط جدران غري معدين للبناء؛ بالط 
األرضيات غري معدين؛ بالط السرياميك؛ مواد البناء 
املقاومة للحرارة؛ مواد البناء غري معدنية؛ ألواح 
اإلضاءة؛ مباين غري معدنية؛ زجاج املباين؛ عوامل الربط 
لصنع احلجارة؛ أشغال فنية من احلجر أو اخلرسانة أو 

الرخام 
، ال .موانليزا جروب كو: أبسم 
 . يت دي

In the name of: MONALISA GROUP CO., LTD.  

اكسوووووووووي ي و تكسوووووووووتيل  :العنووووووووو ا  
انوسووتري ل  و ا ن نهوو   بيسووتري تا 

 726211ف  ووووووووووووووو   سوووووووووووووووويت ا 
 ج انجوون ا الاين 

:  بيت حلم  :عنوان التبليغ 

 

 33  
 

  Trade Mark No.: 30919 31505:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 28 72 :يف الصنف 

  Date: 26/02/2017 76/17/7102 :التاريخ 
.  –األلعاب وادوات اللعب: من اجل 

اإلضاءة؛ مباين غري معدنية؛ زجاج املباين؛ عوامل الربط 
لصنع احلجارة؛ أشغال فنية من احلجر أو اخلرسانة أو 

الرخام 
، ال .موانليزا جروب كو: أبسم 
 . يت دي

In the name of: MONALISA GROUP CO., LTD.  

اكسوووووووووي ي و تكسوووووووووتيل  :العنووووووووو ا  
انوسووتري ل  و ا ن نهوو   بيسووتري تا 

 726211ف  ووووووووووووووو   سوووووووووووووووويت ا 
 ج انجوون ا الاين 

:  بيت حلم  :عنوان التبليغ 

 

 33  
 

  Trade Mark No.: 30919 31505:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 28 72 :يف الصنف 

  Date: 26/02/2017 76/17/7102 :التاريخ 
.  –األلعاب وادوات اللعب: من اجل 

اإلضاءة؛ مباين غري معدنية؛ زجاج املباين؛ عوامل الربط 
لصنع احلجارة؛ أشغال فنية من احلجر أو اخلرسانة أو 

الرخام 
، ال .موانليزا جروب كو: أبسم 
 . يت دي

In the name of: MONALISA GROUP CO., LTD.  

اكسوووووووووي ي و تكسوووووووووتيل  :العنووووووووو ا  
انوسووتري ل  و ا ن نهوو   بيسووتري تا 

 726211ف  ووووووووووووووو   سوووووووووووووووويت ا 
 ج انجوون ا الاين 

:  بيت حلم  :عنوان التبليغ 

 

 33  
 

  Trade Mark No.: 30919 31505:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 28 72 :يف الصنف 

  Date: 26/02/2017 76/17/7102 :التاريخ 
.  –األلعاب وادوات اللعب: من اجل 

شركة ابو عصب : أبسم 
 لاللعاب والنثرايت 

In the name of: SHARIKAT ABU ASAB LELAL  

  2292161الخليل الحرس  :العن ا  
:   7757420اخلليل احلرس  :عنوان التبليغ 

 

 34  
 

  Trade Mark No.: 30921 31570:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 26/02/2017 76/17/7102 :التاريخ 
خدمات البيع ابلتجزئة لألاثت واملفروشات : من اجل 

. املنزلية
شركة اشلي لصناعات : أبسم 

 األاثث 
In the name of: Ashley Furniture Industries, Inc.  

, ارك بيوووو , و  ا وووول  وا  :العنووو ا  
  71812واليا ويس  نسن 

 -فراس اترية للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
  262: ب .ص-انبلس 

 :
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407

408

شركة ابو عصب : أبسم 
 لاللعاب والنثرايت 

In the name of: SHARIKAT ABU ASAB LELAL  

  2292161الخليل الحرس  :العن ا  
:   7757420اخلليل احلرس  :عنوان التبليغ 

 

 34  
 

  Trade Mark No.: 30921 31570:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 26/02/2017 76/17/7102 :التاريخ 
خدمات البيع ابلتجزئة لألاثت واملفروشات : من اجل 

. املنزلية
شركة اشلي لصناعات : أبسم 

 األاثث 
In the name of: Ashley Furniture Industries, Inc.  

, ارك بيوووو , و  ا وووول  وا  :العنووو ا  
  71812واليا ويس  نسن 

 -فراس اترية للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
  262: ب .ص-انبلس 

 :

 

شركة ابو عصب : أبسم 
 لاللعاب والنثرايت 

In the name of: SHARIKAT ABU ASAB LELAL  

  2292161الخليل الحرس  :العن ا  
:   7757420اخلليل احلرس  :عنوان التبليغ 

 

 34  
 

  Trade Mark No.: 30921 31570:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 26/02/2017 76/17/7102 :التاريخ 
خدمات البيع ابلتجزئة لألاثت واملفروشات : من اجل 

. املنزلية
شركة اشلي لصناعات : أبسم 

 األاثث 
In the name of: Ashley Furniture Industries, Inc.  

, ارك بيوووو , و  ا وووول  وا  :العنووو ا  
  71812واليا ويس  نسن 

 -فراس اترية للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
  262: ب .ص-انبلس 

 :

 
 39  

 

  Trade Mark No.: 30923 31573:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 27/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او , النشاط املكتيب
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية

, املعارض التجارية للغاايت االعالنية او التجارية
اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من 

, اقات احملالت التجارية للعمالءخالل اصدار بط
خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج 

خدمات عرض , حترير النصوص االعالنية, املبيعات
خدمات املساعدة لتشغيل شركة جتارية على مبدأ , عامة

الطراف )ترويج املبيعات , عرض املنتوجات, االمتياز
دمات ترويج وخ, املبيعات يف مزادات عامة, (اخرى

خدمات املساعدة لالنشطة , ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل 

, وكاالت االسترياد والتصدير, شبكات اتصاالت عاملية
خدمات , االعالن املباشر على شبكة كمبيوترات

شراء املنتوجات واخلدمات )التوريد لالطراف االخرى 
ادارة امللفات , اتتوزيع العين, (لشركات اخرى

 39  
 

  Trade Mark No.: 30923 31573:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 27/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او , النشاط املكتيب
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية

, املعارض التجارية للغاايت االعالنية او التجارية
اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من 

, اقات احملالت التجارية للعمالءخالل اصدار بط
خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج 

خدمات عرض , حترير النصوص االعالنية, املبيعات
خدمات املساعدة لتشغيل شركة جتارية على مبدأ , عامة

الطراف )ترويج املبيعات , عرض املنتوجات, االمتياز
دمات ترويج وخ, املبيعات يف مزادات عامة, (اخرى

خدمات املساعدة لالنشطة , ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل 

, وكاالت االسترياد والتصدير, شبكات اتصاالت عاملية
خدمات , االعالن املباشر على شبكة كمبيوترات

شراء املنتوجات واخلدمات )التوريد لالطراف االخرى 
ادارة امللفات , اتتوزيع العين, (لشركات اخرى
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, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة, احملوسبة
أتجري , اتجري االت البيع, وكاالت االعالانت
, نشر مواد الدعاية واإلعالن, املساحات اإلعالنية

البحث عن املعلومات , املساعدة يف إدارة األعمال
جتميع املعلومات يف , لالخرين يف ملفات حاسوب

حتضري أعمدة الدعاية , النسخ, اانت حاسوبقواعد بي
املساعدة يف إدارة األعمال التجارية أو , واإلعالن
اإلعالن ابلربيد , إدارة أعمال فناين التمثيل, الصناعية

, نسخ الواثئق, حتديث مواد الدعاية واإلعالن, املباشر
الدعاية واإلعالن , لصق اإلعالانت, دراسات السوق

تنظيم املعلومات يف , الرأيإستطالعات , اخلارجي
نشر نصوص الدعاية , قواعد بياانت حاسوب

, وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, واإلعالن
, خدمات البيع ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة كانت

خدمات جتميع تشكيلة من السلع لصاحل الغري، وذلك 
لتمكني عامة الزابئن من معاينتها و شرائها 

اتمر هاشم امساعيل : أبسم 
 قوامسه 

In the name of: Tamer Ismail Hashim Qawasmi  

 فلسطينا الخليل  :العن ا  
بالل كمال، البرية، مركز البرية  :عنوان التبليغ 

 . 6ط/ التجاري
 :

 

 36  
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  Trade Mark No.: 30923 31573:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 27/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او , النشاط املكتيب
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية

, املعارض التجارية للغاايت االعالنية او التجارية
اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من 

, اقات احملالت التجارية للعمالءخالل اصدار بط
خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج 

خدمات عرض , حترير النصوص االعالنية, املبيعات
خدمات املساعدة لتشغيل شركة جتارية على مبدأ , عامة

الطراف )ترويج املبيعات , عرض املنتوجات, االمتياز
دمات ترويج وخ, املبيعات يف مزادات عامة, (اخرى

خدمات املساعدة لالنشطة , ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل 

, وكاالت االسترياد والتصدير, شبكات اتصاالت عاملية
خدمات , االعالن املباشر على شبكة كمبيوترات

شراء املنتوجات واخلدمات )التوريد لالطراف االخرى 
ادارة امللفات , اتتوزيع العين, (لشركات اخرى

  Trade Mark No.: 30924 31574:ارية رقم العالمة التج
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 27/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
، أانبيب قاسية غري (غري معدنية)مواد بناء : من اجل 

معدنية للمباين، أسفلت وزفت وقار، مباين غري معدنية 
ار األحج. غري معدنية( جمسمات)قابلة للنقل، نصب 

الطبيعية واالصطناعية؛ اجلري؛ أمسنت أسبستوس؛ مالط 
أسبستوس؛ أمسنت لألفران العالية احلرارة؛ إمسنت؛ 
طالءات من اإلمسنت صامدة للنار؛ أعمدة من 
اإلمسنت؛ خرسانة؛ عناصر بناء خرسانية؛ قوالب غري 
معدنية لصب اخلرسانة؛ إمسنت لألفران؛ جرانيت؛ 

نت مغنيسي؛ رخام؛ حصى؛ إمسنت مائع؛ زجاج؛ إمس
هياكل صغرية من احلجر أو اخلرسانة أو الرخام؛ خشب 
للبناء؛ عوارض امسنتية؛ امسنت مائع؛ طني الطوب؛ 
مالط للبناء؛ حجر جريي؛ اجلبس؛ بالط من االمسنت؛ 

. جبص
شركة الراجحي لإلمسنت : أبسم 

 القابضة احملدودة 
In the name of: Al Rajhi Cement Holding Ltd.  

ا 9ا طووووو بق 901و ووووووة  :العنووووو ا  
ليبرتوو  هووو وسا  ركوووز ببووو  المووو ل  

ا ببووووو ا 162011ب .العووووو لم ا ص
  اإل  رات العربيا المتحوة

. انبلس، عمارة جالرياي سنرت، ص :عنوان التبليغ 
  262. ب

 :
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  Trade Mark No.: 30924 31574:ارية رقم العالمة التج
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 27/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
، أانبيب قاسية غري (غري معدنية)مواد بناء : من اجل 

معدنية للمباين، أسفلت وزفت وقار، مباين غري معدنية 
ار األحج. غري معدنية( جمسمات)قابلة للنقل، نصب 

الطبيعية واالصطناعية؛ اجلري؛ أمسنت أسبستوس؛ مالط 
أسبستوس؛ أمسنت لألفران العالية احلرارة؛ إمسنت؛ 
طالءات من اإلمسنت صامدة للنار؛ أعمدة من 
اإلمسنت؛ خرسانة؛ عناصر بناء خرسانية؛ قوالب غري 
معدنية لصب اخلرسانة؛ إمسنت لألفران؛ جرانيت؛ 

نت مغنيسي؛ رخام؛ حصى؛ إمسنت مائع؛ زجاج؛ إمس
هياكل صغرية من احلجر أو اخلرسانة أو الرخام؛ خشب 
للبناء؛ عوارض امسنتية؛ امسنت مائع؛ طني الطوب؛ 
مالط للبناء؛ حجر جريي؛ اجلبس؛ بالط من االمسنت؛ 

. جبص
شركة الراجحي لإلمسنت : أبسم 

 القابضة احملدودة 
In the name of: Al Rajhi Cement Holding Ltd.  

ا 9ا طووووو بق 901و ووووووة  :العنووووو ا  
ليبرتوو  هووو وسا  ركوووز ببووو  المووو ل  

ا ببووووو ا 162011ب .العووووو لم ا ص
  اإل  رات العربيا المتحوة

. انبلس، عمارة جالرياي سنرت، ص :عنوان التبليغ 
  262. ب

 :
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  Trade Mark No.: 30924 31574:ارية رقم العالمة التج
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 27/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
، أانبيب قاسية غري (غري معدنية)مواد بناء : من اجل 

معدنية للمباين، أسفلت وزفت وقار، مباين غري معدنية 
ار األحج. غري معدنية( جمسمات)قابلة للنقل، نصب 

الطبيعية واالصطناعية؛ اجلري؛ أمسنت أسبستوس؛ مالط 
أسبستوس؛ أمسنت لألفران العالية احلرارة؛ إمسنت؛ 
طالءات من اإلمسنت صامدة للنار؛ أعمدة من 
اإلمسنت؛ خرسانة؛ عناصر بناء خرسانية؛ قوالب غري 
معدنية لصب اخلرسانة؛ إمسنت لألفران؛ جرانيت؛ 

نت مغنيسي؛ رخام؛ حصى؛ إمسنت مائع؛ زجاج؛ إمس
هياكل صغرية من احلجر أو اخلرسانة أو الرخام؛ خشب 
للبناء؛ عوارض امسنتية؛ امسنت مائع؛ طني الطوب؛ 
مالط للبناء؛ حجر جريي؛ اجلبس؛ بالط من االمسنت؛ 

. جبص
شركة الراجحي لإلمسنت : أبسم 

 القابضة احملدودة 
In the name of: Al Rajhi Cement Holding Ltd.  

ا 9ا طووووو بق 901و ووووووة  :العنووووو ا  
ليبرتوو  هووو وسا  ركوووز ببووو  المووو ل  

ا ببووووو ا 162011ب .العووووو لم ا ص
  اإل  رات العربيا المتحوة

. انبلس، عمارة جالرياي سنرت، ص :عنوان التبليغ 
  262. ب

 :

  Trade Mark No.: 30924 31574:ارية رقم العالمة التج
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 27/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
، أانبيب قاسية غري (غري معدنية)مواد بناء : من اجل 

معدنية للمباين، أسفلت وزفت وقار، مباين غري معدنية 
ار األحج. غري معدنية( جمسمات)قابلة للنقل، نصب 

الطبيعية واالصطناعية؛ اجلري؛ أمسنت أسبستوس؛ مالط 
أسبستوس؛ أمسنت لألفران العالية احلرارة؛ إمسنت؛ 
طالءات من اإلمسنت صامدة للنار؛ أعمدة من 
اإلمسنت؛ خرسانة؛ عناصر بناء خرسانية؛ قوالب غري 
معدنية لصب اخلرسانة؛ إمسنت لألفران؛ جرانيت؛ 

نت مغنيسي؛ رخام؛ حصى؛ إمسنت مائع؛ زجاج؛ إمس
هياكل صغرية من احلجر أو اخلرسانة أو الرخام؛ خشب 
للبناء؛ عوارض امسنتية؛ امسنت مائع؛ طني الطوب؛ 
مالط للبناء؛ حجر جريي؛ اجلبس؛ بالط من االمسنت؛ 

. جبص
شركة الراجحي لإلمسنت : أبسم 

 القابضة احملدودة 
In the name of: Al Rajhi Cement Holding Ltd.  

ا 9ا طووووو بق 901و ووووووة  :العنووووو ا  
ليبرتوو  هووو وسا  ركوووز ببووو  المووو ل  

ا ببووووو ا 162011ب .العووووو لم ا ص
  اإل  رات العربيا المتحوة

. انبلس، عمارة جالرياي سنرت، ص :عنوان التبليغ 
  262. ب

 :
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  Trade Mark No.: 30925 31579:ارية رقم العالمة التج
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 27/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه : من اجل 

األعمال وتفعيل النشاط املكتيب؛ عرض السلع و 
اخلدمات على وسائل االتصال لغاايت بيعها ابلتجزئة؛ 

ن والدعاية املباشرة على شبكات االنرتنت؛ اإلعال
ما )خدمات جتميع تشكيلة من السلع عرب االنرتنت 

واليت تضم جمموعة واسعة من السلع ( عدا نقلها
وذلك لتمكني عامة ( كاإلمسنت واملنتجات املتعلقة به)

الزابئن من معاينتها وشراءها عند احلاجة، مثل هذه 
اجر البيع ابلتجزئة اخلدمات يتم توفريها بواسطة مت

ومنافذ البيع ابجلملة وعرب كتالوجات الطلب ابلربيد أو 
بواسطة وسائط االتصال االلكرتونية، على سبيل املثال 
عرب املواقع الشبكية؛ االسترياد والتصدير؛ تنظيم 
املعارض التجارية لغاايت جتارية أو إعالنية؛ خدمات 

ويق؛ أحباث البيع ابجلملة والتجزئة؛ عرض السلع؛ التس
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. التسويق
شركة الراجحي لإلمسنت : أبسم 

 القابضة احملدودة 
In the name of: Al Rajhi Cement Holding Ltd.  

ا 9ا طووووو بق 901و ووووووة  :العنووووو ا  
ليبرتوو  هووو وسا  ركوووز ببووو  المووو ل  

ا ببووووو ا 162011ب .العووووو لم ا ص
 اإل  رات العربيا المتحوة 

. انبلس، عمارة جالرياي سنرت، ص :عنوان التبليغ 
  262. ب

 :

 

 32  
 

  Trade Mark No.: 30926 31576:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42 47 : الصنف يف

  Date: 27/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث : من اجل 

والتصميم املتعلقة هبا، خدمات التحاليل واألحباث 
الصنـاعية، خدمـات تصميم وتطوير عتاد وبرامج 

اإلستشارات املعمارية؛ خدمات التنقيب . الكمبيوتـر
التعدين للمعادن؛ اهلندسة؛ التصميم الصناعي؛ و 

. التسويق
شركة الراجحي لإلمسنت : أبسم 

 القابضة احملدودة 
In the name of: Al Rajhi Cement Holding Ltd.  

ا 9ا طووووو بق 901و ووووووة  :العنووووو ا  
ليبرتوو  هووو وسا  ركوووز ببووو  المووو ل  

ا ببووووو ا 162011ب .العووووو لم ا ص
 اإل  رات العربيا المتحوة 

. انبلس، عمارة جالرياي سنرت، ص :عنوان التبليغ 
  262. ب

 :

 

 32  
 

  Trade Mark No.: 30926 31576:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42 47 : الصنف يف

  Date: 27/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث : من اجل 

والتصميم املتعلقة هبا، خدمات التحاليل واألحباث 
الصنـاعية، خدمـات تصميم وتطوير عتاد وبرامج 

اإلستشارات املعمارية؛ خدمات التنقيب . الكمبيوتـر
التعدين للمعادن؛ اهلندسة؛ التصميم الصناعي؛ و 

االستكشاف اجليوفيزايئي لصناعة التعدين؛ التنقيب 
. اجليولوجي؛ األحباث اجليولوجية

شركة الراجحي لإلمسنت : أبسم 
 القابضة احملدودة 

In the name of: Al Rajhi Cement Holding Ltd.  

ا 9ا طووووو بق 901و ووووووة  :العنووووو ا  
ليبرتوو  هووو وسا  ركوووز ببووو  المووو ل  

ا ببووووو ا 162011ب .العووووو لم ا ص
 اإل  رات العربيا المتحوة 

. انبلس، عمارة جالرياي سنرت، ص :عنوان التبليغ 
  262. ب

 :

 

 35  
 

  Trade Mark No.: 30927 31572:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 27/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
فوط اطفال .ورق تواليت.ورق حمارم: من اجل 

 

 32  
 

  Trade Mark No.: 30925 31579:ارية رقم العالمة التج
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 27/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه : من اجل 

األعمال وتفعيل النشاط املكتيب؛ عرض السلع و 
اخلدمات على وسائل االتصال لغاايت بيعها ابلتجزئة؛ 

ن والدعاية املباشرة على شبكات االنرتنت؛ اإلعال
ما )خدمات جتميع تشكيلة من السلع عرب االنرتنت 

واليت تضم جمموعة واسعة من السلع ( عدا نقلها
وذلك لتمكني عامة ( كاإلمسنت واملنتجات املتعلقة به)

الزابئن من معاينتها وشراءها عند احلاجة، مثل هذه 
اجر البيع ابلتجزئة اخلدمات يتم توفريها بواسطة مت

ومنافذ البيع ابجلملة وعرب كتالوجات الطلب ابلربيد أو 
بواسطة وسائط االتصال االلكرتونية، على سبيل املثال 
عرب املواقع الشبكية؛ االسترياد والتصدير؛ تنظيم 
املعارض التجارية لغاايت جتارية أو إعالنية؛ خدمات 

ويق؛ أحباث البيع ابجلملة والتجزئة؛ عرض السلع؛ التس

  Trade Mark No.: 30924 31574:ارية رقم العالمة التج
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 27/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
، أانبيب قاسية غري (غري معدنية)مواد بناء : من اجل 

معدنية للمباين، أسفلت وزفت وقار، مباين غري معدنية 
ار األحج. غري معدنية( جمسمات)قابلة للنقل، نصب 

الطبيعية واالصطناعية؛ اجلري؛ أمسنت أسبستوس؛ مالط 
أسبستوس؛ أمسنت لألفران العالية احلرارة؛ إمسنت؛ 
طالءات من اإلمسنت صامدة للنار؛ أعمدة من 
اإلمسنت؛ خرسانة؛ عناصر بناء خرسانية؛ قوالب غري 
معدنية لصب اخلرسانة؛ إمسنت لألفران؛ جرانيت؛ 

نت مغنيسي؛ رخام؛ حصى؛ إمسنت مائع؛ زجاج؛ إمس
هياكل صغرية من احلجر أو اخلرسانة أو الرخام؛ خشب 
للبناء؛ عوارض امسنتية؛ امسنت مائع؛ طني الطوب؛ 
مالط للبناء؛ حجر جريي؛ اجلبس؛ بالط من االمسنت؛ 

. جبص
شركة الراجحي لإلمسنت : أبسم 

 القابضة احملدودة 
In the name of: Al Rajhi Cement Holding Ltd.  

ا 9ا طووووو بق 901و ووووووة  :العنووووو ا  
ليبرتوو  هووو وسا  ركوووز ببووو  المووو ل  

ا ببووووو ا 162011ب .العووووو لم ا ص
  اإل  رات العربيا المتحوة

. انبلس، عمارة جالرياي سنرت، ص :عنوان التبليغ 
  262. ب

 :
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االستكشاف اجليوفيزايئي لصناعة التعدين؛ التنقيب 
. اجليولوجي؛ األحباث اجليولوجية

شركة الراجحي لإلمسنت : أبسم 
 القابضة احملدودة 

In the name of: Al Rajhi Cement Holding Ltd.  

ا 9ا طووووو بق 901و ووووووة  :العنووووو ا  
ليبرتوو  هووو وسا  ركوووز ببووو  المووو ل  

ا ببووووو ا 162011ب .العووووو لم ا ص
 اإل  رات العربيا المتحوة 

. انبلس، عمارة جالرياي سنرت، ص :عنوان التبليغ 
  262. ب

 :

 

 35  
 

  Trade Mark No.: 30927 31572:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 27/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
فوط اطفال .ورق تواليت.ورق حمارم: من اجل 

االستكشاف اجليوفيزايئي لصناعة التعدين؛ التنقيب 
. اجليولوجي؛ األحباث اجليولوجية

شركة الراجحي لإلمسنت : أبسم 
 القابضة احملدودة 

In the name of: Al Rajhi Cement Holding Ltd.  

ا 9ا طووووو بق 901و ووووووة  :العنووووو ا  
ليبرتوو  هووو وسا  ركوووز ببووو  المووو ل  

ا ببووووو ا 162011ب .العووووو لم ا ص
 اإل  رات العربيا المتحوة 

. انبلس، عمارة جالرياي سنرت، ص :عنوان التبليغ 
  262. ب

 :

 

 35  
 

  Trade Mark No.: 30927 31572:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 27/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
فوط اطفال .ورق تواليت.ورق حمارم: من اجل 

شركة العرين للتصنيع : أبسم 
 والتسويق 

In the name of: ALAREEN FOR MANUFACTURING 
AND MARKETING  

 ووووو ر   يفووووو  -طووووو لكرم :العنووووو ا  
092857012  

شارع حيفا -طولكرم :عنوان التبليغ 
157629107  

 :

 

 41  
 

  Trade Mark No.: 30928 31572:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 27/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور : من اجل 

اللحوم احملفوظة  –مستخرجات اللحوم –الصيد
الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة  -واملعلبة

ظة األغذية احملفو  –اجليالتني واملربيات –واملطهية
زبدة )اللنب ويره من منتجات األلبان  -واملخلالت

جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة  –(ومسنة حيواين
 –زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية –الزيوت -للتغذية

. مارغرين –زبدة نباتية

شركة العرين للتصنيع : أبسم 
 والتسويق 

In the name of: ALAREEN FOR MANUFACTURING 
AND MARKETING  

 ووووو ر   يفووووو  -طووووو لكرم :العنووووو ا  
092857012  

شارع حيفا -طولكرم :عنوان التبليغ 
157629107  

 :

 

 41  
 

  Trade Mark No.: 30928 31572:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 27/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور : من اجل 

اللحوم احملفوظة  –مستخرجات اللحوم –الصيد
الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة  -واملعلبة

ظة األغذية احملفو  –اجليالتني واملربيات –واملطهية
زبدة )اللنب ويره من منتجات األلبان  -واملخلالت

جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة  –(ومسنة حيواين
 –زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية –الزيوت -للتغذية

. مارغرين –زبدة نباتية

شركة العرين للتصنيع : أبسم 
 والتسويق 

In the name of: ALAREEN FOR MANUFACTURING 
AND MARKETING  

 ووووو ر   يفووووو  -طووووو لكرم :العنووووو ا  
092857012  

شارع حيفا -طولكرم :عنوان التبليغ 
157629107  

 :

 

 41  
 

  Trade Mark No.: 30928 31572:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 27/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور : من اجل 

اللحوم احملفوظة  –مستخرجات اللحوم –الصيد
الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة  -واملعلبة

ظة األغذية احملفو  –اجليالتني واملربيات –واملطهية
زبدة )اللنب ويره من منتجات األلبان  -واملخلالت

جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة  –(ومسنة حيواين
 –زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية –الزيوت -للتغذية

. مارغرين –زبدة نباتية

شركة شاهني للمنتوجات : أبسم 
 م .خ.الغذائية م

In the name of: SHERIKAT SHAHEEN LLMANTOGAT 
AL GTHEAH  

  2270811الخليل سنجر  :العن ا  
:   7731600اخلليل سنجر  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 40  
 

  Trade Mark No.: 30929 31575:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 27/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
( البندورة)معجون الطماطم : من اجل 

شركة شاهني للمنتوجات : أبسم 
 م .خ.الغذائية م

In the name of: SHERIKAT SHAHEEN LLMANTOGAT 
AL GTHEAH  

  2270811الخليل سنجر  :العن ا  
:   7731600اخلليل سنجر  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
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املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات احلماية 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 47  
 

  Trade Mark No.: 30930 31531:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
خدمات تقدمي الطعام والشراب وكل ما : ن اجل م

. يتعلق ابلصنف املذكور اعاله
  In the name of: losha for fast food لوشة للوجبات السريعة : أبسم 

 مووووو    910561ب .ص :العنوووو ا  
 االرب   11191

عمارة -شارع انبلس -البرية  :عنوان التبليغ 
  7اخلطيب ط

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

ستخدام العام والرسومات الوصفية واألرقام ذات اال
 مبعزل عن العالمة 

املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات احلماية 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 47  
 

  Trade Mark No.: 30930 31531:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
خدمات تقدمي الطعام والشراب وكل ما : ن اجل م

. يتعلق ابلصنف املذكور اعاله
  In the name of: losha for fast food لوشة للوجبات السريعة : أبسم 

 مووووو    910561ب .ص :العنوووو ا  
 االرب   11191

عمارة -شارع انبلس -البرية  :عنوان التبليغ 
  7اخلطيب ط

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

ستخدام العام والرسومات الوصفية واألرقام ذات اال
 مبعزل عن العالمة 

413

شركة شاهني للمنتوجات : أبسم 
 م .خ.الغذائية م

In the name of: SHERIKAT SHAHEEN LLMANTOGAT 
AL GTHEAH  

  2270811الخليل سنجر  :العن ا  
:   7731600اخلليل سنجر  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 40  
 

  Trade Mark No.: 30929 31575:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 27/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
( البندورة)معجون الطماطم : من اجل 

شركة شاهني للمنتوجات : أبسم 
 م .خ.الغذائية م

In the name of: SHERIKAT SHAHEEN LLMANTOGAT 
AL GTHEAH  

  2270811الخليل سنجر  :العن ا  
:   7731600اخلليل سنجر  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 

شركة شاهني للمنتوجات : أبسم 
 م .خ.الغذائية م

In the name of: SHERIKAT SHAHEEN LLMANTOGAT 
AL GTHEAH  

  2270811الخليل سنجر  :العن ا  
:   7731600اخلليل سنجر  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 40  
 

  Trade Mark No.: 30929 31575:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 27/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
( البندورة)معجون الطماطم : من اجل 

شركة شاهني للمنتوجات : أبسم 
 م .خ.الغذائية م

In the name of: SHERIKAT SHAHEEN LLMANTOGAT 
AL GTHEAH  

  2270811الخليل سنجر  :العن ا  
:   7731600اخلليل سنجر  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 

املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات احلماية 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 47  
 

  Trade Mark No.: 30930 31531:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
خدمات تقدمي الطعام والشراب وكل ما : ن اجل م

. يتعلق ابلصنف املذكور اعاله
  In the name of: losha for fast food لوشة للوجبات السريعة : أبسم 

 مووووو    910561ب .ص :العنوووو ا  
 االرب   11191

عمارة -شارع انبلس -البرية  :عنوان التبليغ 
  7اخلطيب ط

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

ستخدام العام والرسومات الوصفية واألرقام ذات اال
 مبعزل عن العالمة 
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415

416

 43  
 

  Trade Mark No.: 30931 31530:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واغطية الرأس : من اجل 

شركة العنبتاوي كرييتف : أبسم 
رايليتيز للخدمات االستشارية 

 م .خ.واملالية م

In the name of: Shareket anabtawi kryetev ryaletes 
llkhadamat alesteshreya walmaleya  

نووووو بلس  جمووووول بلويووووووا  :العنووووو ا  
  8ط  -ن بلس

رام هللا  -مكتب الزعيب للمحاماة  :عنوان التبليغ 
  29: ب .ص -

 :

 

 44  
 

 43  
 

  Trade Mark No.: 30931 31530:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واغطية الرأس : من اجل 

شركة العنبتاوي كرييتف : أبسم 
رايليتيز للخدمات االستشارية 

 م .خ.واملالية م

In the name of: Shareket anabtawi kryetev ryaletes 
llkhadamat alesteshreya walmaleya  

نووووو بلس  جمووووول بلويووووووا  :العنووووو ا  
  8ط  -ن بلس

رام هللا  -مكتب الزعيب للمحاماة  :عنوان التبليغ 
  29: ب .ص -

 :

 

 44  
 

  Trade Mark No.: 30932 31537:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
الشاي والسكر والكاكاو واألرز والتابيوكا : من اجل 

الدقيق واملستحضرات ,والساغو والنب االصطناعي
املصنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللوايت 

عسل النحل والعسل االسود ,واحللوايت املثلجة 
اخلل ,امللح واخلردل,اخلمرية ومسحوق اخلبيز,
. جالثل,البهارات ( التوابل)الصلصات,
  In the name of: hasan ali hasan quqa حسن علي حسن قوقا : سم أب

جووو ال -بيوووت و   -نووو بلس :العنوو ا  
0799888759  
جوال -بيت وزن-انبلس :عنوان التبليغ 
1955666325  

 :

 

 49  
 

  Trade Mark No.: 30932 31537:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
الشاي والسكر والكاكاو واألرز والتابيوكا : من اجل 

الدقيق واملستحضرات ,والساغو والنب االصطناعي
املصنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللوايت 

عسل النحل والعسل االسود ,واحللوايت املثلجة 
اخلل ,امللح واخلردل,اخلمرية ومسحوق اخلبيز,
. جالثل,البهارات ( التوابل)الصلصات,
  In the name of: hasan ali hasan quqa حسن علي حسن قوقا : سم أب

جووو ال -بيوووت و   -نووو بلس :العنوو ا  
0799888759  
جوال -بيت وزن-انبلس :عنوان التبليغ 
1955666325  

 :

 

 49  
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  Trade Mark No.: 30933 31533:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
االتصاالت : من اجل 
شركة مدى العرب : أبسم 

مة مسامهة للخدمات العا
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Mada Alarab Lilkhadamat 
Alama Mosahama Khososiya  

 موووووو رة بوووووورج  -رام هللا  :العنوووووو ا  
 الشيخ 

:   3رام هللا ، عمارة طنوس ، ط :عنوان التبليغ 

 

 46  
 

417

418

  Trade Mark No.: 30933 31533:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
االتصاالت : من اجل 
شركة مدى العرب : أبسم 

مة مسامهة للخدمات العا
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Mada Alarab Lilkhadamat 
Alama Mosahama Khososiya  

 موووووو رة بوووووورج  -رام هللا  :العنوووووو ا  
 الشيخ 

:   3رام هللا ، عمارة طنوس ، ط :عنوان التبليغ 

 

 46  
 

  Trade Mark No.: 30933 31533:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
االتصاالت : من اجل 
شركة مدى العرب : أبسم 

مة مسامهة للخدمات العا
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Mada Alarab Lilkhadamat 
Alama Mosahama Khososiya  

 موووووو رة بوووووورج  -رام هللا  :العنوووووو ا  
 الشيخ 

:   3رام هللا ، عمارة طنوس ، ط :عنوان التبليغ 

 

 46  
 

  Trade Mark No.: 30934 31534:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 1 0 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
مواد , مركبات مواد اللصق, مواد اللصق: من اجل 

مواد اللصق , اللصق املستخدمة يف االنشاءات
واد اللصق م, املستخدمة سد عيوب االسطح

املستخدمة يف اصالح املواد املكسورة والصاق الورق 
مواد اللصق املستخدمة كعازل , وتثبيت بالط اجلدران

للماء 
( اسرتاليا)دولوكسغروب : أبسم 

 بيت ال يت دي 
In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd  

, بانوووووووووين نن روب 1978 :العنووووووو ا  
, 7186ك يتووووووو   فووووووو  ا  سوووووووو  

 استرالي  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 42  
 

  Trade Mark No.: 30935 31539:العالمة التجارية رقم 
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419

420

  Trade Mark No.: 30933 31533:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
االتصاالت : من اجل 
شركة مدى العرب : أبسم 

مة مسامهة للخدمات العا
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Mada Alarab Lilkhadamat 
Alama Mosahama Khososiya  

 موووووو رة بوووووورج  -رام هللا  :العنوووووو ا  
 الشيخ 

:   3رام هللا ، عمارة طنوس ، ط :عنوان التبليغ 

 

 46  
 

  Trade Mark No.: 30934 31534:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 1 0 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
مواد , مركبات مواد اللصق, مواد اللصق: من اجل 

مواد اللصق , اللصق املستخدمة يف االنشاءات
واد اللصق م, املستخدمة سد عيوب االسطح

املستخدمة يف اصالح املواد املكسورة والصاق الورق 
مواد اللصق املستخدمة كعازل , وتثبيت بالط اجلدران

للماء 
( اسرتاليا)دولوكسغروب : أبسم 

 بيت ال يت دي 
In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd  

, بانوووووووووين نن روب 1978 :العنووووووو ا  
, 7186ك يتووووووو   فووووووو  ا  سوووووووو  

 استرالي  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 42  
 

  Trade Mark No.: 30935 31539:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
مواد اللصق للقرطاسية واملواد املنزلية : من اجل 

( اسرتاليا)دولوكسغروب : أبسم 
 بيت ال يت دي 

In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd  

, بانوووووووووين نن روب 1978 :العنووووووو ا  
, 7186ك يتووووووو   فووووووو  ا  سوووووووو  

 استرالي  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 42  
 

  Trade Mark No.: 30936 31536:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 17 02 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
جماعني , احلشوات, مانعات التسرب: من اجل 

املركبات , مركبات منع التسرب للمفاصل, لالسطح
مواد احلشو واملنع والعزل , الكيماوية ملنع التسرب

ركبات السد ومنع م, احلشوات املرنة, احلراري

  In Class: 16 06 :يف الصنف 
  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 

مواد اللصق للقرطاسية واملواد املنزلية : من اجل 

( اسرتاليا)دولوكسغروب : أبسم 
 بيت ال يت دي 

In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd  

, بانوووووووووين نن روب 1978 :العنووووووو ا  
, 7186ك يتووووووو   فووووووو  ا  سوووووووو  

 استرالي  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :
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  Trade Mark No.: 30936 31536:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 17 02 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
جماعني , احلشوات, مانعات التسرب: من اجل 

املركبات , مركبات منع التسرب للمفاصل, لالسطح
مواد احلشو واملنع والعزل , الكيماوية ملنع التسرب

ركبات السد ومنع م, احلشوات املرنة, احلراري

  In Class: 16 06 :يف الصنف 
  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 

مواد اللصق للقرطاسية واملواد املنزلية : من اجل 

( اسرتاليا)دولوكسغروب : أبسم 
 بيت ال يت دي 

In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd  

, بانوووووووووين نن روب 1978 :العنووووووو ا  
, 7186ك يتووووووو   فووووووو  ا  سوووووووو  

 استرالي  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :
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  Trade Mark No.: 30936 31536:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 17 02 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
جماعني , احلشوات, مانعات التسرب: من اجل 

املركبات , مركبات منع التسرب للمفاصل, لالسطح
مواد احلشو واملنع والعزل , الكيماوية ملنع التسرب

ركبات السد ومنع م, احلشوات املرنة, احلراري

مركبات للملىء وللسد وحلشو وملنع , التسرب
مواد منع التسرب والسد اليت , املاستيك, التسرب

تصلح لتكوين روابط مرنة املستخدمة مللىء الفجوات 
مواد , او الفراغات يف االبنية لغاايت منع دخول املاء

احلشوات , احلشو ومواد السد والعزل احلراري
ت املرنة ومركبات منع التسريب احلشوا, املتمددة
, الراتنجات والبالستيك املستخدم كحشوات, والسد

مركبات احلشوات ومانعات التسرب ومواد السد يف 
هذا الصنف 

( اسرتاليا)دولوكسغروب : أبسم 
 بيت ال يت دي 

In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd  

, بانوووووووووين نن روب 1978 :العنووووووو ا  
, 7186ك يتووووووو   فووووووو  ا  سوووووووو  

 استرالي  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 45  
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  Trade Mark No.: 30937 31532:رية رقم العالمة التجا
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
, امسنت مانع, مواد البناء غري املعدنية: من اجل 

مركبات الطبقات , مستحضرات صنع االمسنت
مركبات منع التسرب واحلشو املندرجة يف , السطحية

د منع التسرب االلستومرتيكية مللىء موا, هذا الصنف
مواد منع التسرب االلستومرتيكية لوصل , الشقوق

مواد منع , (امسنتية)مواد منع التسرب , الفجوات
مواد منع , (غري الدهان)التسرب على شكل طالء 

التسرب الرتيسة 
( اسرتاليا)دولوكسغروب : أبسم 

 بيت ال يت دي 
In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd  

, بانوووووووووين نن روب 1978 :العنووووووو ا  
, 7186ك يتووووووو   فووووووو  ا  سوووووووو  

 استرالي  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 91  
 

مركبات للملىء وللسد وحلشو وملنع , التسرب
مواد منع التسرب والسد اليت , املاستيك, التسرب

تصلح لتكوين روابط مرنة املستخدمة مللىء الفجوات 
مواد , او الفراغات يف االبنية لغاايت منع دخول املاء

احلشوات , احلشو ومواد السد والعزل احلراري
ت املرنة ومركبات منع التسريب احلشوا, املتمددة
, الراتنجات والبالستيك املستخدم كحشوات, والسد

مركبات احلشوات ومانعات التسرب ومواد السد يف 
هذا الصنف 

( اسرتاليا)دولوكسغروب : أبسم 
 بيت ال يت دي 

In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd  

, بانوووووووووين نن روب 1978 :العنووووووو ا  
, 7186ك يتووووووو   فووووووو  ا  سوووووووو  

 استرالي  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 45  
 

مركبات للملىء وللسد وحلشو وملنع , التسرب
مواد منع التسرب والسد اليت , املاستيك, التسرب

تصلح لتكوين روابط مرنة املستخدمة مللىء الفجوات 
مواد , او الفراغات يف االبنية لغاايت منع دخول املاء

احلشوات , احلشو ومواد السد والعزل احلراري
ت املرنة ومركبات منع التسريب احلشوا, املتمددة
, الراتنجات والبالستيك املستخدم كحشوات, والسد

مركبات احلشوات ومانعات التسرب ومواد السد يف 
هذا الصنف 

( اسرتاليا)دولوكسغروب : أبسم 
 بيت ال يت دي 

In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd  

, بانوووووووووين نن روب 1978 :العنووووووو ا  
, 7186ك يتووووووو   فووووووو  ا  سوووووووو  

 استرالي  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 45  
 

421
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  Trade Mark No.: 30938 31532:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 1 0 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
, املواد الكيماوية املستخدمة يف الصناعة: من اجل 

, مانعات التسرب, مبسط املعجون, معجون الزجاج
مواد , مواد اللصق املستخدمة سد عيوب االسطح

اد اللصق مبا فيها مو , احلشو املندرجة يف هذا الصنف
مواد اللصق للغاايت الصناعية واالعالانت والصالح 
, املواد املكسورة والصاق الورق وتثبيت بالط اجلدران

املستحضرات الكيماوية ملنع الرائحة وملنع العفن وملنع 
املستحضرات الكيماوية , مضادات العفن, متدد العفن

وب منتجات سد االسطح والبناء ابلط, ملنع التسرب
مواد منع التسرب , واالمسنت غري الدهان والزيوت

مبا فيها مستحضرات منع , املندرجة يف هذا الصنف
مواد منع التسرب لالمسنت املانع , تسرب املاء

املواد االحادية املستخدمة يف منع , (كيماوايت)
, اليوريتان املستخدم ملنع تسرب االسطح, التسرب

مواد منع تسرب االمسنت املانع 
( اسرتاليا)دولوكسغروب : أبسم 

 بيت ال يت دي 
In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd  

, نوووووووووين نن روببا 1978 :العنووووووو ا  
, 7186ك يتووووووو   فووووووو  ا  سوووووووو  

 استرالي  
: /  :عنوان التبليغ 

  Trade Mark No.: 30938 31532:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 1 0 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
, املواد الكيماوية املستخدمة يف الصناعة: من اجل 

, مانعات التسرب, مبسط املعجون, معجون الزجاج
مواد , مواد اللصق املستخدمة سد عيوب االسطح

اد اللصق مبا فيها مو , احلشو املندرجة يف هذا الصنف
مواد اللصق للغاايت الصناعية واالعالانت والصالح 
, املواد املكسورة والصاق الورق وتثبيت بالط اجلدران

املستحضرات الكيماوية ملنع الرائحة وملنع العفن وملنع 
املستحضرات الكيماوية , مضادات العفن, متدد العفن

وب منتجات سد االسطح والبناء ابلط, ملنع التسرب
مواد منع التسرب , واالمسنت غري الدهان والزيوت

مبا فيها مستحضرات منع , املندرجة يف هذا الصنف
مواد منع التسرب لالمسنت املانع , تسرب املاء

املواد االحادية املستخدمة يف منع , (كيماوايت)
, اليوريتان املستخدم ملنع تسرب االسطح, التسرب

مواد منع تسرب االمسنت املانع 
( اسرتاليا)دولوكسغروب : أبسم 

 بيت ال يت دي 
In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd  

, نوووووووووين نن روببا 1978 :العنووووووو ا  
, 7186ك يتووووووو   فووووووو  ا  سوووووووو  

 استرالي  
: /  :عنوان التبليغ 

  

 

 90  
 

  Trade Mark No.: 30939 31535:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
, مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط: من اجل 

منظفات يب , منظفات االفران, صابون السكر, صابون
مستحضرات التنظيف واحلماية للسطح وتوفري , يب كيو

, وساخطالء حامي للوقاية من الشحوم واال
املالبس و اللبادات , مستحضرات ازالة الطالء

واملناديل املنقوعة يف مستحضرات التنظيف والصقل 
مستحضرات الصقل احلفظ والتجميل , والكشط

واحلماية مبا فيها املستخدمة على املالبس واجللود 
والنسيج 
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 90  
 

  Trade Mark No.: 30939 31535:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
, مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط: من اجل 

منظفات يب , منظفات االفران, صابون السكر, صابون
مستحضرات التنظيف واحلماية للسطح وتوفري , يب كيو

, وساخطالء حامي للوقاية من الشحوم واال
املالبس و اللبادات , مستحضرات ازالة الطالء

واملناديل املنقوعة يف مستحضرات التنظيف والصقل 
مستحضرات الصقل احلفظ والتجميل , والكشط

واحلماية مبا فيها املستخدمة على املالبس واجللود 
والنسيج 

  Trade Mark No.: 30938 31532:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 1 0 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
, املواد الكيماوية املستخدمة يف الصناعة: من اجل 

, مانعات التسرب, مبسط املعجون, معجون الزجاج
مواد , مواد اللصق املستخدمة سد عيوب االسطح

اد اللصق مبا فيها مو , احلشو املندرجة يف هذا الصنف
مواد اللصق للغاايت الصناعية واالعالانت والصالح 
, املواد املكسورة والصاق الورق وتثبيت بالط اجلدران

املستحضرات الكيماوية ملنع الرائحة وملنع العفن وملنع 
املستحضرات الكيماوية , مضادات العفن, متدد العفن

وب منتجات سد االسطح والبناء ابلط, ملنع التسرب
مواد منع التسرب , واالمسنت غري الدهان والزيوت

مبا فيها مستحضرات منع , املندرجة يف هذا الصنف
مواد منع التسرب لالمسنت املانع , تسرب املاء

املواد االحادية املستخدمة يف منع , (كيماوايت)
, اليوريتان املستخدم ملنع تسرب االسطح, التسرب

مواد منع تسرب االمسنت املانع 
( اسرتاليا)دولوكسغروب : أبسم 

 بيت ال يت دي 
In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd  

, نوووووووووين نن روببا 1978 :العنووووووو ا  
, 7186ك يتووووووو   فووووووو  ا  سوووووووو  

 استرالي  
: /  :عنوان التبليغ 

  Trade Mark No.: 30938 31532:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 1 0 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
, املواد الكيماوية املستخدمة يف الصناعة: من اجل 

, مانعات التسرب, مبسط املعجون, معجون الزجاج
مواد , مواد اللصق املستخدمة سد عيوب االسطح

اد اللصق مبا فيها مو , احلشو املندرجة يف هذا الصنف
مواد اللصق للغاايت الصناعية واالعالانت والصالح 
, املواد املكسورة والصاق الورق وتثبيت بالط اجلدران

املستحضرات الكيماوية ملنع الرائحة وملنع العفن وملنع 
املستحضرات الكيماوية , مضادات العفن, متدد العفن

وب منتجات سد االسطح والبناء ابلط, ملنع التسرب
مواد منع التسرب , واالمسنت غري الدهان والزيوت

مبا فيها مستحضرات منع , املندرجة يف هذا الصنف
مواد منع التسرب لالمسنت املانع , تسرب املاء

املواد االحادية املستخدمة يف منع , (كيماوايت)
, اليوريتان املستخدم ملنع تسرب االسطح, التسرب

مواد منع تسرب االمسنت املانع 
( اسرتاليا)دولوكسغروب : أبسم 

 بيت ال يت دي 
In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd  

, نوووووووووين نن روببا 1978 :العنووووووو ا  
, 7186ك يتووووووو   فووووووو  ا  سوووووووو  

 استرالي  
: /  :عنوان التبليغ 

( اسرتاليا)دولوكسغروب : أبسم 
 بيت ال يت دي 

In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd  

, بانوووووووووين نن روب 1978 :العنووووووو ا  
, 7186ك يتووووووو   فووووووو  ا  سوووووووو  

 استرالي  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 97  
 

  Trade Mark No.: 30940 31541:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 8 2 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
عدد يدوية وادوات مبا فيها شفرات الدهان : من اجل 

الدهان ومكشطة الشبابيك وتشذيب ومكشطة 
السكاكني والشفرات وفرك ورق اجلدران قص وقطع 
ورق اجلدران والكتل الرملية وحمراك الدهان ونشر 
اللصوق وسكاكني الدهان وسكاكني الواح الدهان فرد 

وشفرات احلشو وسكاكني واكسسوارات , التعبئة
العدد اليدوية وعدد , الدهان املندرجة يف هذا الصنف

ومعدات احلدائق مبا فيها نشر البذور والسماد 

( اسرتاليا)دولوكسغروب : أبسم 
 بيت ال يت دي 

In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd  

, بانوووووووووين نن روب 1978 :العنووووووو ا  
, 7186ك يتووووووو   فووووووو  ا  سوووووووو  

 استرالي  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 97  
 

  Trade Mark No.: 30940 31541:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 8 2 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
عدد يدوية وادوات مبا فيها شفرات الدهان : من اجل 

الدهان ومكشطة الشبابيك وتشذيب ومكشطة 
السكاكني والشفرات وفرك ورق اجلدران قص وقطع 
ورق اجلدران والكتل الرملية وحمراك الدهان ونشر 
اللصوق وسكاكني الدهان وسكاكني الواح الدهان فرد 

وشفرات احلشو وسكاكني واكسسوارات , التعبئة
العدد اليدوية وعدد , الدهان املندرجة يف هذا الصنف

ومعدات احلدائق مبا فيها نشر البذور والسماد 



267العدد التاسع عرش 2017/10/1

425

  Trade Mark No.: 30938 31532:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 1 0 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
, املواد الكيماوية املستخدمة يف الصناعة: من اجل 

, مانعات التسرب, مبسط املعجون, معجون الزجاج
مواد , مواد اللصق املستخدمة سد عيوب االسطح

اد اللصق مبا فيها مو , احلشو املندرجة يف هذا الصنف
مواد اللصق للغاايت الصناعية واالعالانت والصالح 
, املواد املكسورة والصاق الورق وتثبيت بالط اجلدران

املستحضرات الكيماوية ملنع الرائحة وملنع العفن وملنع 
املستحضرات الكيماوية , مضادات العفن, متدد العفن

وب منتجات سد االسطح والبناء ابلط, ملنع التسرب
مواد منع التسرب , واالمسنت غري الدهان والزيوت

مبا فيها مستحضرات منع , املندرجة يف هذا الصنف
مواد منع التسرب لالمسنت املانع , تسرب املاء

املواد االحادية املستخدمة يف منع , (كيماوايت)
, اليوريتان املستخدم ملنع تسرب االسطح, التسرب

مواد منع تسرب االمسنت املانع 
( اسرتاليا)دولوكسغروب : أبسم 

 بيت ال يت دي 
In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd  

, نوووووووووين نن روببا 1978 :العنووووووو ا  
, 7186ك يتووووووو   فووووووو  ا  سوووووووو  

 استرالي  
: /  :عنوان التبليغ 

( اسرتاليا)دولوكسغروب : أبسم 
 بيت ال يت دي 

In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd  

, بانوووووووووين نن روب 1978 :العنووووووو ا  
, 7186ك يتووووووو   فووووووو  ا  سوووووووو  

 استرالي  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 97  
 

  Trade Mark No.: 30940 31541:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 8 2 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
عدد يدوية وادوات مبا فيها شفرات الدهان : من اجل 

الدهان ومكشطة الشبابيك وتشذيب ومكشطة 
السكاكني والشفرات وفرك ورق اجلدران قص وقطع 
ورق اجلدران والكتل الرملية وحمراك الدهان ونشر 
اللصوق وسكاكني الدهان وسكاكني الواح الدهان فرد 

وشفرات احلشو وسكاكني واكسسوارات , التعبئة
العدد اليدوية وعدد , الدهان املندرجة يف هذا الصنف

ومعدات احلدائق مبا فيها نشر البذور والسماد 
غري ادوات تنظيف )عدد التنظيف , والكيماوايت

( املنازل
( اسرتاليا)دولوكسغروب : أبسم 

 بيت ال يت دي 
In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd  

, بانوووووووووين نن روب 1978 :العنووووووو ا  
, 7186ك يتووووووو   فووووووو  ا  سوووووووو  

 استرالي  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 93  
 

  Trade Mark No.: 30941 31540:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
, القرطاسية, النشرات, املواد املطبوعة: من اجل 
, املستخدمة للقرطاسية او للغاايت املنزليةاللصوق 

اكسسوارات الدهان , روالت الدهان, فراشي الدهان
اكياس الغبار من الورق او , املندرجة يف هذا الصنف

الورق لغاايت التنظيف , البالستيك الجهزة التنظيف
مناديل ورقية للتنظيف , (غري تلك املنقعة مبواد تنظيف)

غري ادوات تنظيف )عدد التنظيف , والكيماوايت
( املنازل
( اسرتاليا)دولوكسغروب : أبسم 

 بيت ال يت دي 
In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd  

, بانوووووووووين نن روب 1978 :العنووووووو ا  
, 7186ك يتووووووو   فووووووو  ا  سوووووووو  

 استرالي  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 93  
 

  Trade Mark No.: 30941 31540:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
, القرطاسية, النشرات, املواد املطبوعة: من اجل 
, املستخدمة للقرطاسية او للغاايت املنزليةاللصوق 

اكسسوارات الدهان , روالت الدهان, فراشي الدهان
اكياس الغبار من الورق او , املندرجة يف هذا الصنف

الورق لغاايت التنظيف , البالستيك الجهزة التنظيف
مناديل ورقية للتنظيف , (غري تلك املنقعة مبواد تنظيف)
( تنظيفغري تلك املنقعة مبواد )

( اسرتاليا)دولوكسغروب : أبسم 
 بيت ال يت دي 

In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd  

, بانوووووووووين نن روب 1978 :العنووووووو ا  
, 7186ك يتووووووو   فووووووو  ا  سوووووووو  

 استرالي  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 94  
 

  Trade Mark No.: 30942 31547:جارية رقم العالمة الت
  In Class: 17 02 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
, امسنت مانع, مواد البناء غري املعدنية: من اجل 

مركبات الطبقات , مستحضرات صنع االمسنت
مركبات منع التسرب واحلشو املندرجة يف , السطحية

واد منع التسرب االلستومرتيكية مللىء م, هذا الصنف
مواد منع التسرب االلستومرتيكية لوصل , الشقوق

مواد منع , (امسنتية)مواد منع التسرب , الفجوات
مواد منع , (غري الدهان)التسرب على شكل طالء 
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التسرب الرتيسة 
( اسرتاليا)دولوكسغروب : أبسم 

 بيت ال يت دي 
In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd  

, بانوووووووووين نن روب 1978 :العنووووووو ا  
, 7186ك يتووووووو   فووووووو  ا  سوووووووو  

 استرالي  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 99  
 

  Trade Mark No.: 30943 31543:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
, امسنت مانع, مواد البناء غري املعدنية: من اجل 
مركبات الطبقات , ات صنع االمسنتمستحضر 
مركبات منع التسرب واحلشو املندرجة يف , السطحية

مواد منع التسرب االلستومرتيكية مللىء , هذا الصنف
مواد منع التسرب االلستومرتيكية لوصل , الشقوق

مواد منع , (امسنتية)مواد منع التسرب , الفجوات
 مواد منع, (غري الدهان)التسرب على شكل طالء 

التسرب الرتيسة 
( اسرتاليا)دولوكسغروب : أبسم 

 بيت ال يت دي 
In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd  

, بانوووووووووين نن روب 1978 :العنووووووو ا  
, 7186ك يتووووووو   فووووووو  ا  سوووووووو  

 استرالي  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 99  
 

  Trade Mark No.: 30943 31543:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
, امسنت مانع, مواد البناء غري املعدنية: من اجل 
مركبات الطبقات , ات صنع االمسنتمستحضر 
مركبات منع التسرب واحلشو املندرجة يف , السطحية

مواد منع التسرب االلستومرتيكية مللىء , هذا الصنف
مواد منع التسرب االلستومرتيكية لوصل , الشقوق

مواد منع , (امسنتية)مواد منع التسرب , الفجوات
 مواد منع, (غري الدهان)التسرب على شكل طالء 

426

427

( تنظيفغري تلك املنقعة مبواد )
( اسرتاليا)دولوكسغروب : أبسم 

 بيت ال يت دي 
In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd  

, بانوووووووووين نن روب 1978 :العنووووووو ا  
, 7186ك يتووووووو   فووووووو  ا  سوووووووو  

 استرالي  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 94  
 

  Trade Mark No.: 30942 31547:جارية رقم العالمة الت
  In Class: 17 02 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
, امسنت مانع, مواد البناء غري املعدنية: من اجل 

مركبات الطبقات , مستحضرات صنع االمسنت
مركبات منع التسرب واحلشو املندرجة يف , السطحية

واد منع التسرب االلستومرتيكية مللىء م, هذا الصنف
مواد منع التسرب االلستومرتيكية لوصل , الشقوق

مواد منع , (امسنتية)مواد منع التسرب , الفجوات
مواد منع , (غري الدهان)التسرب على شكل طالء 

  Trade Mark No.: 30938 31532:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 1 0 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
, املواد الكيماوية املستخدمة يف الصناعة: من اجل 

, مانعات التسرب, مبسط املعجون, معجون الزجاج
مواد , مواد اللصق املستخدمة سد عيوب االسطح

اد اللصق مبا فيها مو , احلشو املندرجة يف هذا الصنف
مواد اللصق للغاايت الصناعية واالعالانت والصالح 
, املواد املكسورة والصاق الورق وتثبيت بالط اجلدران

املستحضرات الكيماوية ملنع الرائحة وملنع العفن وملنع 
املستحضرات الكيماوية , مضادات العفن, متدد العفن

وب منتجات سد االسطح والبناء ابلط, ملنع التسرب
مواد منع التسرب , واالمسنت غري الدهان والزيوت

مبا فيها مستحضرات منع , املندرجة يف هذا الصنف
مواد منع التسرب لالمسنت املانع , تسرب املاء

املواد االحادية املستخدمة يف منع , (كيماوايت)
, اليوريتان املستخدم ملنع تسرب االسطح, التسرب

مواد منع تسرب االمسنت املانع 
( اسرتاليا)دولوكسغروب : أبسم 

 بيت ال يت دي 
In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd  

, نوووووووووين نن روببا 1978 :العنووووووو ا  
, 7186ك يتووووووو   فووووووو  ا  سوووووووو  

 استرالي  
: /  :عنوان التبليغ 

  Trade Mark No.: 30938 31532:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 1 0 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
, املواد الكيماوية املستخدمة يف الصناعة: من اجل 

, مانعات التسرب, مبسط املعجون, معجون الزجاج
مواد , مواد اللصق املستخدمة سد عيوب االسطح

اد اللصق مبا فيها مو , احلشو املندرجة يف هذا الصنف
مواد اللصق للغاايت الصناعية واالعالانت والصالح 
, املواد املكسورة والصاق الورق وتثبيت بالط اجلدران

املستحضرات الكيماوية ملنع الرائحة وملنع العفن وملنع 
املستحضرات الكيماوية , مضادات العفن, متدد العفن

وب منتجات سد االسطح والبناء ابلط, ملنع التسرب
مواد منع التسرب , واالمسنت غري الدهان والزيوت

مبا فيها مستحضرات منع , املندرجة يف هذا الصنف
مواد منع التسرب لالمسنت املانع , تسرب املاء

املواد االحادية املستخدمة يف منع , (كيماوايت)
, اليوريتان املستخدم ملنع تسرب االسطح, التسرب

مواد منع تسرب االمسنت املانع 
( اسرتاليا)دولوكسغروب : أبسم 

 بيت ال يت دي 
In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd  

, نوووووووووين نن روببا 1978 :العنووووووو ا  
, 7186ك يتووووووو   فووووووو  ا  سوووووووو  

 استرالي  
: /  :عنوان التبليغ 
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428

التسرب الرتيسة 
( اسرتاليا)دولوكسغروب : أبسم 

 بيت ال يت دي 
In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd  

, بانوووووووووين نن روب 1978 :العنووووووو ا  
, 7186ك يتووووووو   فووووووو  ا  سوووووووو  

 استرالي  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 96  
 

  Trade Mark No.: 30944 31544:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :اريخ الت
االيواء  -خدمات توفري االطعمة واملشروابت: من اجل 

. املؤقت

التسرب الرتيسة 
( اسرتاليا)دولوكسغروب : أبسم 

 بيت ال يت دي 
In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd  

, بانوووووووووين نن روب 1978 :العنووووووو ا  
, 7186ك يتووووووو   فووووووو  ا  سوووووووو  

 استرالي  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 96  
 

  Trade Mark No.: 30944 31544:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :اريخ الت
االيواء  -خدمات توفري االطعمة واملشروابت: من اجل 

. املؤقت

التسرب الرتيسة 
( اسرتاليا)دولوكسغروب : أبسم 

 بيت ال يت دي 
In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd  

, بانوووووووووين نن روب 1978 :العنووووووو ا  
, 7186ك يتووووووو   فووووووو  ا  سوووووووو  

 استرالي  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 96  
 

  Trade Mark No.: 30944 31544:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :اريخ الت
االيواء  -خدمات توفري االطعمة واملشروابت: من اجل 

. املؤقت
ابسل اسعد اكرم شنتري، : أبسم 

عبد هللا اسعد اكرم شنتري ، 
حترير  فلسطني اسعد اكرم شنتري،

اسعد اكرم غامن ، لنا اسعد اكرم 
حشاش ، لينا اسعد اكرم عياد ، 
االء اسعد اكرم سارة ، رمزية 

 فهمي دمحم شنتري 

In the name of: Basel Asa'd Akrm Shanteer, Abdalah 
Asa'd Akrm Shanteer , Falasteen Asa'd Akrm Shanteer , 
Tahreer Asa'd Akrm Ghanem , Lana Asa'd Akrm 
Hashash , Leena Asa'd Akrm Ayad , Ala'a Asa'd Akrm 
Sara , Ramziya Fahmi Mohamad Shanteer  

نوو بلس  وو ر  الناوور بوو ب  :العنوو ا  
 الس  ا 
:  انبلس شارع النصر ابب الساحة  :عنوان التبليغ 

 

 92  
 

  Trade Mark No.: 30945 31549:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

والساغو ، الدقيق  االصطناعية ، االرز ، التابيوكا
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر 
واحللوايت ، احللوايت املثلجة ، عسل النحل والعسل 



270العدد التاسع عرش 2017/10/1

االسود ، اخلمرية ومسحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، 
، البهارات ، الثلج ( التوابل ) اخلل والصلصات 

ابسل اسعد اكرم شنتري، : أبسم 
كرم شنتري ، عبد هللا اسعد ا 

فلسطني اسعد اكرم شنتري، حترير 
اسعد اكرم غامن ، لنا اسعد اكرم 
حشاش ، لينا اسعد اكرم عياد ، 
االء اسعد اكرم سارة ، رمزية 

 فهمي دمحم شنتري 

In the name of: Basel Asa'd Akrm Shanteer, Abdalah 
Asa'd Akrm Shanteer , Falasteen Asa'd Akrm Shanteer , 
Tahreer Asa'd Akrm Ghanem , Lana Asa'd Akrm 
Hashash , Leena Asa'd Akrm Ayad , Ala'a Asa'd Akrm 
Sara , Ramziya Fahmi Mohamad Shanteer  

نوو بلس  وو ر  الناوور بوو ب  :العنوو ا  
 الس  ا 

:  انبلس شارع النصر ابب الساحة  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

429

ابسل اسعد اكرم شنتري، : أبسم 
عبد هللا اسعد اكرم شنتري ، 

حترير  فلسطني اسعد اكرم شنتري،
اسعد اكرم غامن ، لنا اسعد اكرم 
حشاش ، لينا اسعد اكرم عياد ، 
االء اسعد اكرم سارة ، رمزية 

 فهمي دمحم شنتري 

In the name of: Basel Asa'd Akrm Shanteer, Abdalah 
Asa'd Akrm Shanteer , Falasteen Asa'd Akrm Shanteer , 
Tahreer Asa'd Akrm Ghanem , Lana Asa'd Akrm 
Hashash , Leena Asa'd Akrm Ayad , Ala'a Asa'd Akrm 
Sara , Ramziya Fahmi Mohamad Shanteer  

نوو بلس  وو ر  الناوور بوو ب  :العنوو ا  
 الس  ا 
:  انبلس شارع النصر ابب الساحة  :عنوان التبليغ 

 

 92  
 

  Trade Mark No.: 30945 31549:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

والساغو ، الدقيق  االصطناعية ، االرز ، التابيوكا
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر 
واحللوايت ، احللوايت املثلجة ، عسل النحل والعسل 

التسرب الرتيسة 
( اسرتاليا)دولوكسغروب : أبسم 

 بيت ال يت دي 
In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd  

, بانوووووووووين نن روب 1978 :العنووووووو ا  
, 7186ك يتووووووو   فووووووو  ا  سوووووووو  

 استرالي  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 96  
 

  Trade Mark No.: 30944 31544:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 28/02/2017 72/17/7102 :اريخ الت
االيواء  -خدمات توفري االطعمة واملشروابت: من اجل 

. املؤقت

  Trade Mark No.: 30946 31546:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 01/03/2017 10/13/7102 :التاريخ 
مناديل مبللة : من اجل 

شركة جولدن كري لتجارة : أبسم 
 النثرايت 

In the name of: SHARIKAT GOLDEN CARE 
LITEGARET ALNATHRIAT  

  الخليووووووول خلوووووووا  نووووووو  :العنووووووو ا  
0799127991  

:   1955473550اخلليل خلة مناع  :عنوان التبليغ 

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30947 31542:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18 02 :يف الصنف 

  Date: 01/03/2017 10/13/7102 :التاريخ 
احلقائب : من اجل 

رامي واصف حممود : أبسم 
 حالوة 

In the name of: rami wasef mahmoud halaweh  

 وو ر  طوو لكرم ت _ نوو بلس :العنو ا  
09_2710525  

: شارع طولكرم ت _ انبلس :عنوان التبليغ 

  Trade Mark No.: 30946 31546:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 01/03/2017 10/13/7102 :التاريخ 
مناديل مبللة : من اجل 

شركة جولدن كري لتجارة : أبسم 
 النثرايت 

In the name of: SHARIKAT GOLDEN CARE 
LITEGARET ALNATHRIAT  

  الخليووووووول خلوووووووا  نووووووو  :العنووووووو ا  
0799127991  

:   1955473550اخلليل خلة مناع  :عنوان التبليغ 

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30947 31542:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18 02 :يف الصنف 

  Date: 01/03/2017 10/13/7102 :التاريخ 
احلقائب : من اجل 

رامي واصف حممود : أبسم 
 حالوة 

In the name of: rami wasef mahmoud halaweh  

 وو ر  طوو لكرم ت _ نوو بلس :العنو ا  
09_2710525  

: شارع طولكرم ت _ انبلس :عنوان التبليغ 



271العدد التاسع عرش 2017/10/1

االسود ، اخلمرية ومسحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، 
، البهارات ، الثلج ( التوابل ) اخلل والصلصات 

ابسل اسعد اكرم شنتري، : أبسم 
كرم شنتري ، عبد هللا اسعد ا 

فلسطني اسعد اكرم شنتري، حترير 
اسعد اكرم غامن ، لنا اسعد اكرم 
حشاش ، لينا اسعد اكرم عياد ، 
االء اسعد اكرم سارة ، رمزية 

 فهمي دمحم شنتري 

In the name of: Basel Asa'd Akrm Shanteer, Abdalah 
Asa'd Akrm Shanteer , Falasteen Asa'd Akrm Shanteer , 
Tahreer Asa'd Akrm Ghanem , Lana Asa'd Akrm 
Hashash , Leena Asa'd Akrm Ayad , Ala'a Asa'd Akrm 
Sara , Ramziya Fahmi Mohamad Shanteer  

نوو بلس  وو ر  الناوور بوو ب  :العنوو ا  
 الس  ا 

:  انبلس شارع النصر ابب الساحة  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30946 31546:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 01/03/2017 10/13/7102 :التاريخ 
مناديل مبللة : من اجل 

شركة جولدن كري لتجارة : أبسم 
 النثرايت 

In the name of: SHARIKAT GOLDEN CARE 
LITEGARET ALNATHRIAT  

  الخليووووووول خلوووووووا  نووووووو  :العنووووووو ا  
0799127991  

:   1955473550اخلليل خلة مناع  :عنوان التبليغ 

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30947 31542:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18 02 :يف الصنف 

  Date: 01/03/2017 10/13/7102 :التاريخ 
احلقائب : من اجل 

رامي واصف حممود : أبسم 
 حالوة 

In the name of: rami wasef mahmoud halaweh  

 وو ر  طوو لكرم ت _ نوو بلس :العنو ا  
09_2710525  

: شارع طولكرم ت _ انبلس :عنوان التبليغ 

430

431

15_7341272  

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 30948 31542:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 01/03/2017 10/13/7102 :التاريخ 
مسموع للدعاية واالعالن انتاج مرئي و : من اجل 

شركة فانسي لالنتاج : أبسم 
 الفين 

In the name of: sharikat fancy llintag al fanny  

الخليوول راس الجوو رة  موو رة  :العنوو ا  
  0786620770بره   

ليل راس اجلورة عمارة برهان اخل :عنوان التبليغ 
1962271991  

 :

 

 4  
 

15_7341272  

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 30948 31542:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 01/03/2017 10/13/7102 :التاريخ 
مسموع للدعاية واالعالن انتاج مرئي و : من اجل 

شركة فانسي لالنتاج : أبسم 
 الفين 

In the name of: sharikat fancy llintag al fanny  

الخليوول راس الجوو رة  موو رة  :العنوو ا  
  0786620770بره   

ليل راس اجلورة عمارة برهان اخل :عنوان التبليغ 
1962271991  

 :

 

 4  
 

15_7341272  

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 30948 31542:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 01/03/2017 10/13/7102 :التاريخ 
مسموع للدعاية واالعالن انتاج مرئي و : من اجل 

شركة فانسي لالنتاج : أبسم 
 الفين 

In the name of: sharikat fancy llintag al fanny  

الخليوول راس الجوو رة  موو رة  :العنوو ا  
  0786620770بره   

ليل راس اجلورة عمارة برهان اخل :عنوان التبليغ 
1962271991  

 :

 

 4  
 

  Trade Mark No.: 30946 31546:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 01/03/2017 10/13/7102 :التاريخ 
مناديل مبللة : من اجل 

شركة جولدن كري لتجارة : أبسم 
 النثرايت 

In the name of: SHARIKAT GOLDEN CARE 
LITEGARET ALNATHRIAT  

  الخليووووووول خلوووووووا  نووووووو  :العنووووووو ا  
0799127991  

:   1955473550اخلليل خلة مناع  :عنوان التبليغ 

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 30947 31542:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18 02 :يف الصنف 

  Date: 01/03/2017 10/13/7102 :التاريخ 
احلقائب : من اجل 

رامي واصف حممود : أبسم 
 حالوة 

In the name of: rami wasef mahmoud halaweh  

 وو ر  طوو لكرم ت _ نوو بلس :العنو ا  
09_2710525  

: شارع طولكرم ت _ انبلس :عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 30949 31545:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 01/03/2017 10/13/7102 :التاريخ 
شوكو شراب بطعم ال: من اجل 

  In the name of: SALEEM SAMEH SALEEM QAFESHEH سليم مسيح سليم قفيشة : أبسم 
الخليوووووووووووول سوووووووووووونجر  :العنوووووووووووو ا  

0796999751  
:   1952555320اخلليل سنجر  :عنوان التبليغ 

العالمة اليعطي اصحاهبا حق  ان تسجيل هذه: 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 9  
 

432

  Trade Mark No.: 30949 31545:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 01/03/2017 10/13/7102 :التاريخ 
شوكو شراب بطعم ال: من اجل 

  In the name of: SALEEM SAMEH SALEEM QAFESHEH سليم مسيح سليم قفيشة : أبسم 
الخليوووووووووووول سوووووووووووونجر  :العنوووووووووووو ا  

0796999751  
:   1952555320اخلليل سنجر  :عنوان التبليغ 

العالمة اليعطي اصحاهبا حق  ان تسجيل هذه: 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 9  
 

433

  Trade Mark No.: 30949 31545:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 01/03/2017 10/13/7102 :التاريخ 
شوكو شراب بطعم ال: من اجل 

  In the name of: SALEEM SAMEH SALEEM QAFESHEH سليم مسيح سليم قفيشة : أبسم 
الخليوووووووووووول سوووووووووووونجر  :العنوووووووووووو ا  

0796999751  
:   1952555320اخلليل سنجر  :عنوان التبليغ 

العالمة اليعطي اصحاهبا حق  ان تسجيل هذه: 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 9  
 

  Trade Mark No.: 30950 31591:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 01/03/2017 10/13/7102 :التاريخ 
التمور : من اجل 

منري فهمي عبد الودود : أبسم 
 القيسي 

In the name of: Moneer fahmee aa alqaisee  

 القوس المارارة  :العن ا  
:  اخلليل شارع السالم  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 6  
 

  Trade Mark No.: 30951 31590:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 01/03/2017 10/13/7102 :التاريخ 
الكافتريايت ، التزويد ابلطعام والشراب ، : من اجل 

املطاعم ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، مطاعم تقدمي 
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434

435

  Trade Mark No.: 30950 31591:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 01/03/2017 10/13/7102 :التاريخ 
التمور : من اجل 

منري فهمي عبد الودود : أبسم 
 القيسي 

In the name of: Moneer fahmee aa alqaisee  

 القوس المارارة  :العن ا  
:  اخلليل شارع السالم  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 6  
 

  Trade Mark No.: 30951 31590:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 01/03/2017 10/13/7102 :التاريخ 
الكافتريايت ، التزويد ابلطعام والشراب ، : من اجل 

املطاعم ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، مطاعم تقدمي 

  Trade Mark No.: 30950 31591:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 01/03/2017 10/13/7102 :التاريخ 
التمور : من اجل 

منري فهمي عبد الودود : أبسم 
 القيسي 

In the name of: Moneer fahmee aa alqaisee  

 القوس المارارة  :العن ا  
:  اخلليل شارع السالم  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 6  
 

  Trade Mark No.: 30951 31590:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 01/03/2017 10/13/7102 :التاريخ 
الكافتريايت ، التزويد ابلطعام والشراب ، : من اجل 

املطاعم ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، مطاعم تقدمي 
الوجبات اخلفيفة 

  In the name of: Ahmed Saleh Khalel Hammad امحد صاحل خليل محاد : أبسم 
البيوووورة بج نوووو   ستشووووف   :العنووو ا  

 اله ل اال مر 
عمارة شركة جوال  :عنوان التبليغ 
1955111244  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30952 31597:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 01/03/2017 10/13/7102 :التاريخ 
مستحضرات صيدالنية : من اجل 

مواد محية ,مستحضرات صحية لغاايت طبية ,وبيطرية
معدة لالستعمال الطيب وأغذية للرضع واالطفال 

لصقات ومواد ضماد حشو االشنان ومسع طب ,
ات واحليواانت الضارة االسنان ومطهرات الابدة احلشر 

الوجبات اخلفيفة 
  In the name of: Ahmed Saleh Khalel Hammad امحد صاحل خليل محاد : أبسم 

البيوووورة بج نوووو   ستشووووف   :العنووو ا  
 اله ل اال مر 

عمارة شركة جوال  :عنوان التبليغ 
1955111244  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30952 31597:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 01/03/2017 10/13/7102 :التاريخ 
مستحضرات صيدالنية : من اجل 

مواد محية ,مستحضرات صحية لغاايت طبية ,وبيطرية
معدة لالستعمال الطيب وأغذية للرضع واالطفال 

لصقات ومواد ضماد حشو االشنان ومسع طب ,
ات واحليواانت الضارة االسنان ومطهرات الابدة احلشر 

الوجبات اخلفيفة 
  In the name of: Ahmed Saleh Khalel Hammad امحد صاحل خليل محاد : أبسم 

البيوووورة بج نوووو   ستشووووف   :العنووو ا  
 اله ل اال مر 

عمارة شركة جوال  :عنوان التبليغ 
1955111244  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30952 31597:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 01/03/2017 10/13/7102 :التاريخ 
مستحضرات صيدالنية : من اجل 

مواد محية ,مستحضرات صحية لغاايت طبية ,وبيطرية
معدة لالستعمال الطيب وأغذية للرضع واالطفال 

لصقات ومواد ضماد حشو االشنان ومسع طب ,
ات واحليواانت الضارة االسنان ومطهرات الابدة احلشر 
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. ومبيدات فطرايت ومبيدات اعشاب 
شركة الشعارللمستلزمات : أبسم 

 الزراعية والبيطرية 
In the name of: SHARIKET AL SHAAR LEL 
MUSTLIZMAT AL ZERAEYAH WA AL BAITAREYAH  

- ووو ر  العووووول -نوووو بلس :العنووو ا  
جوووووووووووو ال - موووووووووووو رة العنبتوووووووووووو و  

0792202555  
عمارة -شارع العدل -انبلس :عنوان التبليغ 

  1957717222جوال -العنبتاوي 
 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30956 31596:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 01/03/2017 10/13/7102 :التاريخ 
اإلعالن واألعمال املهنية وتتعلق هذه الفئة : من اجل 

. ابخلدمات اليت يؤديها األشخاص واهليئات
شركة مطاعم واز اب : أبسم 

 دوغ للوجبات السريعه 
In the name of: shareket matae'm waz up dogh lelwajbat 
al sare'a  

رفيوووووووووووي   -نوووووووووو بلس  :العنوووووووووو ا  
0799767717  

:   1955929909رفيداي  -انبلس  :عنوان التبليغ 

. ومبيدات فطرايت ومبيدات اعشاب 
شركة الشعارللمستلزمات : أبسم 

 الزراعية والبيطرية 
In the name of: SHARIKET AL SHAAR LEL 
MUSTLIZMAT AL ZERAEYAH WA AL BAITAREYAH  

- ووو ر  العووووول -نوووو بلس :العنووو ا  
جوووووووووووو ال - موووووووووووو رة العنبتوووووووووووو و  

0792202555  
عمارة -شارع العدل -انبلس :عنوان التبليغ 

  1957717222جوال -العنبتاوي 
 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30956 31596:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 01/03/2017 10/13/7102 :التاريخ 
اإلعالن واألعمال املهنية وتتعلق هذه الفئة : من اجل 

. ابخلدمات اليت يؤديها األشخاص واهليئات
شركة مطاعم واز اب : أبسم 

 دوغ للوجبات السريعه 
In the name of: shareket matae'm waz up dogh lelwajbat 
al sare'a  

رفيوووووووووووي   -نوووووووووو بلس  :العنوووووووووو ا  
0799767717  

:   1955929909رفيداي  -انبلس  :عنوان التبليغ  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
 والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

 مبعزل عن العالمة 

 5  
 

  Trade Mark No.: 30957 31592:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 02/03/2017 17/13/7102 :التاريخ 
حلوايت وسكاكر : من اجل 

ستثمار شركة اجلمانة لال: أبسم 
 والتجارة الدولية 

In the name of: SHARIKAT AL JUMANAH 
LELESTETHMAR AW AL TEJARAH AL DAWLIAH  

الجلووووة طريووووق  -الخليووول  :العنووو ا  
 تف   

:  اجللدة طريق تفوح  -اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

436

. ومبيدات فطرايت ومبيدات اعشاب 
شركة الشعارللمستلزمات : أبسم 

 الزراعية والبيطرية 
In the name of: SHARIKET AL SHAAR LEL 
MUSTLIZMAT AL ZERAEYAH WA AL BAITAREYAH  

- ووو ر  العووووول -نوووو بلس :العنووو ا  
جوووووووووووو ال - موووووووووووو رة العنبتوووووووووووو و  

0792202555  
عمارة -شارع العدل -انبلس :عنوان التبليغ 

  1957717222جوال -العنبتاوي 
 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30956 31596:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 01/03/2017 10/13/7102 :التاريخ 
اإلعالن واألعمال املهنية وتتعلق هذه الفئة : من اجل 

. ابخلدمات اليت يؤديها األشخاص واهليئات
شركة مطاعم واز اب : أبسم 

 دوغ للوجبات السريعه 
In the name of: shareket matae'm waz up dogh lelwajbat 
al sare'a  

رفيوووووووووووي   -نوووووووووو بلس  :العنوووووووووو ا  
0799767717  

:   1955929909رفيداي  -انبلس  :عنوان التبليغ 
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ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
 والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

 مبعزل عن العالمة 

 5  
 

  Trade Mark No.: 30957 31592:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 02/03/2017 17/13/7102 :التاريخ 
حلوايت وسكاكر : من اجل 

ستثمار شركة اجلمانة لال: أبسم 
 والتجارة الدولية 

In the name of: SHARIKAT AL JUMANAH 
LELESTETHMAR AW AL TEJARAH AL DAWLIAH  

الجلووووة طريووووق  -الخليووول  :العنووو ا  
 تف   

:  اجللدة طريق تفوح  -اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

437

438

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
 والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

 مبعزل عن العالمة 

 5  
 

  Trade Mark No.: 30957 31592:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 02/03/2017 17/13/7102 :التاريخ 
حلوايت وسكاكر : من اجل 

ستثمار شركة اجلمانة لال: أبسم 
 والتجارة الدولية 

In the name of: SHARIKAT AL JUMANAH 
LELESTETHMAR AW AL TEJARAH AL DAWLIAH  

الجلووووة طريووووق  -الخليووول  :العنووو ا  
 تف   

:  اجللدة طريق تفوح  -اخلليل  :عنوان التبليغ 

  01  
 

  Trade Mark No.: 30958 31592:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 6 6 :يف الصنف 

  Date: 02/03/2017 17/13/7102 :التاريخ 
مصنوعات ,مواد بناء معدنية: من اجل 

ات مصنوعة من منتج,خردوات معدنية صغرية,حدادة
معادن غري نفيسه غري واردة يف فئات اخرى 

  In the name of: ahmad na'eem hashem qaraman امحد نعيم هاشم قرمان : أبسم 
جووو ال  -رفيوووي   -نووو بلس  :العنوو ا  

  0799701151: رقر 
: جوال رقم  -رفيداي  -انبلس  :عنوان التبليغ 

1955310420  
 :

 

 00  
 

 01  
 

  Trade Mark No.: 30958 31592:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 6 6 :يف الصنف 

  Date: 02/03/2017 17/13/7102 :التاريخ 
مصنوعات ,مواد بناء معدنية: من اجل 

ات مصنوعة من منتج,خردوات معدنية صغرية,حدادة
معادن غري نفيسه غري واردة يف فئات اخرى 

  In the name of: ahmad na'eem hashem qaraman امحد نعيم هاشم قرمان : أبسم 
جووو ال  -رفيوووي   -نووو بلس  :العنوو ا  

  0799701151: رقر 
: جوال رقم  -رفيداي  -انبلس  :عنوان التبليغ 

1955310420  
 :

 

 00  
 

 01  
 

  Trade Mark No.: 30958 31592:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 6 6 :يف الصنف 

  Date: 02/03/2017 17/13/7102 :التاريخ 
مصنوعات ,مواد بناء معدنية: من اجل 

ات مصنوعة من منتج,خردوات معدنية صغرية,حدادة
معادن غري نفيسه غري واردة يف فئات اخرى 

  In the name of: ahmad na'eem hashem qaraman امحد نعيم هاشم قرمان : أبسم 
جووو ال  -رفيوووي   -نووو بلس  :العنوو ا  

  0799701151: رقر 
: جوال رقم  -رفيداي  -انبلس  :عنوان التبليغ 

1955310420  
 :

 

 00  
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  Trade Mark No.: 30959 31595:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 02/03/2017 17/13/7102 :التاريخ 
حلوايت وسكاكر : من اجل 

شركة اجلمانة لالستثمار : أبسم 
 والتجارة الدولية 

In the name of: SHARIKAT AL JUMANAH 
LELESTETHMAR AW AL TEJARAH AL DAWLIAH  

الجلووووة طريووووق  -الخليووول  :العنووو ا  
 تف   

:  اجللدة طريق تفوح  -اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

 07  
 

439

440

  Trade Mark No.: 30959 31595:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 02/03/2017 17/13/7102 :التاريخ 
حلوايت وسكاكر : من اجل 

شركة اجلمانة لالستثمار : أبسم 
 والتجارة الدولية 

In the name of: SHARIKAT AL JUMANAH 
LELESTETHMAR AW AL TEJARAH AL DAWLIAH  

الجلووووة طريووووق  -الخليووول  :العنووو ا  
 تف   

:  اجللدة طريق تفوح  -اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 30959 31595:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 02/03/2017 17/13/7102 :التاريخ 
حلوايت وسكاكر : من اجل 

شركة اجلمانة لالستثمار : أبسم 
 والتجارة الدولية 

In the name of: SHARIKAT AL JUMANAH 
LELESTETHMAR AW AL TEJARAH AL DAWLIAH  

الجلووووة طريووووق  -الخليووول  :العنووو ا  
 تف   

:  اجللدة طريق تفوح  -اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 30960 31561:رية رقم العالمة التجا
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 02/03/2017 17/13/7102 :التاريخ 
حلوايت وسكاكر : من اجل 

شركة اجلمانة لالستثمار : أبسم 
 والتجارة الدولية 

In the name of: SHARIKAT AL JUMANAH 
LELESTETHMAR AW AL TEJARAH AL DAWLIAH  

الجلووووة طريووووق  -الخليووول  :العنووو ا  
 تف   

:  اجللدة طريق تفوح  -اخلليل  :عنوان التبليغ 

يعطي اصحاهبا حق ان تسجيل هذه العالمة ال: 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 03  
 

  Trade Mark No.: 30961 31560:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 02/03/2017 17/13/7102 :التاريخ 
التسجيالت السمعية البصرية اليت تعرض : من اجل 

األفالم وبرامج الرتفيه اليت تعرض الرسوم املتحركة اليت 
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441

  Trade Mark No.: 30960 31561:رية رقم العالمة التجا
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 02/03/2017 17/13/7102 :التاريخ 
حلوايت وسكاكر : من اجل 

شركة اجلمانة لالستثمار : أبسم 
 والتجارة الدولية 

In the name of: SHARIKAT AL JUMANAH 
LELESTETHMAR AW AL TEJARAH AL DAWLIAH  

الجلووووة طريووووق  -الخليووول  :العنووو ا  
 تف   

:  اجللدة طريق تفوح  -اخلليل  :عنوان التبليغ 

يعطي اصحاهبا حق ان تسجيل هذه العالمة ال: 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 03  
 

  Trade Mark No.: 30961 31560:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 02/03/2017 17/13/7102 :التاريخ 
التسجيالت السمعية البصرية اليت تعرض : من اجل 

األفالم وبرامج الرتفيه اليت تعرض الرسوم املتحركة اليت 

  Trade Mark No.: 30960 31561:رية رقم العالمة التجا
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 02/03/2017 17/13/7102 :التاريخ 
حلوايت وسكاكر : من اجل 

شركة اجلمانة لالستثمار : أبسم 
 والتجارة الدولية 

In the name of: SHARIKAT AL JUMANAH 
LELESTETHMAR AW AL TEJARAH AL DAWLIAH  

الجلووووة طريووووق  -الخليووول  :العنووو ا  
 تف   

:  اجللدة طريق تفوح  -اخلليل  :عنوان التبليغ 

يعطي اصحاهبا حق ان تسجيل هذه العالمة ال: 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 03  
 

  Trade Mark No.: 30961 31560:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 02/03/2017 17/13/7102 :التاريخ 
التسجيالت السمعية البصرية اليت تعرض : من اجل 

األفالم وبرامج الرتفيه اليت تعرض الرسوم املتحركة اليت 

تستهدف بشكل رئيسي األطفال والشباب؛ 
مغناطيسات للتزيني؛ إطارات الصور الرقمية؛ اخلوذ 
الواقية لأللعاب الرايضية؛ النظارات الطبية، النظارات 

شمسية، اإلطارات وحافظاهتا؛ امللفات السمعية ال
البصرية االابلة للتحميل اليت تستهدف بشكل رئيسي 
األطفال والشباب؛ أشرطة ألعاب الفيديو؛ برجميات 
ألعاب الفيديو؛ الربجميات االابلة للتحميل لأللعاب اليت 
تعرض رسوم متحركة تستهدف بشكل رئيسي األطفال 

نية االابلة للتحميل اليت والشباب؛ الكتب اإللكرتو 
تعرض الكوميداي، واحلركة واملغامرة اليت تستهدف 
بشكل رئيسي األطفال والشباب؛ مجيع البضائع 
املذكورة فقط فيما يتعلق بسلسلة برامج الرتفيه 
املتحركة اليت تستهدف بشكل رئيسي األطفال 

. والشباب
  ,.In the name of: The Cartoon Network, Inc . ذا كارتون نيتورك ، إنك: أبسم 

تيشوووو وب برايوووو  ا  1070 :العنووو ا  
 70716أ  ببلي  ا أت نت  ا ج رجيو  
 ا ال الي ت المتحوة األ ري يا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 04  
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  Trade Mark No.: 30962 31567:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 02/03/2017 17/13/7102 :التاريخ 
خدمات توفري : خدمات الرتفيه ، حتديدا: من اجل 

برامج وحمتوى الرتفيه اليت تعرض رسوم متحركة 
تستهدف بشكل رئيسي األطفال والشباب من خالل 

كات التلفاز، االقمار الصناعية، اإلنرتنت، الشب
الالسلكية وشبكات االتصاالت اإللكرتونية األخرى؛ 
مجيع اخلدمات املذكورة فقط فيما يتعلق بسلسلة برامج 
الرتفيه املتحركة اليت تستهدف بشكل رئيسي األطفال 

. والشباب
  ,.In the name of: The Cartoon Network, Inc . ذا كارتون نيتورك ، إنك: أبسم 

تيشوووو وب برايوووو  ا  1070 :العنووو ا  
 70716أ  ببلي  ا أت نت  ا ج رجيو  
 ا ال الي ت المتحوة األ ري يا 

 -وشركاهم للملكية الفكرية سااب  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 09  
 

  Trade Mark No.: 30963 31563:مة التجارية رقم العال
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 02/03/2017 17/13/7102 :التاريخ 
منظفات االسنان؛ غسول الفم، لغري الغاايت : من اجل 

الطبية؛ مستحضرات تنظيف األسنان؛ املستحضرات 
لتنظيف أطقم األسنان االصطناعية ؛ علكة تبييض 

سنان؛ شرائط تبييض األسنان؛ جل تبييض األسنان؛ األ
جل األسنان؛ مستحضرات تنظيف األسنان ابلفرشاة؛ 

. مستحضرات جتميلية للعناية ابلفم واألسنان
  .In the name of: LACER, S.A . إيه.السري، أس: أبسم 

 06027 ا 770سوو ربيني ا  :العنوو ا  
 بر ل نا ا تسب ني  

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 06  
 

442

443

  Trade Mark No.: 30960 31561:رية رقم العالمة التجا
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 02/03/2017 17/13/7102 :التاريخ 
حلوايت وسكاكر : من اجل 

شركة اجلمانة لالستثمار : أبسم 
 والتجارة الدولية 

In the name of: SHARIKAT AL JUMANAH 
LELESTETHMAR AW AL TEJARAH AL DAWLIAH  

الجلووووة طريووووق  -الخليووول  :العنووو ا  
 تف   

:  اجللدة طريق تفوح  -اخلليل  :عنوان التبليغ 

يعطي اصحاهبا حق ان تسجيل هذه العالمة ال: 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 03  
 

  Trade Mark No.: 30961 31560:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 02/03/2017 17/13/7102 :التاريخ 
التسجيالت السمعية البصرية اليت تعرض : من اجل 

األفالم وبرامج الرتفيه اليت تعرض الرسوم املتحركة اليت 

 09  
 

  Trade Mark No.: 30963 31563:مة التجارية رقم العال
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 02/03/2017 17/13/7102 :التاريخ 
منظفات االسنان؛ غسول الفم، لغري الغاايت : من اجل 

الطبية؛ مستحضرات تنظيف األسنان؛ املستحضرات 
لتنظيف أطقم األسنان االصطناعية ؛ علكة تبييض 

سنان؛ شرائط تبييض األسنان؛ جل تبييض األسنان؛ األ
جل األسنان؛ مستحضرات تنظيف األسنان ابلفرشاة؛ 

. مستحضرات جتميلية للعناية ابلفم واألسنان
  .In the name of: LACER, S.A . إيه.السري، أس: أبسم 

 06027 ا 770سوو ربيني ا  :العنوو ا  
 بر ل نا ا تسب ني  

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 06  
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 09  
 

  Trade Mark No.: 30963 31563:مة التجارية رقم العال
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 02/03/2017 17/13/7102 :التاريخ 
منظفات االسنان؛ غسول الفم، لغري الغاايت : من اجل 

الطبية؛ مستحضرات تنظيف األسنان؛ املستحضرات 
لتنظيف أطقم األسنان االصطناعية ؛ علكة تبييض 

سنان؛ شرائط تبييض األسنان؛ جل تبييض األسنان؛ األ
جل األسنان؛ مستحضرات تنظيف األسنان ابلفرشاة؛ 

. مستحضرات جتميلية للعناية ابلفم واألسنان
  .In the name of: LACER, S.A . إيه.السري، أس: أبسم 

 06027 ا 770سوو ربيني ا  :العنوو ا  
 بر ل نا ا تسب ني  

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 06  
 

444

 09  
 

  Trade Mark No.: 30963 31563:مة التجارية رقم العال
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 02/03/2017 17/13/7102 :التاريخ 
منظفات االسنان؛ غسول الفم، لغري الغاايت : من اجل 

الطبية؛ مستحضرات تنظيف األسنان؛ املستحضرات 
لتنظيف أطقم األسنان االصطناعية ؛ علكة تبييض 

سنان؛ شرائط تبييض األسنان؛ جل تبييض األسنان؛ األ
جل األسنان؛ مستحضرات تنظيف األسنان ابلفرشاة؛ 

. مستحضرات جتميلية للعناية ابلفم واألسنان
  .In the name of: LACER, S.A . إيه.السري، أس: أبسم 

 06027 ا 770سوو ربيني ا  :العنوو ا  
 بر ل نا ا تسب ني  

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 30964 31564:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :الصنف  يف

  Date: 02/03/2017 17/13/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدالنية والطبية؛ : من اجل 

املستحضرات الصحية لألغراض الطبية؛ مواد وأطعمة 
احلمية الغذائية املخصصة لالستخدام الطيب، أغذية 
لألطفال الرضع؛ مكمالت احلمية الغذائية للبشر؛ 

ح، مواد التضميد؛ مواد حشو األسنان، لصقات اجلرو 
مشع األسنان؛ املطهرات؛ مستحضرات صيدالنية 
الستخدامات األسنان؛ املستحضرات واألدوات لطب 
األسنان؛ مستحضرات العناية ابلفم الطبية؛ غسوالت 
الفم للغاايت الطبية؛ صمغ لغاايت طبية؛ مواد لصق 

. ألطقم األسنان
  .In the name of: LACER, S.A . إيه.السري، أس: أبسم 

 06027ا  770سوو ربيني ا  :العنوو ا  
 بر ل نا ا تسب ني  

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 02  
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  Trade Mark No.: 30965 31569:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 21 70 :يف الصنف 

  Date: 02/03/2017 17/13/7102 :التاريخ 
فراشي األسنان؛ حافظات فراشي األسنان؛ : من اجل 

شعريات فراشي األسنان؛ محاالت فراشي األسنان؛ 
نان واللثة ابستخدام املاء ذو األجهزة لتنظيف األس

الضغط العايل لالستعمال املنزيل؛ أدوات تنظيف 
األسنان؛ خيوط لألسنان؛ شريط األسنان؛ موزعات 

. خيوط األسنان؛ مواد صناعة الفراشي
  .In the name of: LACER, S.A . إيه.السري، أس: أبسم 

 06027ا  770ي ا سوو ربين :العنوو ا  
 بر ل نا ا تسب ني  

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 02  
 

445

446

 09  
 

  Trade Mark No.: 30963 31563:مة التجارية رقم العال
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 02/03/2017 17/13/7102 :التاريخ 
منظفات االسنان؛ غسول الفم، لغري الغاايت : من اجل 

الطبية؛ مستحضرات تنظيف األسنان؛ املستحضرات 
لتنظيف أطقم األسنان االصطناعية ؛ علكة تبييض 

سنان؛ شرائط تبييض األسنان؛ جل تبييض األسنان؛ األ
جل األسنان؛ مستحضرات تنظيف األسنان ابلفرشاة؛ 

. مستحضرات جتميلية للعناية ابلفم واألسنان
  .In the name of: LACER, S.A . إيه.السري، أس: أبسم 

 06027 ا 770سوو ربيني ا  :العنوو ا  
 بر ل نا ا تسب ني  

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 30966 31566:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 02/03/2017 17/13/7102 :التاريخ 
الصابون؛ املواد العطرية، الزيوت العطرية، : من اجل 

مستحضرات التجميل، لوشن الشعر، مستحضرات 
. جتميل للشعر؛ الشامبو؛ منظفات االسنان

  .In the name of: LACER, S.A . إيه.السري، أس: أبسم 
 06027ا  770سوو ربيني ا  :العنوو ا  

 بر ل نا ا تسب ني  
 -كرية سااب وشركاهم للملكية الف :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 

 05  
 

  Trade Mark No.: 30966 31566:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 02/03/2017 17/13/7102 :التاريخ 
الصابون؛ املواد العطرية، الزيوت العطرية، : من اجل 

مستحضرات التجميل، لوشن الشعر، مستحضرات 
. جتميل للشعر؛ الشامبو؛ منظفات االسنان

  .In the name of: LACER, S.A . إيه.السري، أس: أبسم 
 06027ا  770سوو ربيني ا  :العنوو ا  

 بر ل نا ا تسب ني  
 -كرية سااب وشركاهم للملكية الف :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 

 05  
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447

  Trade Mark No.: 30968 31562:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36 36 :يف الصنف 

  Date: 02/03/2017 17/13/7102 :التاريخ 
خدمات التأمني ، الشؤون التمويلية ، : من اجل 

شؤون املالية والشؤون العقارية ال
الشركة الفلسطينية لنقل : أبسم 

االموال واملقتنيات الثمينة 
واخلدمات املصرفية مسامهة 

 خصوصية 

In the name of: Alshareka Alfalastenya Lenaqel Alamwal 
Wa Almoqtanyat Althamena Wa Alkhadamat Almasrefya 
Mosahama Khososya  

 رام هللا والبيرة  :العن ا  
 -عمارة اجلرمق  -كمال ومشاركوه  :عنوان التبليغ 

 البرية  -الشرفة  -مقابل مديرية الرتبية والتعليم 
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 71  
 

  Trade Mark No.: 30968 31562:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36 36 :يف الصنف 

  Date: 02/03/2017 17/13/7102 :التاريخ 
خدمات التأمني ، الشؤون التمويلية ، : من اجل 

شؤون املالية والشؤون العقارية ال
الشركة الفلسطينية لنقل : أبسم 

االموال واملقتنيات الثمينة 
واخلدمات املصرفية مسامهة 

 خصوصية 

In the name of: Alshareka Alfalastenya Lenaqel Alamwal 
Wa Almoqtanyat Althamena Wa Alkhadamat Almasrefya 
Mosahama Khososya  

 رام هللا والبيرة  :العن ا  
 -عمارة اجلرمق  -كمال ومشاركوه  :عنوان التبليغ 

 البرية  -الشرفة  -مقابل مديرية الرتبية والتعليم 
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 71  
 

448

  Trade Mark No.: 30968 31562:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36 36 :يف الصنف 

  Date: 02/03/2017 17/13/7102 :التاريخ 
خدمات التأمني ، الشؤون التمويلية ، : من اجل 

شؤون املالية والشؤون العقارية ال
الشركة الفلسطينية لنقل : أبسم 

االموال واملقتنيات الثمينة 
واخلدمات املصرفية مسامهة 

 خصوصية 

In the name of: Alshareka Alfalastenya Lenaqel Alamwal 
Wa Almoqtanyat Althamena Wa Alkhadamat Almasrefya 
Mosahama Khososya  

 رام هللا والبيرة  :العن ا  
 -عمارة اجلرمق  -كمال ومشاركوه  :عنوان التبليغ 

 البرية  -الشرفة  -مقابل مديرية الرتبية والتعليم 
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 71  
 

  Trade Mark No.: 30969 31565:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39 35 :يف الصنف 

  Date: 02/03/2017 17/13/7102 :التاريخ 
النقل وتغليف وختزين السلع وتنظيم : من اجل 

الرحالت والسفر 
الشركة الفلسطينية لنقل : أبسم 

االموال واملقتنيات الثمينة 
صرفية مسامهة واخلدمات امل

 خصوصية 

In the name of: Alshareka Alfalastenya Lenaqel Alamwal 
Wa Almoqtanyat Althamena Wa Alkhadamat Almasrefya 
Mosahama Khososya  

 رام هللا والبيرة  :العن ا  
 -عمارة اجلرمق  -كمال ومشاركوه  :عنوان التبليغ 

 البرية  -الشرفة  -ابل مديرية الرتبية والتعليم مق
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 70  
 



282العدد التاسع عرش 2017/10/1

  Trade Mark No.: 30971 31520:عالمة التجارية رقم ال
  In Class: 1 0 :يف الصنف 

  Date: 05/03/2017 19/13/7102 :التاريخ 
كيماوايت صناعية ، مضافات امسنتية : من اجل 
وخرسانية 

بروتكس ايه كوت  شركة: أبسم 
انرتانشوانل لكيماوايت البناء 

 مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Protex A Cote International 
Lekimawiyat Albena'a Mosahama Khososiya  

 العيس يا القوس  :العن ا  
:  العيسوية القدس  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 77  
 

  Trade Mark No.: 30969 31565:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39 35 :يف الصنف 

  Date: 02/03/2017 17/13/7102 :التاريخ 
النقل وتغليف وختزين السلع وتنظيم : من اجل 

الرحالت والسفر 
الشركة الفلسطينية لنقل : أبسم 

االموال واملقتنيات الثمينة 
صرفية مسامهة واخلدمات امل

 خصوصية 

In the name of: Alshareka Alfalastenya Lenaqel Alamwal 
Wa Almoqtanyat Althamena Wa Alkhadamat Almasrefya 
Mosahama Khososya  

 رام هللا والبيرة  :العن ا  
 -عمارة اجلرمق  -كمال ومشاركوه  :عنوان التبليغ 

 البرية  -الشرفة  -ابل مديرية الرتبية والتعليم مق
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 70  
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450

  Trade Mark No.: 30971 31520:عالمة التجارية رقم ال
  In Class: 1 0 :يف الصنف 

  Date: 05/03/2017 19/13/7102 :التاريخ 
كيماوايت صناعية ، مضافات امسنتية : من اجل 
وخرسانية 

بروتكس ايه كوت  شركة: أبسم 
انرتانشوانل لكيماوايت البناء 

 مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Protex A Cote International 
Lekimawiyat Albena'a Mosahama Khososiya  

 العيس يا القوس  :العن ا  
:  العيسوية القدس  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 77  
 

 31527:العالمة التجارية رقم 
Trade Mark No.: 30972  

 34 :يف الصنف 
In Class: 34  

 19/13/7102 :التاريخ 
Date: 05/03/2017  

املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 
وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 

ية، تبغ السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدو 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري (من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 

؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )األغراض الطبية
علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 

القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ،  السجائر،
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية 
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 

لكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  اإللكرتوين؛ السجائر اإل
الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية 
ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ 
مستلزمااتملدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم 

؛  34ة، يف الفئة للمنتجات املذكورة سابقا املتضمن
طفاايت السجائر والسيجار املسخنة وكذلك عيدان 

 31527:العالمة التجارية رقم 
Trade Mark No.: 30972  

 34 :يف الصنف 
In Class: 34  

 19/13/7102 :التاريخ 
Date: 05/03/2017  

املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 
وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 

ية، تبغ السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدو 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري (من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )األغراض الطبية

ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 
علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف 

القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ،  السجائر،
منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية 
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 

لكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  اإللكرتوين؛ السجائر اإل
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية 
الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري 
ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ 
مستلزمااتملدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم 

؛  34ة، يف الفئة للمنتجات املذكورة سابقا املتضمن
طفاايت السجائر والسيجار املسخنة وكذلك عيدان 

  Trade Mark No.: 30972 31527:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 05/03/2017 19/13/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 

ية، تبغ السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدو 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري (من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )األغراض الطبية

ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 
علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف 

القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ،  السجائر،
منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية 
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 

لكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  اإللكرتوين؛ السجائر اإل
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية 
الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري 
ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ 
مستلزمااتملدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم 

؛  34ة، يف الفئة للمنتجات املذكورة سابقا املتضمن
طفاايت السجائر والسيجار املسخنة وكذلك عيدان 
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  Trade Mark No.: 30972 31527:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 05/03/2017 19/13/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 

ية، تبغ السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدو 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري (من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )األغراض الطبية

ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 
علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف 

القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ،  السجائر،
منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية 
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 

لكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  اإللكرتوين؛ السجائر اإل
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية 
الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري 
ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ 
مستلزمااتملدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم 

؛  34ة، يف الفئة للمنتجات املذكورة سابقا املتضمن
طفاايت السجائر والسيجار املسخنة وكذلك عيدان 
التبغ املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة 

. إلعادة الشحن
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 يسرا ن   تيلا س  

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 73  
 

  Trade Mark No.: 30973 31523:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 05/03/2017 19/13/7102 :التاريخ 
التسجيالت الصوتية والصوتية البصرية؛ : من اجل 

مكربات الصوت احملمولة، أجهزة تشغيل االقراص 
املضغوطة، املسجالت الشخصية، قواعد تثبيت 
لألجهزة اإللكرتونية، مساعات الرأس، مساعات االذن، 

أجهزة احلاسوب اللوحية أجهزة احلاسوب الشخصية و 
العاملة ابللمس، مساند الفأرات، فأرات احلواسيب، 

التبغ املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة 
. إلعادة الشحن

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 يسرا ن   تيلا س  

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 73  
 

  Trade Mark No.: 30973 31523:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 05/03/2017 19/13/7102 :التاريخ 
التسجيالت الصوتية والصوتية البصرية؛ : من اجل 

مكربات الصوت احملمولة، أجهزة تشغيل االقراص 
املضغوطة، املسجالت الشخصية، قواعد تثبيت 
لألجهزة اإللكرتونية، مساعات الرأس، مساعات االذن، 

أجهزة احلاسوب اللوحية أجهزة احلاسوب الشخصية و 
العاملة ابللمس، مساند الفأرات، فأرات احلواسيب، 

التبغ املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة 
. إلعادة الشحن

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 يسرا ن   تيلا س  

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 73  
 

  Trade Mark No.: 30973 31523:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 05/03/2017 19/13/7102 :التاريخ 
التسجيالت الصوتية والصوتية البصرية؛ : من اجل 

مكربات الصوت احملمولة، أجهزة تشغيل االقراص 
املضغوطة، املسجالت الشخصية، قواعد تثبيت 
لألجهزة اإللكرتونية، مساعات الرأس، مساعات االذن، 

أجهزة احلاسوب اللوحية أجهزة احلاسوب الشخصية و 
العاملة ابللمس، مساند الفأرات، فأرات احلواسيب، 
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لوحات مفاتيح ألجهزة احلاسوب، سواقات الذاكرة 
التسلسلية العاملية ، آالت الغناء مع اللحن املسجل 
مسبقا، اهلواتف الالسلكية، أجهزة اهلاتف، اآلالت 
احلاسبة، مساطر، أجهزة احلاسوب، آالت التصوير 

، )فوتوغرافية(، األفالم )تصوير الفوتوغرايفال(
مغناطيسات للتزيني، إطارات الصور الرقمية؛ اخلوذ 
الواقية لأللعاب الرايضية، أانبيب الغوص، أقنعة 
السباحة، النظارات الواقية للسباحة؛ النظارات الطبية، 
النظارات الشمسية، اإلطارات وحافظاهتا؛ مقاطع 

ملقاطع املرئية، امللفات الصوت القابلة للتحميل، وا
السمعية البصرية والصور؛ برجميات احلاسوب ، أشرطة 
ألعاب الفيديو، برجميات ألعاب الفيديو، الربجميات 
القابلة للتنزيل لألجهزة النقالة، بطاقات الذاكرة آلالت 
ألعاب الفيديو؛ احلقائب لألجهزة اإللكرتونية 

سيب اهلواتف اخللوية، احلوا: الشخصية، حتديدا
احملمولة، احلواسيب اللوحية العاملة ابللمس، آالت 
التصوير الرقمية، املشغالت السمعية الرقمية وقارائت 
الكتب اإللكرتونية ، احلافظات الواقية، األغطية 
واحلافظات للهواتف احملمولة، احلواسيب احملمولة، 
احلواسيب اللوحية العاملة ابللمس، آالت التصوير 

ت السمعية الرقمية وقارائت الكتب الرقمية، املشغال
اإللكرتونية ، األغطية األمامية اهلواتف اخللوية، 

. األشرطة واحللي الصغرية
  ,.In the name of: The Cartoon Network, Inc . ذا كارتون نيتورك ، إنك: أبسم 

تيشوووو وب برايوووو  ا  1070 :العنووو ا  
 70716أ  ببلي  ا أت نت  ا ج رجيو  
 ا ال الي ت المتحوة األ ري يا 

 -وشركاهم للملكية الفكرية سااب  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

التبغ املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة 
. إلعادة الشحن

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 يسرا ن   تيلا س  

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :
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  Trade Mark No.: 30973 31523:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 05/03/2017 19/13/7102 :التاريخ 
التسجيالت الصوتية والصوتية البصرية؛ : من اجل 

مكربات الصوت احملمولة، أجهزة تشغيل االقراص 
املضغوطة، املسجالت الشخصية، قواعد تثبيت 
لألجهزة اإللكرتونية، مساعات الرأس، مساعات االذن، 

أجهزة احلاسوب اللوحية أجهزة احلاسوب الشخصية و 
العاملة ابللمس، مساند الفأرات، فأرات احلواسيب، 
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  Trade Mark No.: 30974 31524:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 05/03/2017 19/13/7102 :التاريخ 
تقدمي الربامج : ديداخدمات الرتفيه ، حت: من اجل 

واحملتوى الرتفيهي عرب التلفزيون، االقمار الصناعية، 
اإلنرتنت، الشبكات الالسلكية وشبكات االتصاالت 
اإللكرتونية األخرى؛ توفري املنشورات األلكرتونية غري 
القابلة للتحميل؛ توفري املواقع اإللكرتونية اليت تضم 

فيه واأللعاب احملتوى املرئي املسموع، معلومات الرت 
اإللكرتونية عرب اإلنرتنت؛ توفري املوسيقى إلكرتونيا عرب 
اإلنرتنت، غري القابلة للتحميل، توفري مقاطع الفيديو 
على اإلنرتنت، غري القابلة للتحميل، تقدمي عروض 
الرتفيه احلّية؛ خدمات مالهي الرتفيه؛ إنتاج أفالم، 

 .احملتوايت التلفزيونية والرتفيهية الرقمية
  ,.In the name of: The Cartoon Network, Inc . ذا كارتون نيتورك ، إنك: أبسم 

تيشوووو وب برايوووو  ا  1070 :العنووو ا  
 70716أ  ببلي  ا أت نت  ا ج رجيو  
 ا ال الي ت المتحوة األ ري يا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

452
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  Trade Mark No.: 30974 31524:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 05/03/2017 19/13/7102 :التاريخ 
تقدمي الربامج : ديداخدمات الرتفيه ، حت: من اجل 

واحملتوى الرتفيهي عرب التلفزيون، االقمار الصناعية، 
اإلنرتنت، الشبكات الالسلكية وشبكات االتصاالت 
اإللكرتونية األخرى؛ توفري املنشورات األلكرتونية غري 
القابلة للتحميل؛ توفري املواقع اإللكرتونية اليت تضم 

فيه واأللعاب احملتوى املرئي املسموع، معلومات الرت 
اإللكرتونية عرب اإلنرتنت؛ توفري املوسيقى إلكرتونيا عرب 
اإلنرتنت، غري القابلة للتحميل، توفري مقاطع الفيديو 
على اإلنرتنت، غري القابلة للتحميل، تقدمي عروض 
الرتفيه احلّية؛ خدمات مالهي الرتفيه؛ إنتاج أفالم، 

 .احملتوايت التلفزيونية والرتفيهية الرقمية
  ,.In the name of: The Cartoon Network, Inc . ذا كارتون نيتورك ، إنك: أبسم 

تيشوووو وب برايوووو  ا  1070 :العنووو ا  
 70716أ  ببلي  ا أت نت  ا ج رجيو  
 ا ال الي ت المتحوة األ ري يا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

453

 

 

  Trade Mark No.: 30975 31529:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 06/03/2017 16/13/7102 :التاريخ 
, اللحوم واالمساك وحلوم الدواجن والصيد : من اجل 

فواكه وخضروات حمفوظة ومطهوة , خالصات اللحوم 
, ومربيات وفاوكه مطبوخة ابلسكر ( جيلي ) هالم , 

البيض واحلليب ومنتجات الزيوت والدهون املعدة 
لألكل 
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغذائية 
In the name of: Sharekat Siniora Lelsenaat Alghedaia 
Mosahama Khososiya  

القوووووووووس  -العيزريووووووووا  :العنوووووووو ا  
 فلسطين 

عمارة  -شارع القدس  -رام هللا :عنوان التبليغ 
 بنك القاهرة عمان 

 :

 

 7  

 

 

  Trade Mark No.: 30975 31529:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 06/03/2017 16/13/7102 :التاريخ 
, اللحوم واالمساك وحلوم الدواجن والصيد : من اجل 

فواكه وخضروات حمفوظة ومطهوة , خالصات اللحوم 
, ومربيات وفاوكه مطبوخة ابلسكر ( جيلي ) هالم , 

البيض واحلليب ومنتجات الزيوت والدهون املعدة 
لألكل 
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغذائية 
In the name of: Sharekat Siniora Lelsenaat Alghedaia 
Mosahama Khososiya  

القوووووووووس  -العيزريووووووووا  :العنوووووووو ا  
 فلسطين 

عمارة  -شارع القدس  -رام هللا :عنوان التبليغ 
 بنك القاهرة عمان 

 :

 

 7  
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  Trade Mark No.: 30976 31526:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 06/03/2017 16/13/7102 :التاريخ 
, اللحوم واالمساك وحلوم الدواجن والصيد : من اجل 

فواكه وخضروات حمفوظة ومطهوة , خالصات اللحوم 
, ومربيات وفاوكه مطبوخة ابلسكر ( جيلي ) هالم , 

البيض واحلليب ومنتجات الزيوت والدهون املعدة 
لألكل 
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغذائية 
In the name of: Sharekat Siniora Lelsenaat Alghedaia 
Mosahama Khososiya  

القوووووووووس  -العيزريووووووووا  :العنوووووووو ا  
 فلسطين 

عمارة  -شارع القدس  -رام هللا :عنوان التبليغ 
 بنك القاهرة عمان 

 :

 

 3  
 

 

 

  Trade Mark No.: 30975 31529:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 06/03/2017 16/13/7102 :التاريخ 
, اللحوم واالمساك وحلوم الدواجن والصيد : من اجل 

فواكه وخضروات حمفوظة ومطهوة , خالصات اللحوم 
, ومربيات وفاوكه مطبوخة ابلسكر ( جيلي ) هالم , 

البيض واحلليب ومنتجات الزيوت والدهون املعدة 
لألكل 
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغذائية 
In the name of: Sharekat Siniora Lelsenaat Alghedaia 
Mosahama Khososiya  

القوووووووووس  -العيزريووووووووا  :العنوووووووو ا  
 فلسطين 

عمارة  -شارع القدس  -رام هللا :عنوان التبليغ 
 بنك القاهرة عمان 

 :

 

 7  
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  Trade Mark No.: 30976 31526:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 06/03/2017 16/13/7102 :التاريخ 
, اللحوم واالمساك وحلوم الدواجن والصيد : من اجل 

فواكه وخضروات حمفوظة ومطهوة , خالصات اللحوم 
, ومربيات وفاوكه مطبوخة ابلسكر ( جيلي ) هالم , 

البيض واحلليب ومنتجات الزيوت والدهون املعدة 
لألكل 
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغذائية 
In the name of: Sharekat Siniora Lelsenaat Alghedaia 
Mosahama Khososiya  

القوووووووووس  -العيزريووووووووا  :العنوووووووو ا  
 فلسطين 

عمارة  -شارع القدس  -رام هللا :عنوان التبليغ 
 بنك القاهرة عمان 

 :

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 30977 31522:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 06/03/2017 16/13/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة الرجيب لقطع : أبسم 

 ض .السيارات م
In the name of: AL-Rajaby . Parts Co.  

كفوور -واب الجوو   -القوووس  :العنوو ا  
  ق  

:  كفر عقب -واد اجلوز -القدس  :عنوان التبليغ 

 

 4  
 

  Trade Mark No.: 30977 31522:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 06/03/2017 16/13/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة الرجيب لقطع : أبسم 

 ض .السيارات م
In the name of: AL-Rajaby . Parts Co.  

كفوور -واب الجوو   -القوووس  :العنوو ا  
  ق  

:  كفر عقب -واد اجلوز -القدس  :عنوان التبليغ 

 

 4  
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  Trade Mark No.: 30977 31522:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 06/03/2017 16/13/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة الرجيب لقطع : أبسم 

 ض .السيارات م
In the name of: AL-Rajaby . Parts Co.  

كفوور -واب الجوو   -القوووس  :العنوو ا  
  ق  

:  كفر عقب -واد اجلوز -القدس  :عنوان التبليغ 

 

 4  
 

  Trade Mark No.: 30977 31522:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 06/03/2017 16/13/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة الرجيب لقطع : أبسم 

 ض .السيارات م
In the name of: AL-Rajaby . Parts Co.  

كفوور -واب الجوو   -القوووس  :العنوو ا  
  ق  

:  كفر عقب -واد اجلوز -القدس  :عنوان التبليغ 

 

 4  
 

  Trade Mark No.: 30979 31525:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
مستحضرات صيدالنية وبيطرية، : من اجل 

لغاايت طبية، مواد وأغذية محية  مستحضرات صحية
معدة لالستعمال الطيب أو البيطري وأغذية للرضع 
واالطفال، مكمالت للحمية الغذائية لالنسان 
واحليوان، لصقات ومواد ضماد، مواد حشو االسنان 
ومشع طب االسنان، مطهرات، مستحضرات الابدة 
احلشرات واحليواانت الضارة، مبيدات فطرايت، 

. بمبيدات اعشا
شركة أدوية احلكمة ذات : أبسم 

 املسؤولية احملدودة 
In the name of: Sharekat Adweyat Alhekma That 
Almasoulya Al Mahdoda  

  م   األرب   :عن ا  ال
 -رام هللا  -البرية  -الشرفة  :عنوان التبليغ 

  70499ب .فلسطني ص
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

م العام والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدا
 مبعزل عن العالمة 

 9  
 

  Trade Mark No.: 30980 31521:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

 االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة أدوية احلكمة ذات : أبسم 

 املسؤولية احملدودة 
In the name of: Sharekat Adweyat Alhekma That 
Almasoulya Al Mahdoda  

  م   األرب   :العن ا  
 -رام هللا  -البرية  -الشرفة  :عنوان التبليغ 

  70499ب .فلسطني ص
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 6  
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  Trade Mark No.: 30981 31520:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
مستحضرات صيدالنية وبيطرية، : من اجل 

مستحضرات صحية لغاايت طبية، مواد وأغذية محية 
ة للرضع معدة لالستعمال الطيب أو البيطري وأغذي

واالطفال، مكمالت للحمية الغذائية لالنسان 
واحليوان، لصقات ومواد ضماد، مواد حشو االسنان 
ومشع طب االسنان، مطهرات، مستحضرات الابدة 
احلشرات واحليواانت الضارة، مبيدات فطرايت، 

. مبيدات اعشاب
خدمات العاية وادارة : أبسم 

وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط 
 املكتيب 

In the name of: Sharekat Adweyat Alhekma That 
Almasoulya Al Mahdoda  

  م   األرب   :العن ا  
 -رام هللا  -البرية  -الشرفة  :عنوان التبليغ 

  70499ب .فلسطني ص
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

  Trade Mark No.: 30980 31521:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

 االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة أدوية احلكمة ذات : أبسم 

 املسؤولية احملدودة 
In the name of: Sharekat Adweyat Alhekma That 
Almasoulya Al Mahdoda  

  م   األرب   :العن ا  
 -رام هللا  -البرية  -الشرفة  :عنوان التبليغ 

  70499ب .فلسطني ص
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 6  
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  Trade Mark No.: 30981 31520:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
مستحضرات صيدالنية وبيطرية، : من اجل 

مستحضرات صحية لغاايت طبية، مواد وأغذية محية 
ة للرضع معدة لالستعمال الطيب أو البيطري وأغذي

واالطفال، مكمالت للحمية الغذائية لالنسان 
واحليوان، لصقات ومواد ضماد، مواد حشو االسنان 
ومشع طب االسنان، مطهرات، مستحضرات الابدة 
احلشرات واحليواانت الضارة، مبيدات فطرايت، 

. مبيدات اعشاب
خدمات العاية وادارة : أبسم 

وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط 
 املكتيب 

In the name of: Sharekat Adweyat Alhekma That 
Almasoulya Al Mahdoda  

  م   األرب   :العن ا  
 -رام هللا  -البرية  -الشرفة  :عنوان التبليغ 

  70499ب .فلسطني ص
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 30981 31520:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
مستحضرات صيدالنية وبيطرية، : من اجل 

مستحضرات صحية لغاايت طبية، مواد وأغذية محية 
ة للرضع معدة لالستعمال الطيب أو البيطري وأغذي

واالطفال، مكمالت للحمية الغذائية لالنسان 
واحليوان، لصقات ومواد ضماد، مواد حشو االسنان 
ومشع طب االسنان، مطهرات، مستحضرات الابدة 
احلشرات واحليواانت الضارة، مبيدات فطرايت، 

. مبيدات اعشاب
خدمات العاية وادارة : أبسم 

وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط 
 املكتيب 

In the name of: Sharekat Adweyat Alhekma That 
Almasoulya Al Mahdoda  

  م   األرب   :العن ا  
 -رام هللا  -البرية  -الشرفة  :عنوان التبليغ 

  70499ب .فلسطني ص
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

459

460

 2  
 

  Trade Mark No.: 30982 31527:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
ذات  شركة أدوية احلكمة: أبسم 

 املسؤولية احملدودة 
In the name of: Sharekat Adweyat Alhekma That 
Almasoulya Al Mahdoda  

  م   األرب   :العن ا  
 -رام هللا  -البرية  -الشرفة  :عنوان التبليغ 

  70499ب .فلسطني ص
 :

يعطي اصحاهبا حق ان تسجيل هذه العالمة ال
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30983 31523:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
دواجن : من اجل 

  In the name of: Mohammed adnan mohammed ghanem دمحم عدانن دمحم غامن : أبسم 
-بيوور اللاوو   -طوو لكرم :العنوو ا  

  0795787567الح ر  اللربيه 
احلاره -دير الغصون -طولكرم :ليغ عنوان التب

  1952969229الغربيه 
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 لعالمة مبعزل عن ا

 5  
 

  Trade Mark No.: 30983 31523:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
دواجن : من اجل 

  In the name of: Mohammed adnan mohammed ghanem دمحم عدانن دمحم غامن : أبسم 
-بيوور اللاوو   -طوو لكرم :العنوو ا  

  0795787567الح ر  اللربيه 
احلاره -دير الغصون -طولكرم :ليغ عنوان التب

  1952969229الغربيه 
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 لعالمة مبعزل عن ا

 5  
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  Trade Mark No.: 30984 31524:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

ال او خدمات املساعدة الدارة االعم, النشاط املكتيب
خدمات , االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية

االعالن عن الوظائف، تنظيم املعارض التجارية للغاايت 
اخلدمات الرتوجيية املقدمة من , االعالنية او التجارية

قبل شركة جتارية من خالل اصدار بطاقات احملالت 
خدمات إعداد مناذج الدعاية , التجارية للعمالء

, حترير النصوص االعالنية, و ترويج املبيعاتواإلعالن أ
خدمات املساعدة لتشغيل شركة , خدمات عرض عامة

ترويج , عرض املنتوجات, جتارية على مبدأ االمتياز
, املبيعات يف مزادات عامة, (الطراف اخرى)املبيعات 

خدمات , ترويج وخدمات ادارة مراكز التسوق
من طلبات  املساعدة لالنشطة التجارية اليت تتكون

وكاالت , معاجلة من خالل شبكات اتصاالت عاملية
االعالن املباشر على شبكة  , االسترياد والتصدير

شراء )خدمات التوريد لالطراف االخرى , كمبيوترات
, توزيع العينات, (املنتوجات واخلدمات لشركات اخرى

وكاالت , العالقات العامة, ادارة امللفات احملوسبة
اتجري االت , وكاالت االعالانت, ةاالنباء التجاري

نشر مواد الدعاية , أتجري املساحات اإلعالنية, البيع
البحث عن , املساعدة يف إدارة األعمال, واإلعالن

461

  Trade Mark No.: 30984 31524:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

ال او خدمات املساعدة الدارة االعم, النشاط املكتيب
خدمات , االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية

االعالن عن الوظائف، تنظيم املعارض التجارية للغاايت 
اخلدمات الرتوجيية املقدمة من , االعالنية او التجارية

قبل شركة جتارية من خالل اصدار بطاقات احملالت 
خدمات إعداد مناذج الدعاية , التجارية للعمالء

, حترير النصوص االعالنية, و ترويج املبيعاتواإلعالن أ
خدمات املساعدة لتشغيل شركة , خدمات عرض عامة

ترويج , عرض املنتوجات, جتارية على مبدأ االمتياز
, املبيعات يف مزادات عامة, (الطراف اخرى)املبيعات 

خدمات , ترويج وخدمات ادارة مراكز التسوق
من طلبات  املساعدة لالنشطة التجارية اليت تتكون

وكاالت , معاجلة من خالل شبكات اتصاالت عاملية
االعالن املباشر على شبكة  , االسترياد والتصدير

شراء )خدمات التوريد لالطراف االخرى , كمبيوترات
, توزيع العينات, (املنتوجات واخلدمات لشركات اخرى

وكاالت , العالقات العامة, ادارة امللفات احملوسبة
اتجري االت , وكاالت االعالانت, ةاالنباء التجاري

نشر مواد الدعاية , أتجري املساحات اإلعالنية, البيع
البحث عن , املساعدة يف إدارة األعمال, واإلعالن

جتميع , املعلومات لالخرين يف ملفات حاسوب
حتضري , النسخ, املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب

األعمال املساعدة يف إدارة , أعمدة الدعاية واإلعالن
, إدارة أعمال فناين التمثيل, التجارية أو الصناعية
, حتديث مواد الدعاية واإلعالن, اإلعالن ابلربيد املباشر

, لصق اإلعالانت, دراسات السوق, نسخ الواثئق
تنظيم , إستطالعات الرأي, الدعاية واإلعالن اخلارجي

نشر نصوص , املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب
وكاالت البيع وترتيب خدمات , عالنالدعاية واإل

خدمات البيع ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة  , البيع
خدمات جتميع تشكيلة من السلع لصاحل الغري، , كانت

وذلك لتمكني عامة الزابئن من معاينتها و شرائها ، بيع 
وتوزيع املنتجات الغذائية ابجلملة والتجزئة 

شركة هابينس لتوزيع : أبسم 
 املنتجتات الغذائية 

In the name of: Sharekat Happiness ltawz3 Almawd AL 
Ghezayah  

 فلسطينا البيرة  :العن ا  
البرية،الشرفة جانب اندي السيارات  :عنوان التبليغ 
  3513ب.الفلسطينةص

: 

 

 01  
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462

جتميع , املعلومات لالخرين يف ملفات حاسوب
حتضري , النسخ, املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب

األعمال املساعدة يف إدارة , أعمدة الدعاية واإلعالن
, إدارة أعمال فناين التمثيل, التجارية أو الصناعية
, حتديث مواد الدعاية واإلعالن, اإلعالن ابلربيد املباشر

, لصق اإلعالانت, دراسات السوق, نسخ الواثئق
تنظيم , إستطالعات الرأي, الدعاية واإلعالن اخلارجي

نشر نصوص , املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب
وكاالت البيع وترتيب خدمات , عالنالدعاية واإل

خدمات البيع ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة  , البيع
خدمات جتميع تشكيلة من السلع لصاحل الغري، , كانت

وذلك لتمكني عامة الزابئن من معاينتها و شرائها ، بيع 
وتوزيع املنتجات الغذائية ابجلملة والتجزئة 

شركة هابينس لتوزيع : أبسم 
 املنتجتات الغذائية 

In the name of: Sharekat Happiness ltawz3 Almawd AL 
Ghezayah  

 فلسطينا البيرة  :العن ا  
البرية،الشرفة جانب اندي السيارات  :عنوان التبليغ 
  3513ب.الفلسطينةص

: 

 

 01  
 

جتميع , املعلومات لالخرين يف ملفات حاسوب
حتضري , النسخ, املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب

األعمال املساعدة يف إدارة , أعمدة الدعاية واإلعالن
, إدارة أعمال فناين التمثيل, التجارية أو الصناعية
, حتديث مواد الدعاية واإلعالن, اإلعالن ابلربيد املباشر

, لصق اإلعالانت, دراسات السوق, نسخ الواثئق
تنظيم , إستطالعات الرأي, الدعاية واإلعالن اخلارجي

نشر نصوص , املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب
وكاالت البيع وترتيب خدمات , عالنالدعاية واإل

خدمات البيع ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة  , البيع
خدمات جتميع تشكيلة من السلع لصاحل الغري، , كانت

وذلك لتمكني عامة الزابئن من معاينتها و شرائها ، بيع 
وتوزيع املنتجات الغذائية ابجلملة والتجزئة 

شركة هابينس لتوزيع : أبسم 
 املنتجتات الغذائية 

In the name of: Sharekat Happiness ltawz3 Almawd AL 
Ghezayah  

 فلسطينا البيرة  :العن ا  

البرية،الشرفة جانب اندي السيارات  :عنوان التبليغ 
  3513ب.الفلسطينةص

: 

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 30985 31529:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
اإلعالن واألعمال املهنية وتتعلق هذه الفئة : من اجل 

. ابخلدمات اليت يؤديها األشخاص واهليئات
شركة اللجني للمصوغات : أبسم 

 والفضيات 
In the name of: sharikit allojain lilmasoghat wa fidiyat  

: هوو تف  - و ل  -نو بلس  :العنو ا  
092777967  

: هاتف  -مول  -انبلس  :عنوان التبليغ 
157339523  

 :

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 30986 31526:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 14 04 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
املعادن النفيسة والسبائك اخلاصة هبا، : من اجل 

عدا )البضائع املصنوعة من تلك املعادن واملطلية هبا 
اجملوهرات واألحجار ( املالعق –الشوك –أدوات القطع
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الساعات ويرها من العدد اخلاصة، قياس  -الكرمية
ساور مثل األ( زينة)صناف اجملوهرات املقلدة  -الوقت

(. بوس املشيك)الربوش ( العقود)القالئد ( الغوايش)
شركة اللجني للمصوغات : سم أب

 والفضيات 
In the name of: sharikit allojain lilmasoghat wa fidiyat  

: هوو تف  - و ل  -نو بلس  :العنو ا  
092777967  

: هاتف  -مول  -انبلس  :عنوان التبليغ 
157339523  

 :

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 30988 31522:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18 02 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
اجللود املدبوغة وتقليدها واملنتجات : من اجل 

, ا فيها حقائب االمتعةاملصنوعة من هذه املواد مب
ابستثناء احلقائب املصنوعة خصيصا )حقائب الرايضة 

حقائب صغرية , اجللود, (لالدوات الرايضة املصممة هلا
حقائب , حقائب اليد, (فارغة)ملواد التجميل 

, حقائب البسة القدم, حقائب الظهر, الشواطىء

463

  Trade Mark No.: 30985 31529:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
اإلعالن واألعمال املهنية وتتعلق هذه الفئة : من اجل 

. ابخلدمات اليت يؤديها األشخاص واهليئات
شركة اللجني للمصوغات : أبسم 

 والفضيات 
In the name of: sharikit allojain lilmasoghat wa fidiyat  

: هوو تف  - و ل  -نو بلس  :العنو ا  
092777967  

: هاتف  -مول  -انبلس  :عنوان التبليغ 
157339523  

 :

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 30986 31526:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 14 04 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
املعادن النفيسة والسبائك اخلاصة هبا، : من اجل 

عدا )البضائع املصنوعة من تلك املعادن واملطلية هبا 
اجملوهرات واألحجار ( املالعق –الشوك –أدوات القطع

جتميع , املعلومات لالخرين يف ملفات حاسوب
حتضري , النسخ, املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب

األعمال املساعدة يف إدارة , أعمدة الدعاية واإلعالن
, إدارة أعمال فناين التمثيل, التجارية أو الصناعية
, حتديث مواد الدعاية واإلعالن, اإلعالن ابلربيد املباشر

, لصق اإلعالانت, دراسات السوق, نسخ الواثئق
تنظيم , إستطالعات الرأي, الدعاية واإلعالن اخلارجي

نشر نصوص , املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب
وكاالت البيع وترتيب خدمات , عالنالدعاية واإل

خدمات البيع ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة  , البيع
خدمات جتميع تشكيلة من السلع لصاحل الغري، , كانت

وذلك لتمكني عامة الزابئن من معاينتها و شرائها ، بيع 
وتوزيع املنتجات الغذائية ابجلملة والتجزئة 

شركة هابينس لتوزيع : أبسم 
 املنتجتات الغذائية 

In the name of: Sharekat Happiness ltawz3 Almawd AL 
Ghezayah  

 فلسطينا البيرة  :العن ا  

البرية،الشرفة جانب اندي السيارات  :عنوان التبليغ 
  3513ب.الفلسطينةص

: 

 

 01  
 

الساعات ويرها من العدد اخلاصة، قياس  -الكرمية
ساور مثل األ( زينة)صناف اجملوهرات املقلدة  -الوقت

(. بوس املشيك)الربوش ( العقود)القالئد ( الغوايش)
شركة اللجني للمصوغات : سم أب

 والفضيات 
In the name of: sharikit allojain lilmasoghat wa fidiyat  

: هوو تف  - و ل  -نو بلس  :العنو ا  
092777967  

: هاتف  -مول  -انبلس  :عنوان التبليغ 
157339523  

 :

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 30988 31522:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18 02 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
اجللود املدبوغة وتقليدها واملنتجات : من اجل 

, ا فيها حقائب االمتعةاملصنوعة من هذه املواد مب
ابستثناء احلقائب املصنوعة خصيصا )حقائب الرايضة 

حقائب صغرية , اجللود, (لالدوات الرايضة املصممة هلا
حقائب , حقائب اليد, (فارغة)ملواد التجميل 

, حقائب البسة القدم, حقائب الظهر, الشواطىء

464

الساعات ويرها من العدد اخلاصة، قياس  -الكرمية
ساور مثل األ( زينة)صناف اجملوهرات املقلدة  -الوقت

(. بوس املشيك)الربوش ( العقود)القالئد ( الغوايش)
شركة اللجني للمصوغات : سم أب

 والفضيات 
In the name of: sharikit allojain lilmasoghat wa fidiyat  

: هوو تف  - و ل  -نو بلس  :العنو ا  
092777967  

: هاتف  -مول  -انبلس  :عنوان التبليغ 
157339523  

 :

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 30988 31522:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18 02 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
اجللود املدبوغة وتقليدها واملنتجات : من اجل 

, ا فيها حقائب االمتعةاملصنوعة من هذه املواد مب
ابستثناء احلقائب املصنوعة خصيصا )حقائب الرايضة 

حقائب صغرية , اجللود, (لالدوات الرايضة املصممة هلا
حقائب , حقائب اليد, (فارغة)ملواد التجميل 

, حقائب البسة القدم, حقائب الظهر, الشواطىء
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الساعات ويرها من العدد اخلاصة، قياس  -الكرمية
ساور مثل األ( زينة)صناف اجملوهرات املقلدة  -الوقت

(. بوس املشيك)الربوش ( العقود)القالئد ( الغوايش)
شركة اللجني للمصوغات : سم أب

 والفضيات 
In the name of: sharikit allojain lilmasoghat wa fidiyat  

: هوو تف  - و ل  -نو بلس  :العنو ا  
092777967  

: هاتف  -مول  -انبلس  :عنوان التبليغ 
157339523  

 :

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 30988 31522:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18 02 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
اجللود املدبوغة وتقليدها واملنتجات : من اجل 

, ا فيها حقائب االمتعةاملصنوعة من هذه املواد مب
ابستثناء احلقائب املصنوعة خصيصا )حقائب الرايضة 

حقائب صغرية , اجللود, (لالدوات الرايضة املصممة هلا
حقائب , حقائب اليد, (فارغة)ملواد التجميل 

, حقائب البسة القدم, حقائب الظهر, الشواطىء

465

466

حمافظ , حمافظ اجليب, حقائب مدرسية, حمافظ جلدية
جزادين ليست من املعادن , جزادين, تالبطاقا
, حقائب خملبية, جراابت جلدية للحزم, النفيسة
الشماسي واملظالت , حقائب وصناديق السفر, اجللود

السياط وأطقم اخليل والسروج , وعصي املشي
  In the name of: LACOSTE الكوست : أبسم 

رو ب  بوووو فينس , 27/27 :العنوووو ا  
 فرنس   -ب ريس  570089

–

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 30989 31525:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واالحذية وأغطية : من اجل 

الرأس 

حمافظ , حمافظ اجليب, حقائب مدرسية, حمافظ جلدية
جزادين ليست من املعادن , جزادين, تالبطاقا
, حقائب خملبية, جراابت جلدية للحزم, النفيسة
الشماسي واملظالت , حقائب وصناديق السفر, اجللود

السياط وأطقم اخليل والسروج , وعصي املشي
  In the name of: LACOSTE الكوست : أبسم 

رو ب  بوووو فينس , 27/27 :العنوووو ا  
 فرنس   -ب ريس  570089

–

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 30989 31525:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واالحذية وأغطية : من اجل 

الرأس 
  In the name of: LACOSTE الكوست : أبسم 

رو ب  بوووو فينس , 27/27 :العنوووو ا  
 فرنس   -ب ريس  570089

–

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 04  
 

  Trade Mark No.: 30990 31551:لتجارية رقم العالمة ا
  In Class: 18 02 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
اجللود املدبوغة وتقليدها واملنتجات : من اجل 

, املصنوعة من هذه املواد مبا فيها حقائب االمتعة
ابستثناء احلقائب املصنوعة خصيصا )حقائب الرايضة 

حقائب صغرية , اجللود, (دوات الرايضة املصممة هلالال
حقائب , حقائب اليد, (فارغة)ملواد التجميل 

, حقائب البسة القدم, حقائب الظهر, الشواطىء
حمافظ , حمافظ اجليب, حقائب مدرسية, حمافظ جلدية

جزادين ليست من املعادن , جزادين, البطاقات
, بيةحقائب خمل, جراابت جلدية للحزم, النفيسة

  In the name of: LACOSTE الكوست : أبسم 
رو ب  بوووو فينس , 27/27 :العنوووو ا  
 فرنس   -ب ريس  570089

–

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 04  
 

  Trade Mark No.: 30990 31551:لتجارية رقم العالمة ا
  In Class: 18 02 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
اجللود املدبوغة وتقليدها واملنتجات : من اجل 

, املصنوعة من هذه املواد مبا فيها حقائب االمتعة
ابستثناء احلقائب املصنوعة خصيصا )حقائب الرايضة 

حقائب صغرية , اجللود, (دوات الرايضة املصممة هلالال
حقائب , حقائب اليد, (فارغة)ملواد التجميل 

, حقائب البسة القدم, حقائب الظهر, الشواطىء
حمافظ , حمافظ اجليب, حقائب مدرسية, حمافظ جلدية

جزادين ليست من املعادن , جزادين, البطاقات
, بيةحقائب خمل, جراابت جلدية للحزم, النفيسة

الساعات ويرها من العدد اخلاصة، قياس  -الكرمية
ساور مثل األ( زينة)صناف اجملوهرات املقلدة  -الوقت

(. بوس املشيك)الربوش ( العقود)القالئد ( الغوايش)
شركة اللجني للمصوغات : سم أب

 والفضيات 
In the name of: sharikit allojain lilmasoghat wa fidiyat  

: هوو تف  - و ل  -نو بلس  :العنو ا  
092777967  

: هاتف  -مول  -انبلس  :عنوان التبليغ 
157339523  

 :

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 30988 31522:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18 02 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
اجللود املدبوغة وتقليدها واملنتجات : من اجل 

, ا فيها حقائب االمتعةاملصنوعة من هذه املواد مب
ابستثناء احلقائب املصنوعة خصيصا )حقائب الرايضة 

حقائب صغرية , اجللود, (لالدوات الرايضة املصممة هلا
حقائب , حقائب اليد, (فارغة)ملواد التجميل 

, حقائب البسة القدم, حقائب الظهر, الشواطىء
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الشماسي واملظالت , حقائب وصناديق السفر, اجللود
السياط وأطقم اخليل والسروج , وعصي املشي

  In the name of: LACOSTE الكوست : أبسم 
رو ب  بوووو فينس , 27/27 :العنوووو ا  
 فرنس   -ب ريس  570089

–

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 30991 31550:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واالحذية وأغطية : من اجل 

الرأس 
  In the name of: LACOSTE الكوست : أبسم 

رو ب  بوووو فينس , 27/27 :العنوووو ا  
 فرنس   -ب ريس  570089

–

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

الشماسي واملظالت , حقائب وصناديق السفر, اجللود
السياط وأطقم اخليل والسروج , وعصي املشي

  In the name of: LACOSTE الكوست : أبسم 
رو ب  بوووو فينس , 27/27 :العنوووو ا  
 فرنس   -ب ريس  570089

–

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 30991 31550:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واالحذية وأغطية : من اجل 

الرأس 
  In the name of: LACOSTE الكوست : أبسم 

رو ب  بوووو فينس , 27/27 :العنوووو ا  
 فرنس   -ب ريس  570089

–

/  :عنوان التبليغ 
  

 :
 

 06  
 

  Trade Mark No.: 30992 31557:لتجارية رقم العالمة ا
  In Class: 18 02 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
اجللود املدبوغة وتقليدها واملنتجات : من اجل 

, املصنوعة من هذه املواد مبا فيها حقائب االمتعة
ابستثناء احلقائب املصنوعة خصيصا )حقائب الرايضة 

حقائب صغرية , اجللود, (دوات الرايضة املصممة هلالال
حقائب , حقائب اليد, (فارغة)ملواد التجميل 

, حقائب البسة القدم, حقائب الظهر, الشواطىء
حمافظ , حمافظ اجليب, حقائب مدرسية, حمافظ جلدية

جزادين ليست من املعادن , جزادين, البطاقات
, بيةحقائب خمل, جراابت جلدية للحزم, النفيسة
الشماسي واملظالت , حقائب وصناديق السفر, اجللود

السياط وأطقم اخليل والسروج , وعصي املشي
  In the name of: LACOSTE الكوست : أبسم 

رو ب  بوووو فينس , 27/27 :العنوووو ا  
 فرنس   -ب ريس  570089

–

: /  :عنوان التبليغ 

الساعات ويرها من العدد اخلاصة، قياس  -الكرمية
ساور مثل األ( زينة)صناف اجملوهرات املقلدة  -الوقت

(. بوس املشيك)الربوش ( العقود)القالئد ( الغوايش)
شركة اللجني للمصوغات : سم أب

 والفضيات 
In the name of: sharikit allojain lilmasoghat wa fidiyat  

: هوو تف  - و ل  -نو بلس  :العنو ا  
092777967  

: هاتف  -مول  -انبلس  :عنوان التبليغ 
157339523  

 :

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 30988 31522:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18 02 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
اجللود املدبوغة وتقليدها واملنتجات : من اجل 

, ا فيها حقائب االمتعةاملصنوعة من هذه املواد مب
ابستثناء احلقائب املصنوعة خصيصا )حقائب الرايضة 

حقائب صغرية , اجللود, (لالدوات الرايضة املصممة هلا
حقائب , حقائب اليد, (فارغة)ملواد التجميل 

, حقائب البسة القدم, حقائب الظهر, الشواطىء
  In the name of: LACOSTE الكوست : أبسم 

رو ب  بوووو فينس , 27/27 :العنوووو ا  
 فرنس   -ب ريس  570089

–

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 04  
 

  Trade Mark No.: 30990 31551:لتجارية رقم العالمة ا
  In Class: 18 02 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
اجللود املدبوغة وتقليدها واملنتجات : من اجل 

, املصنوعة من هذه املواد مبا فيها حقائب االمتعة
ابستثناء احلقائب املصنوعة خصيصا )حقائب الرايضة 

حقائب صغرية , اجللود, (دوات الرايضة املصممة هلالال
حقائب , حقائب اليد, (فارغة)ملواد التجميل 

, حقائب البسة القدم, حقائب الظهر, الشواطىء
حمافظ , حمافظ اجليب, حقائب مدرسية, حمافظ جلدية

جزادين ليست من املعادن , جزادين, البطاقات
, بيةحقائب خمل, جراابت جلدية للحزم, النفيسة

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 30992 31557:لتجارية رقم العالمة ا
  In Class: 18 02 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
اجللود املدبوغة وتقليدها واملنتجات : من اجل 

, املصنوعة من هذه املواد مبا فيها حقائب االمتعة
ابستثناء احلقائب املصنوعة خصيصا )حقائب الرايضة 

حقائب صغرية , اجللود, (دوات الرايضة املصممة هلالال
حقائب , حقائب اليد, (فارغة)ملواد التجميل 

, حقائب البسة القدم, حقائب الظهر, الشواطىء
حمافظ , حمافظ اجليب, حقائب مدرسية, حمافظ جلدية

جزادين ليست من املعادن , جزادين, البطاقات
, بيةحقائب خمل, جراابت جلدية للحزم, النفيسة
الشماسي واملظالت , حقائب وصناديق السفر, اجللود

السياط وأطقم اخليل والسروج , وعصي املشي
  In the name of: LACOSTE الكوست : أبسم 

رو ب  بوووو فينس , 27/27 :العنوووو ا  
 فرنس   -ب ريس  570089

–

: /  :عنوان التبليغ 
  

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30993 31553:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واالحذية وأغطية : من اجل 

الرأس 
  In the name of: LACOSTE الكوست : أبسم 

رو ب  بوووو فينس , 27/27 :العنوووو ا  
 فرنس   -ب ريس  570089

–

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 02  
 



295العدد التاسع عرش 2017/10/1

469

470

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 30992 31557:لتجارية رقم العالمة ا
  In Class: 18 02 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
اجللود املدبوغة وتقليدها واملنتجات : من اجل 

, املصنوعة من هذه املواد مبا فيها حقائب االمتعة
ابستثناء احلقائب املصنوعة خصيصا )حقائب الرايضة 

حقائب صغرية , اجللود, (دوات الرايضة املصممة هلالال
حقائب , حقائب اليد, (فارغة)ملواد التجميل 

, حقائب البسة القدم, حقائب الظهر, الشواطىء
حمافظ , حمافظ اجليب, حقائب مدرسية, حمافظ جلدية

جزادين ليست من املعادن , جزادين, البطاقات
, بيةحقائب خمل, جراابت جلدية للحزم, النفيسة
الشماسي واملظالت , حقائب وصناديق السفر, اجللود

السياط وأطقم اخليل والسروج , وعصي املشي
  In the name of: LACOSTE الكوست : أبسم 

رو ب  بوووو فينس , 27/27 :العنوووو ا  
 فرنس   -ب ريس  570089

–

: /  :عنوان التبليغ 

  

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 30993 31553:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واالحذية وأغطية : من اجل 

الرأس 
  In the name of: LACOSTE الكوست : أبسم 

رو ب  بوووو فينس , 27/27 :العنوووو ا  
 فرنس   -ب ريس  570089

–

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 02  
  Trade Mark No.: 30994 31554:لتجارية رقم العالمة ا 

  In Class: 5 9 :يف الصنف 
  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 

, املستحضرات الصحية لالغراض الطبية: من اجل 
مواد , اللصقات, احلفاظات الصحية, اللبادات الصحية

احلفاظات الصحية مبا فيها املصنوعة من , التضميد
حفاظات االطفال , او النسيج الورق
شركة كالسان للمنتوجات : أبسم 

لطبية والصناعة الصحية وا
 والتجارة احملدودة 

In the name of: KALESAN SAGLIK VE HIJYEN 
URUNLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI  

المنطقووا الاوون  يا ال، ل،ووا  :العنو ا  
 18رقووور  -جوو بة ك  ووول  وووربتج   -

 تركي  / غ     نت ب /  هيو ك  ل 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

تشتمل العالمة على اللون الربتقايل واالخضر 
والكحلي واالبيض واالزرق مع عدم منح محاية على  

  كلمة 

 05  
 

  Trade Mark No.: 30994 31554:لتجارية رقم العالمة ا
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
, املستحضرات الصحية لالغراض الطبية: من اجل 

مواد , اللصقات, احلفاظات الصحية, اللبادات الصحية
احلفاظات الصحية مبا فيها املصنوعة من , التضميد

حفاظات االطفال , او النسيج الورق
شركة كالسان للمنتوجات : أبسم 

لطبية والصناعة الصحية وا
 والتجارة احملدودة 

In the name of: KALESAN SAGLIK VE HIJYEN 
URUNLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI  

المنطقووا الاوون  يا ال، ل،ووا  :العنو ا  
 18رقووور  -جوو بة ك  ووول  وووربتج   -

 تركي  / غ     نت ب /  هيو ك  ل 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

تشتمل العالمة على اللون الربتقايل واالخضر 
والكحلي واالبيض واالزرق مع عدم منح محاية على  

  كلمة 

 05  
 



296العدد التاسع عرش 2017/10/1

  Trade Mark No.: 30995 31559:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
بطاقات االعمال، اجملالت، التذاكر، ودفاتر : من اجل 

املالحظات 
اخلطوط اجلوية القطرية : أبسم 

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

, الوو وووووا 22770.ب.ص :العنوووو ا  
 قطر 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 30995 31559:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
بطاقات االعمال، اجملالت، التذاكر، ودفاتر : من اجل 

املالحظات 
اخلطوط اجلوية القطرية : أبسم 

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

, الوو وووووا 22770.ب.ص :العنوووو ا  
 قطر 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 30996 31556:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39 35 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
النقل، تغليف ونقل البضائع، ترتيبات : من اجل 

السفر، النقل اجلوي، ترتيبات العطالت، ترتيبات 
لسياحية، حجز املقاعد للسفر، خدمات الرحالت ا

الربيد السريع، نقل املسافرين، حجوزات السفر، تزويد 
املعلومات املتعلقة ابلنقل 

اخلطوط اجلوية القطرية : أبسم 
 م .ق.م.ش

In the name of: Qatar Airways (Q.C.S.C)  

, الوو وووووا 22770.ب.ص :العنوووو ا  
 قطر 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :
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  Trade Mark No.: 30995 31559:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
بطاقات االعمال، اجملالت، التذاكر، ودفاتر : من اجل 

املالحظات 
اخلطوط اجلوية القطرية : أبسم 

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

, الوو وووووا 22770.ب.ص :العنوووو ا  
 قطر 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 71  
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  Trade Mark No.: 30997 31552:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 4 4 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
نفثا , تراب الفحم, قوالب فحم, الفحم:  من اجل

فحم االرجيلة , (وقود)فحم , فحم الكوك, الفحم
شركة عيدكو للتجارة : أبسم 

 واالستثمار 
In the name of: Sharikat Eidco Liltijarah WalIstithmar  

,  ووو ر   ووين خيووور الووووين :العنوو ا  
, الضوفا اللربيووا, الخليوول,  وين سو رة
 فلسطين 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 77  
 

  Trade Mark No.: 30997 31552:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 4 4 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
نفثا , تراب الفحم, قوالب فحم, الفحم:  من اجل

فحم االرجيلة , (وقود)فحم , فحم الكوك, الفحم
شركة عيدكو للتجارة : أبسم 

 واالستثمار 
In the name of: Sharikat Eidco Liltijarah WalIstithmar  

,  ووو ر   ووين خيووور الووووين :العنوو ا  
, الضوفا اللربيووا, الخليوول,  وين سو رة
 فلسطين 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 77  
 

  Trade Mark No.: 30998 31552:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
الفواكه واخلضروات احملفوظة واجملففة : من اجل 

واملطهية واملعلبة، الزيوت والدهون الصاحلة لالكل 
شركة حمالت العجاوي : أبسم 

 عادية عامة  -التجارية 
In the name of: Sharikat Mahallat Al-Ajjawi Al-Tijaryeh – 
Adiyeh Ammah  

الضوووووفا , جنوووووين,  جوووووه :العنووووو ا  
 فلسطين , اللربيا

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 73  
 

  Trade Mark No.: 30998 31552:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
الفواكه واخلضروات احملفوظة واجملففة : من اجل 

واملطهية واملعلبة، الزيوت والدهون الصاحلة لالكل 
شركة حمالت العجاوي : أبسم 

 عادية عامة  -التجارية 
In the name of: Sharikat Mahallat Al-Ajjawi Al-Tijaryeh – 
Adiyeh Ammah  

الضوووووفا , جنوووووين,  جوووووه :العنووووو ا  
 فلسطين , اللربيا

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 73  
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  Trade Mark No.: 30999 31555:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42 47 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 : التاريخ
اخلدمات العلمية والتكنولوجية وخدمات : من اجل 

البحث والتصميم املتعلقة بتلك اخلدمات ، خدمات 
التحليل واالحباث الصناعية ، خدمات تصميم وتطوير 

عتاد وبرامج الكمبيوتر 
  In the name of: ALGEDRA DMCC . س.م.د.شركة الغيدرة م: أبسم 

, ببوووووو  211811ص ب  :العنوووووو ا  
 اال  رات العربيا المتحوة 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

العام والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام 
 مبعزل عن العالمة 

 74  
 

  Trade Mark No.: 31000 30111:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 4 4 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
الزيوت والشحوم الصناعية ، مواد التزليق ، : من اجل 

الغبار والرتطيب  املركبات اليت تستخدم المتصاص
مبا يف ذلك وقود )والتماسك وااللتحام ، الوقود 

ومواد اإلضاءة ، الشموع والفتائل ( احملركات
الشركة الوطنية االردنية : أبسم 

 م .م.لصناعة الزيوت املعدنية ذ
In the name of: Jordan National Lube Oil Co. L.T.D  

 وووو ر  الحووووزام , اب  لنوووووا :العنوووو ا  
ر وووز بريووووو  / 777ب .ص, الووووائر  
 االرب   – م    11792

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 79  
 

475

476

  Trade Mark No.: 30999 31555:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42 47 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 : التاريخ
اخلدمات العلمية والتكنولوجية وخدمات : من اجل 

البحث والتصميم املتعلقة بتلك اخلدمات ، خدمات 
التحليل واالحباث الصناعية ، خدمات تصميم وتطوير 

عتاد وبرامج الكمبيوتر 
  In the name of: ALGEDRA DMCC . س.م.د.شركة الغيدرة م: أبسم 

, ببوووووو  211811ص ب  :العنوووووو ا  
 اال  رات العربيا المتحوة 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

العام والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام 
 مبعزل عن العالمة 

 74  
 

  Trade Mark No.: 31000 30111:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 4 4 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 12/13/7102 :التاريخ 
الزيوت والشحوم الصناعية ، مواد التزليق ، : من اجل 

الغبار والرتطيب  املركبات اليت تستخدم المتصاص
مبا يف ذلك وقود )والتماسك وااللتحام ، الوقود 

ومواد اإلضاءة ، الشموع والفتائل ( احملركات
الشركة الوطنية االردنية : أبسم 

 م .م.لصناعة الزيوت املعدنية ذ
In the name of: Jordan National Lube Oil Co. L.T.D  

 وووو ر  الحووووزام , اب  لنوووووا :العنوووو ا  
ر وووز بريووووو  / 777ب .ص, الووووائر  
 االرب   – م    11792

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 79  
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  Trade Mark No.: 31001 30110:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :لتاريخ ا
االعالانت التجاريه : من اجل 

شركة الصقور لالعالن : أبسم 
 التسويقي 

In the name of: AL-Soqour for advertising and Marketing  

-طوووووو لكرم-الج رو ووووويه :العنووووو ا  
092898288  

-طولكرم-اجلاروشيه :عنوان التبليغ 
157656766  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 لعالمة مبعزل عن ا

 76  
 

  Trade Mark No.: 31001 30110:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :لتاريخ ا
االعالانت التجاريه : من اجل 

شركة الصقور لالعالن : أبسم 
 التسويقي 

In the name of: AL-Soqour for advertising and Marketing  

-طوووووو لكرم-الج رو ووووويه :العنووووو ا  
092898288  

-طولكرم-اجلاروشيه :عنوان التبليغ 
157656766  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 لعالمة مبعزل عن ا

 76  
  Trade Mark No.: 31002 30117:العالمة التجارية رقم  

  In Class: 9 5 :يف الصنف 
  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 

البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 
احن األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، شو 

بطارايت السجائر اإللكرتونية، شواحن البطارايت 
لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ شواحن 
يو اس يب للسجائر اإللكرتونية؛ شواحن يو اس يب 
لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ شواحن 

؛  5السيارات للسجائر اإللكرتونية، املتضمنة يف الفئة 
ارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ، شواحن السي

؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة 5املتضمنة يف الفئة 
، الشواحن ،  5إلعادة الشحن، املتضمنة يف الفئة 

الطفاايت واإلكسسوارات، القطع واملستلزمات 
املستخدمة فيما يتعّلق ابلسجائر اإللكرتونية أو أجهزة 

. 5لفئة تسخني التبغ، املتضمنة يف ا
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

  Trade Mark No.: 31002 30117:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

احن األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، شو 
بطارايت السجائر اإللكرتونية، شواحن البطارايت 
لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ شواحن 
يو اس يب للسجائر اإللكرتونية؛ شواحن يو اس يب 
لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ شواحن 

؛  5السيارات للسجائر اإللكرتونية، املتضمنة يف الفئة 
ارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ، شواحن السي

؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة 5املتضمنة يف الفئة 
، الشواحن ،  5إلعادة الشحن، املتضمنة يف الفئة 

الطفاايت واإلكسسوارات، القطع واملستلزمات 
املستخدمة فيما يتعّلق ابلسجائر اإللكرتونية أو أجهزة 

. 5لفئة تسخني التبغ، املتضمنة يف ا
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :
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  Trade Mark No.: 31002 30117:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

احن األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، شو 
بطارايت السجائر اإللكرتونية، شواحن البطارايت 
لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ شواحن 
يو اس يب للسجائر اإللكرتونية؛ شواحن يو اس يب 
لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ شواحن 

؛  5السيارات للسجائر اإللكرتونية، املتضمنة يف الفئة 
ارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ، شواحن السي

؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة 5املتضمنة يف الفئة 
، الشواحن ،  5إلعادة الشحن، املتضمنة يف الفئة 

الطفاايت واإلكسسوارات، القطع واملستلزمات 
املستخدمة فيما يتعّلق ابلسجائر اإللكرتونية أو أجهزة 

. 5لفئة تسخني التبغ، املتضمنة يف ا
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 
479

480

 72  
 

  Trade Mark No.: 31003 30113:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
املبخرات اإللكرتونية؛ ؛ أجهزة تسخني : من اجل 

. ر، املبخرات السلكيةالسوائل؛ أجهزة إصدار البخا
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 72  
 

 72  
 

  Trade Mark No.: 31003 30113:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
املبخرات اإللكرتونية؛ ؛ أجهزة تسخني : من اجل 

. ر، املبخرات السلكيةالسوائل؛ أجهزة إصدار البخا
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 72  
 

 72  
 

  Trade Mark No.: 31003 30113:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
املبخرات اإللكرتونية؛ ؛ أجهزة تسخني : من اجل 

. ر، املبخرات السلكيةالسوائل؛ أجهزة إصدار البخا
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 72  
 

  Trade Mark No.: 31004 30114:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
التبغ، اخلام أو املصّنع؛ منتجات التبغ، مبا : من اجل 

يف ذلك السيجار، السجائر، السيجار الرفيع، تبغ 
ماكينات اللف اليدوية، تبغ الغليون، تبغ املضغ، تبغ 

والقرنفل؛  السعوط، السجائر املصنوعة من مزيج التبغ
؛ )لغري األغراض الطبية(السعوط؛ بدائل التبغ 

مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك ورق السجائر، 
أانبيب السجائر، فالتر السجائر، علب التبغ، علب 
السجائر، املنافض، غاليني التبغ، أدوات اجليب للف 
السجائر، والعات للمدخنني، أعواد الثقاب؛ أعواد 

املسّخنة، األجهزة اإللكرتونية  التبغ، منتجات التبغ
اليت تسخن السجائر؛ أجهزة التدخني اإللكرتوين؛ 
السجائر اإللكرتونية؛ السجائر اإللكرتونية املستخدمة  
كبدائل للسجائر التقليدية؛ أجهزة استنشاق النيكوتني 
اإللكرتونية؛ أجهزة التبخري للتبغ، منتجات التبغ 

للسجائر وبدائل التبغ؛ مستلزمات املدخنني 
اإللكرتونية؛ واإلكسسوارات ، القطع واملستلزمات 
املستخدمة فيما يتعّلق ابلسجائر اإللكرتونية أو أجهزة 

، لوازم إطفاء  34تسخني التبغ، الواردة يف الفئة 
السجائر؛ مبخرات إصدار الدخان اإللكرتونية؛ أجهزة 

. تسخني التبغ ومنتجات التبغ
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  Trade Mark No.: 31004 30114:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
التبغ، اخلام أو املصّنع؛ منتجات التبغ، مبا : من اجل 

يف ذلك السيجار، السجائر، السيجار الرفيع، تبغ 
ماكينات اللف اليدوية، تبغ الغليون، تبغ املضغ، تبغ 

والقرنفل؛  السعوط، السجائر املصنوعة من مزيج التبغ
؛ )لغري األغراض الطبية(السعوط؛ بدائل التبغ 

مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك ورق السجائر، 
أانبيب السجائر، فالتر السجائر، علب التبغ، علب 
السجائر، املنافض، غاليني التبغ، أدوات اجليب للف 
السجائر، والعات للمدخنني، أعواد الثقاب؛ أعواد 

املسّخنة، األجهزة اإللكرتونية  التبغ، منتجات التبغ
اليت تسخن السجائر؛ أجهزة التدخني اإللكرتوين؛ 
السجائر اإللكرتونية؛ السجائر اإللكرتونية املستخدمة  
كبدائل للسجائر التقليدية؛ أجهزة استنشاق النيكوتني 
اإللكرتونية؛ أجهزة التبخري للتبغ، منتجات التبغ 

للسجائر وبدائل التبغ؛ مستلزمات املدخنني 
اإللكرتونية؛ واإلكسسوارات ، القطع واملستلزمات 
املستخدمة فيما يتعّلق ابلسجائر اإللكرتونية أو أجهزة 

، لوازم إطفاء  34تسخني التبغ، الواردة يف الفئة 
السجائر؛ مبخرات إصدار الدخان اإللكرتونية؛ أجهزة 

. تسخني التبغ ومنتجات التبغ

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -م للملكية الفكرية سااب وشركاه :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 75  
 

  Trade Mark No.: 31005 30119:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
نية؛ بطارايت البطارايت للسجائر اإللكرتو : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -م للملكية الفكرية سااب وشركاه :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 75  
 

  Trade Mark No.: 31005 30119:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
نية؛ بطارايت البطارايت للسجائر اإللكرتو : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية

481

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -م للملكية الفكرية سااب وشركاه :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 75  
 

  Trade Mark No.: 31005 30119:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
نية؛ بطارايت البطارايت للسجائر اإللكرتو : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
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فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -م للملكية الفكرية سااب وشركاه :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 75  
 

  Trade Mark No.: 31005 30119:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
نية؛ بطارايت البطارايت للسجائر اإللكرتو : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -م للملكية الفكرية سااب وشركاه :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 75  
 

  Trade Mark No.: 31005 30119:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
نية؛ بطارايت البطارايت للسجائر اإللكرتو : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية

482

483

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 31  
 

  Trade Mark No.: 31006 30116:ارية رقم العالمة التج
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

:  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 

 

 30  
 

  Trade Mark No.: 31007 30112:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ؛ مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 
السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 

صنوعة الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر امل
لغري (من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 

؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )األغراض الطبية
ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 
علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف 
السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 

اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية  منتجات التبغ
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 

 البرية  4427ب .ص 

 

 30  
 

  Trade Mark No.: 31007 30112:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ؛ مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 
السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 

صنوعة الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر امل
لغري (من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 

؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )األغراض الطبية
ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 
علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف 
السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 

اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية  منتجات التبغ
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 31  
 

  Trade Mark No.: 31006 30116:ارية رقم العالمة التج
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

:  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
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 البرية  4427ب .ص 

 

 30  
 

  Trade Mark No.: 31007 30112:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ؛ مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 
السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 

صنوعة الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر امل
لغري (من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 

؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )األغراض الطبية
ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 
علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف 
السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 

اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية  منتجات التبغ
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 

املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  

لتقليدية؛ األجهزة االلكرتونية كبدائل عن السجائر ا
الستنشاق الرذاذات اليت حتتوي على النيكوتني ؛ 
أجهزة التبخري عن طريق الفم لالستخدام من قبل 
املدخنني، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ مستلزمات 
املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم للمنتجات 

ايت ؛ طفا 34املذكورة سابقا املتضمنة، يف الفئة
السجائر والسيجار املسخنة وكذلك عيدان التبغ 
املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة إلعادة 

. الشحن
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 37  
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484

485

  Trade Mark No.: 31008 30112:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 

السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ لتسخني التبغ؛ شواحن 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 33  
 

  Trade Mark No.: 31009 30115:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 31008 30112:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 

السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ لتسخني التبغ؛ شواحن 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 33  
 

  Trade Mark No.: 31009 30115:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

تسخني السوائل؛ أجهزة توليد اإللكرتونية؛ أجهزة 
. البخار
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  : ا  العنو
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 34  
 

  Trade Mark No.: 31010 30101:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ؛ مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 

املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  

لتقليدية؛ األجهزة االلكرتونية كبدائل عن السجائر ا
الستنشاق الرذاذات اليت حتتوي على النيكوتني ؛ 
أجهزة التبخري عن طريق الفم لالستخدام من قبل 
املدخنني، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ مستلزمات 
املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم للمنتجات 

ايت ؛ طفا 34املذكورة سابقا املتضمنة، يف الفئة
السجائر والسيجار املسخنة وكذلك عيدان التبغ 
املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة إلعادة 

. الشحن
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 37  
 

املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  

لتقليدية؛ األجهزة االلكرتونية كبدائل عن السجائر ا
الستنشاق الرذاذات اليت حتتوي على النيكوتني ؛ 
أجهزة التبخري عن طريق الفم لالستخدام من قبل 
املدخنني، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ مستلزمات 
املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم للمنتجات 

ايت ؛ طفا 34املذكورة سابقا املتضمنة، يف الفئة
السجائر والسيجار املسخنة وكذلك عيدان التبغ 
املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة إلعادة 

. الشحن
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 37  
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486

  In Class: 11 00 :يف الصنف 
  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 

أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 
تسخني السوائل؛ أجهزة توليد اإللكرتونية؛ أجهزة 

. البخار
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  : ا  العنو
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 34  
 

  Trade Mark No.: 31010 30101:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ؛ مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 

املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  

لتقليدية؛ األجهزة االلكرتونية كبدائل عن السجائر ا
الستنشاق الرذاذات اليت حتتوي على النيكوتني ؛ 
أجهزة التبخري عن طريق الفم لالستخدام من قبل 
املدخنني، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ مستلزمات 
املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم للمنتجات 

ايت ؛ طفا 34املذكورة سابقا املتضمنة، يف الفئة
السجائر والسيجار املسخنة وكذلك عيدان التبغ 
املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة إلعادة 

. الشحن
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 37  
 

تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ السيجار الرفيع، 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري (من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )األغراض الطبية

ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 
وات اجليب للف علب ومنافض السجائر، الغاليني، أد

السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 
منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية 
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة االلكرتونية 
الستنشاق الرذاذات اليت حتتوي على النيكوتني ؛ 
أجهزة التبخري عن طريق الفم لالستخدام من قبل 
املدخنني، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ مستلزمات 

لكرتونية؛ ؛ قطع ولوازم املدخنني للسجائر اإل
. 34للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة، يف الفئة 

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 39  
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  Trade Mark No.: 31011 30100:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

خدمة لتسخني التبغ، أجهزة األجهزة اإللكرتونية املست
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :
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  Trade Mark No.: 31011 30100:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

خدمة لتسخني التبغ، أجهزة األجهزة اإللكرتونية املست
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 36  
 

487

488

  Trade Mark No.: 31011 30100:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

خدمة لتسخني التبغ، أجهزة األجهزة اإللكرتونية املست
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 36  
 

  Trade Mark No.: 31012 30107:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

تسخني السوائل؛ أجهزة توليد اإللكرتونية؛ أجهزة 
. البخار
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  : ا  العنو
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 32  
 



307العدد التاسع عرش 2017/10/1

  Trade Mark No.: 31011 30100:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

خدمة لتسخني التبغ، أجهزة األجهزة اإللكرتونية املست
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 36  
 

489

  Trade Mark No.: 31013 30103:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ؛ مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 

تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ السيجار الرفيع، 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري )من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك (األغراض الطبية

ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 
وات اجليب للف علب ومنافض السجائر، الغاليني، أد

السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 
منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية 
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية 
الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ أجهزة التبخري 
عن طريق الفم لالستخدام من قبل املدخنني، منتجات 
التبغ وبدائل التبغ؛ مستلزمات املدخنني للسجائر 

ة؛ قطع ولوازم للمنتجات املذكورة سابقا اإللكرتوني
؛ طفاايت السجائر والسيجار  34املتضمنة، يف الفئة 

املسخنة وكذلك عيدان التبغ املسخنة؛ علب السجائر 
. اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :
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  Trade Mark No.: 31014 30104:ة رقم العالمة التجاري
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 
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. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :
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  Trade Mark No.: 31015 30109:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

تسخني السوائل؛ أجهزة توليد اإللكرتونية؛ أجهزة 
. البخار

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 35  
 

  Trade Mark No.: 31015 30109:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

تسخني السوائل؛ أجهزة توليد اإللكرتونية؛ أجهزة 
. البخار

490

491

املسخنة وكذلك عيدان التبغ املسخنة؛ علب السجائر 
. اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 32  
 

  Trade Mark No.: 31014 30104:ة رقم العالمة التجاري
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 

املسخنة وكذلك عيدان التبغ املسخنة؛ علب السجائر 
. اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 32  
 

  Trade Mark No.: 31014 30104:ة رقم العالمة التجاري
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 

املسخنة وكذلك عيدان التبغ املسخنة؛ علب السجائر 
. اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 32  
 

  Trade Mark No.: 31014 30104:ة رقم العالمة التجاري
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  : ا  العنو
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 41  
 

  Trade Mark No.: 31016 30106:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 

تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ السيجار الرفيع، 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري (من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )األغراض الطبية

ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 
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املسخنة وكذلك عيدان التبغ املسخنة؛ علب السجائر 
. اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 32  
 

  Trade Mark No.: 31014 30104:ة رقم العالمة التجاري
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  : ا  العنو
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 41  
 

  Trade Mark No.: 31016 30106:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 

تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ السيجار الرفيع، 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري (من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )األغراض الطبية

ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 

وات اجليب للف علب ومنافض السجائر، الغاليني، أد
السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 
منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية 
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة االلكرتونية 
الستنشاق الرذاذات اليت حتتوي على النيكوتني ؛ 
أجهزة التبخري عن طريق الفم لالستخدام من قبل 
املدخنني، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ مستلزمات 

لكرتونية؛ قطع ولوازم للمنتجات املدخنني للسجائر اإل
؛ طفاايت  34املذكورة سابقا املتضمنة، يف الفئة 

السجائر والسيجار املسخنة وكذلك عيدان التبغ 
املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة إلعادة 

. الشحن
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :
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  Trade Mark No.: 31017 30102:التجارية رقم  العالمة
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
التبغ؛  الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني

شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

تشتمل العالمة على اللون االخضر واالخضر الفاتح 
 واالزرق واالزرق الفاتح 

 47  
 

  Trade Mark No.: 31018 30102:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : اجل  من

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار
برودكتس  فيليب موريس: أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

تشتمل العالمة على اللون االخضر واالخضر الفاتح 
 واالزرق واالزرق الفاتح 

 43  
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  Trade Mark No.: 31017 30102:التجارية رقم  العالمة
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
التبغ؛  الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني

شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

تشتمل العالمة على اللون االخضر واالخضر الفاتح 
 واالزرق واالزرق الفاتح 

 47  
 

  Trade Mark No.: 31017 30102:التجارية رقم  العالمة
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
التبغ؛  الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني

شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

تشتمل العالمة على اللون االخضر واالخضر الفاتح 
 واالزرق واالزرق الفاتح 

 47  
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  Trade Mark No.: 31017 30102:التجارية رقم  العالمة
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
التبغ؛  الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني

شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

تشتمل العالمة على اللون االخضر واالخضر الفاتح 
 واالزرق واالزرق الفاتح 

 47  
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  Trade Mark No.: 31019 30105:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
سلكية للسجائر االلكرتونية املبخرات ال: من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ؛ مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 
السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري )لتبغ من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل ا
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك (األغراض الطبية

ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 
علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف 
السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 
منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية 

ية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق وقطعها لغا
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة االلكرتونية 

ت اليت حتتوي على النيكوتني ؛ الستنشاق الرذاذا
أجهزة التبخري عن طريق الفم لالستخدام من قبل 
املدخنني، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ مستلزمات 
املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم للمنتجات 

؛ طفاايت  34املذكورة سابقا املتضمنة، يف الفئة 
غ السجائر والسيجار املسخنة وكذلك عيدان التب

املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة إلعادة 
. الشحن
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

تشتمل العالمة على اللون االخضر واالخضر الفاتح 
 واالزرق واالزرق الفاتح 

 44  
 

  Trade Mark No.: 31020 30171:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :الصنف  يف

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 

دمة شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخ
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لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

بين فاتح وبين : تشتمل العالمة على اللون البين 
غامق واالخضر اخضر فاتح واخضر غامق والرتكواز 
واالزرق وازرق فاتح وازرق غامق واالسود واالبيض 

 والسكين 

 49  
 

  Trade Mark No.: 31021 30170:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 

لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

بين فاتح وبين : تشتمل العالمة على اللون البين 
غامق واالخضر اخضر فاتح واخضر غامق والرتكواز 
واالزرق وازرق فاتح وازرق غامق واالسود واالبيض 

 والسكين 

 49  
 

  Trade Mark No.: 31021 30170:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 

495

غ السجائر والسيجار املسخنة وكذلك عيدان التب
املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة إلعادة 

. الشحن
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

تشتمل العالمة على اللون االخضر واالخضر الفاتح 
 واالزرق واالزرق الفاتح 

 44  
 

  Trade Mark No.: 31020 30171:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :الصنف  يف

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 

دمة شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخ

غ السجائر والسيجار املسخنة وكذلك عيدان التب
املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة إلعادة 

. الشحن
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

تشتمل العالمة على اللون االخضر واالخضر الفاتح 
 واالزرق واالزرق الفاتح 

 44  
 

  Trade Mark No.: 31020 30171:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :الصنف  يف

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 

دمة شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخ

لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

بين فاتح وبين : تشتمل العالمة على اللون البين 
غامق واالخضر اخضر فاتح واخضر غامق والرتكواز 
واالزرق وازرق فاتح وازرق غامق واالسود واالبيض 

 والسكين 

 49  
 

  Trade Mark No.: 31021 30170:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 

496

. البخار
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :تبليغ عنوان ال
 البرية  4427ب .ص 

 :

بين فاتح وبين : تشتمل العالمة على اللون البين 
غامق واالخضر اخضر فاتح واخضر غامق والرتكواز 
واالزرق وازرق فاتح وازرق غامق واالسود واالبيض 

 والسكين 

 46  
 

  Trade Mark No.: 31022 30177:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ السجائر؛ أعواد التبغ، 
، أجهزة إلكرتونية منتجات التبغ اليت يتم تسخينها 

وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 
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497

لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

بين فاتح وبين : تشتمل العالمة على اللون البين 
غامق واالخضر اخضر فاتح واخضر غامق والرتكواز 
واالزرق وازرق فاتح وازرق غامق واالسود واالبيض 

 والسكين 

 49  
 

  Trade Mark No.: 31021 30170:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 

. البخار
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :تبليغ عنوان ال
 البرية  4427ب .ص 

 :

بين فاتح وبين : تشتمل العالمة على اللون البين 
غامق واالخضر اخضر فاتح واخضر غامق والرتكواز 
واالزرق وازرق فاتح وازرق غامق واالسود واالبيض 

 والسكين 
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  Trade Mark No.: 31022 30177:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ السجائر؛ أعواد التبغ، 
، أجهزة إلكرتونية منتجات التبغ اليت يتم تسخينها 

وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 

. البخار
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :تبليغ عنوان ال
 البرية  4427ب .ص 

 :

بين فاتح وبين : تشتمل العالمة على اللون البين 
غامق واالخضر اخضر فاتح واخضر غامق والرتكواز 
واالزرق وازرق فاتح وازرق غامق واالسود واالبيض 

 والسكين 
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  Trade Mark No.: 31022 30177:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ السجائر؛ أعواد التبغ، 
، أجهزة إلكرتونية منتجات التبغ اليت يتم تسخينها 

وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 

رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  

االلكرتونية كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة 
الستنشاق الرذاذات اليت حتتوي على النيكوتني ؛ 
وأجهزة التبخري ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ 
وبدائل التبغ؛ مستلزمات املدخنني للسجائر 
اإللكرتونية؛ قطع ولوازم للمنتجات املذكورة سابقا 

؛ طفاايت السجائر والسيجار  34املتضمنة، يف الفئة 
ن التبغ املسخنة؛ علب السجائر املسخنة وكذلك عيدا

. اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :لعنو ا  ا
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

بين فاتح وبين : تشتمل العالمة على اللون البين 
ضر اخضر فاتح واخضر غامق والرتكواز غامق واالخ

واالزرق وازرق فاتح وازرق غامق واالسود واالبيض 
 والسكين 

 42  
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  Trade Mark No.: 31023 30173:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
روابت الطاقة مش: من اجل 
إكس أل إنريجي : أبسم 

 إنرتانشوانل كورب 
In the name of: XL Energy International Corp  

ا 7187صوووووونووق بريووووووو  :العنووووو ا  
رووب توووووووو و ا ت رتوووووووو الا فيووووووووورجن 

 . أيسلنو 
اتقان  -احملامي مهند عساف  :ان التبليغ عنو 

رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 
  3ط -التجاري 

 :

 

 42 
 

رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  

االلكرتونية كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة 
الستنشاق الرذاذات اليت حتتوي على النيكوتني ؛ 
وأجهزة التبخري ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ 
وبدائل التبغ؛ مستلزمات املدخنني للسجائر 
اإللكرتونية؛ قطع ولوازم للمنتجات املذكورة سابقا 

؛ طفاايت السجائر والسيجار  34املتضمنة، يف الفئة 
ن التبغ املسخنة؛ علب السجائر املسخنة وكذلك عيدا

. اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :لعنو ا  ا
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

بين فاتح وبين : تشتمل العالمة على اللون البين 
ضر اخضر فاتح واخضر غامق والرتكواز غامق واالخ

واالزرق وازرق فاتح وازرق غامق واالسود واالبيض 
 والسكين 

 42  
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  Trade Mark No.: 31023 30173:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
روابت الطاقة مش: من اجل 
إكس أل إنريجي : أبسم 

 إنرتانشوانل كورب 
In the name of: XL Energy International Corp  

ا 7187صوووووونووق بريووووووو  :العنووووو ا  
رووب توووووووو و ا ت رتوووووووو الا فيووووووووورجن 

 . أيسلنو 
اتقان  -احملامي مهند عساف  :ان التبليغ عنو 

رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 
  3ط -التجاري 

 :

 

 42 
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  Trade Mark No.: 31024 30174:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
أجهزة وأدوات اإلتصاالت واإلتصال : من اجل 

الكهرابئية واإللكرتونية؛ أجهزة وأدوات اإلتصاالت 
واإلتصال؛ األجهزة واألدوات اإللكرتونية والكهرابئية 
املعدة لتجهيز، تسجيل، ختزين، بث، اسرتجاع أو 
استقبال البياانت؛ أجهزة وأدوات اتسجيل، بث، 

أو تقليص الصوت والصور واملعلومات أو تضخيم 
البياانت املشفرة؛ أجهزة ومعدات التحكم الكهرابئي، 

/ واإلشارة( ما عدا على الكائنات احلية)للفحص 
والتعليم؛ األجهزة ( اإلشراف)التإشري واملراقبة 

واملعدات البصرية والبصرايت األلكرتونية، خوادم 
يل يف يب أن اإلتصاالت، خوادم احلاسوب؛ أجهزة تشغ

؛ أجهزة تشغيل دبليو أيه أن ]شبكة إفرتاضية خاصة[ 
؛ أجهزة تشغيل إل أيه أن ]شبكة واسعة النطاق[
؛ أجزاء وأجهزة احلاسوب؛ شبكة ]شبكة حملية النطاق[

أجهزة احلاسوب؛ أجهزة احلاسوب للوصول األمن عن 
بعد إىل شبكة احلاسوب واألتصاالت؛ أجهزة أيثرنت؛ 

ومعدات معاجلة الصور؛ الكامريات، أجهزة وأدوات 
واألجهزة واألدوات واملعدات الفوتوغرافية؛ أجهزة 
العرض؛ أجهزة عرض الوسائط املتعددة؛ ماسحات 
وقارائت الباركود؛ أجهزة ومعدات بث وأستقبال 
االتصاالت والتلفاز والراديو؛ أجهزة للوصول إىل 

  Trade Mark No.: 31024 30174:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
أجهزة وأدوات اإلتصاالت واإلتصال : من اجل 

الكهرابئية واإللكرتونية؛ أجهزة وأدوات اإلتصاالت 
واإلتصال؛ األجهزة واألدوات اإللكرتونية والكهرابئية 
املعدة لتجهيز، تسجيل، ختزين، بث، اسرتجاع أو 
استقبال البياانت؛ أجهزة وأدوات اتسجيل، بث، 

أو تقليص الصوت والصور واملعلومات أو تضخيم 
البياانت املشفرة؛ أجهزة ومعدات التحكم الكهرابئي، 

/ واإلشارة( ما عدا على الكائنات احلية)للفحص 
والتعليم؛ األجهزة ( اإلشراف)التإشري واملراقبة 

واملعدات البصرية والبصرايت األلكرتونية، خوادم 
يل يف يب أن اإلتصاالت، خوادم احلاسوب؛ أجهزة تشغ

؛ أجهزة تشغيل دبليو أيه أن ]شبكة إفرتاضية خاصة[ 
؛ أجهزة تشغيل إل أيه أن ]شبكة واسعة النطاق[
؛ أجزاء وأجهزة احلاسوب؛ شبكة ]شبكة حملية النطاق[

أجهزة احلاسوب؛ أجهزة احلاسوب للوصول األمن عن 
بعد إىل شبكة احلاسوب واألتصاالت؛ أجهزة أيثرنت؛ 

ومعدات معاجلة الصور؛ الكامريات، أجهزة وأدوات 
واألجهزة واألدوات واملعدات الفوتوغرافية؛ أجهزة 
العرض؛ أجهزة عرض الوسائط املتعددة؛ ماسحات 
وقارائت الباركود؛ أجهزة ومعدات بث وأستقبال 
االتصاالت والتلفاز والراديو؛ أجهزة للوصول إىل 

هزة برامج مت بثها أو برامج منقولة؛ اهلولوجرامز؛ أج
احلاسوب؛ كماليات أجهزة احلاسوب؛ الدوائر 
األلكرتونية احلاملة للبياانت املربجمة؛ األقراص املدجمة 
واألشرطة واألسالك احلاملة للبياانت املمغنطة؛ لوحات 
دارات مطبوعة؛ البطاقات املمغنطة اخلالية واحململة 
مسبقا؛ بطاقات البياانت؛ شرائح الذاكرة؛ البطاقات 

لبطاقات اليت حتتوي على املعاجلات متناهية الذكية؛ ا
الصغر؛ بطاقات الدوائر املتكاملة؛ بطاقات اهلوية 
األلكرتونية؛ بطاقات اهلاتف؛ بطاقات األئتمان اهلاتفية؛ 
بطاقات األئتمان؛ بطاقات الدين؛ بطاقات لأللعاب 
اإللكرتونية املصممة لإلستعمال مع اهلواتف؛ السي 

ت املمغنطة والرقمية دي روم؛ حامالت البياان
والبصرية؛ وسائط التخزين وتسجيل البياانت املمغنطة 

؛ األقراص (خالية وحمملة مسبقا)والرقمية والبصرية 
املدجمة املسجلة مسبقا؛ حمرك فالش يو أس يب؛ أجهزة 
لتشغيل ملفات املوسيقى القابلة للتحميل؛ مشغالت 

ائية؛ وسائط حممولة؛ أجهزة اإلرسال واإلستقبال الفض
األقمار الصناعية اخلاصة ابلبث واألتصاالت السلكية 
والالسلكية؛ منارات اهلواتف ومنارات الراديو وأعمدة 
اهلاتف؛ أسالك وكوابل ألكرتونية؛ الكوابل البصرية؛  
كابل األلياف البصرية؛ األسالك املقاومة؛ ؛ األقطاب؛ 
نظم ومنشأت اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ 

ات اهلاتف؛ املقاسم اهلاتفية؛ اجهزة حمطات لشبك
ادخال اشارات االتصاالت السلكية والالسلكية، 
اجهزة التخزين، اجهزة احملاداثت واجهزة التجهيز؛ 
أجهزة اهلاتف؛ معدات، أجهزة اهلواتف املثبتة، 
املنقولة، أجهزة اهلاتف املفعلة دون استخدام اليدين أو 

ات متعددة االجهزة املفعلة عن طريق الصوت؛ حمط
الوسائط؛ حمطات تفاعلية لعرض وطلب السلع 
واخلدمات؛ طرفيات توصيل لتإمني املعامالت 
األلكرتونية مبا يف ذلك الدفع األلكرتوين؛ جهاز ملعاجلة 
الدفع األلكرتوين؛ أجهزة وأدوات البيجر، البيجر عن 



316العدد التاسع عرش 2017/10/1

تلفون؛ اهلواتف واهلواتف  -طريق الراديو والراديو
هلاتف؛ األت الفاكس؛ املساعدات النقالة، وأجهزة ا
؛ املفكرات األلكرتونية؛ (يب دي إيه)الرقمية الشخصية

دفاتر املالحظات االلكرتونية؛ اللوحات واألقراص 
االلكرتونية؛ والوحدات األلكرتونية احملمولة لتخزين 

أو نقل البياانت والرسائل والدفع /الالسلكي، وتلقي و
ة احملمولة اليت متكن األلكرتوين؛ األجهزة االلكرتوني

املستخدم من تتبع أو إدارة املعلومات الشخصية؛ 
أدوات ملراقبة اإلستهالك الصناعي أو املنزيل لطاقة 
الكهرابء، الغاز، واحلرارة واملياه؛ أجهزة ومعدات  
كهرابئية وإلكرتونية لإلستخدام يف أو يف عالقة اجليل 

ء أو أو توزيع الطاقة، الغاز، املياه، أو الكهراب
اإلتصاالت؛ معدات التحكم عن بعد يف الكهرابء، 
والغاز، واحلرارة، واملياه وموارد الطاقة؛ معدات وأجهزة 
وأنظمة اإلقمار الصناعية للمالحة؛ امللحقات 
واإلكسسوارت ألجهزة اهلاتف واهلواتف؛ حموالت 
لألستخدام مع اهلاتف؛ شواحن البطارايت لألستخدام 

وي على مكرب صوت مركبة يف مع اهلواتف؛ أجهزة حتت
السيارة أو على املكتب متكن من إستعمال جهاز 
اهلاتف بدون إستعمال اليدين؛ حامالت أجهزة اهلاتف 
داخل السيارة؛ السماعات ومساعات الرأس؛ أجهزة 
تستخدم دون اليدين ألجهزة اهلاتف واألجهزة 
األلكرتونية األخرى املتعلقة ابهلواتف؛ حقائب 

ت خصيصا لعقد أو محل اهلواتف وحامالت كيف
احملمولة وأجهزة اهلاتف وملحقاهتا واكسسواراهتا؛ 
أطواق للهواتف النقالة؛ املنظمات الشخصية احملوسبة؛ 
اهلوائيات؛ البطارايت؛ املعاجلات املتناهية الصغر؛ 
لوحات املفاتيح؛ أجهزة املودم؛ األالت احلاسبة؛ 

ية لتحديد شاشات العرض؛ النظم اإللكرتونية العامل
املواقع؛ أجهزة وأدوات املالحية اإللكرتونية، وتتبع 

ما عدا داخل ) وحتديد املواقع؛ أجهزة وأدوات الرصد
؛ األدوات واملعدات؛ أدوات ومعدات (األجسام احلية

هزة برامج مت بثها أو برامج منقولة؛ اهلولوجرامز؛ أج
احلاسوب؛ كماليات أجهزة احلاسوب؛ الدوائر 
األلكرتونية احلاملة للبياانت املربجمة؛ األقراص املدجمة 
واألشرطة واألسالك احلاملة للبياانت املمغنطة؛ لوحات 
دارات مطبوعة؛ البطاقات املمغنطة اخلالية واحململة 
مسبقا؛ بطاقات البياانت؛ شرائح الذاكرة؛ البطاقات 

لبطاقات اليت حتتوي على املعاجلات متناهية الذكية؛ ا
الصغر؛ بطاقات الدوائر املتكاملة؛ بطاقات اهلوية 
األلكرتونية؛ بطاقات اهلاتف؛ بطاقات األئتمان اهلاتفية؛ 
بطاقات األئتمان؛ بطاقات الدين؛ بطاقات لأللعاب 
اإللكرتونية املصممة لإلستعمال مع اهلواتف؛ السي 

ت املمغنطة والرقمية دي روم؛ حامالت البياان
والبصرية؛ وسائط التخزين وتسجيل البياانت املمغنطة 

؛ األقراص (خالية وحمملة مسبقا)والرقمية والبصرية 
املدجمة املسجلة مسبقا؛ حمرك فالش يو أس يب؛ أجهزة 
لتشغيل ملفات املوسيقى القابلة للتحميل؛ مشغالت 

ائية؛ وسائط حممولة؛ أجهزة اإلرسال واإلستقبال الفض
األقمار الصناعية اخلاصة ابلبث واألتصاالت السلكية 
والالسلكية؛ منارات اهلواتف ومنارات الراديو وأعمدة 
اهلاتف؛ أسالك وكوابل ألكرتونية؛ الكوابل البصرية؛  
كابل األلياف البصرية؛ األسالك املقاومة؛ ؛ األقطاب؛ 
نظم ومنشأت اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ 

ات اهلاتف؛ املقاسم اهلاتفية؛ اجهزة حمطات لشبك
ادخال اشارات االتصاالت السلكية والالسلكية، 
اجهزة التخزين، اجهزة احملاداثت واجهزة التجهيز؛ 
أجهزة اهلاتف؛ معدات، أجهزة اهلواتف املثبتة، 
املنقولة، أجهزة اهلاتف املفعلة دون استخدام اليدين أو 

ات متعددة االجهزة املفعلة عن طريق الصوت؛ حمط
الوسائط؛ حمطات تفاعلية لعرض وطلب السلع 
واخلدمات؛ طرفيات توصيل لتإمني املعامالت 
األلكرتونية مبا يف ذلك الدفع األلكرتوين؛ جهاز ملعاجلة 
الدفع األلكرتوين؛ أجهزة وأدوات البيجر، البيجر عن 
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تلفون؛ اهلواتف واهلواتف  -طريق الراديو والراديو
هلاتف؛ األت الفاكس؛ املساعدات النقالة، وأجهزة ا
؛ املفكرات األلكرتونية؛ (يب دي إيه)الرقمية الشخصية

دفاتر املالحظات االلكرتونية؛ اللوحات واألقراص 
االلكرتونية؛ والوحدات األلكرتونية احملمولة لتخزين 

أو نقل البياانت والرسائل والدفع /الالسلكي، وتلقي و
ة احملمولة اليت متكن األلكرتوين؛ األجهزة االلكرتوني

املستخدم من تتبع أو إدارة املعلومات الشخصية؛ 
أدوات ملراقبة اإلستهالك الصناعي أو املنزيل لطاقة 
الكهرابء، الغاز، واحلرارة واملياه؛ أجهزة ومعدات  
كهرابئية وإلكرتونية لإلستخدام يف أو يف عالقة اجليل 

ء أو أو توزيع الطاقة، الغاز، املياه، أو الكهراب
اإلتصاالت؛ معدات التحكم عن بعد يف الكهرابء، 
والغاز، واحلرارة، واملياه وموارد الطاقة؛ معدات وأجهزة 
وأنظمة اإلقمار الصناعية للمالحة؛ امللحقات 
واإلكسسوارت ألجهزة اهلاتف واهلواتف؛ حموالت 
لألستخدام مع اهلاتف؛ شواحن البطارايت لألستخدام 

وي على مكرب صوت مركبة يف مع اهلواتف؛ أجهزة حتت
السيارة أو على املكتب متكن من إستعمال جهاز 
اهلاتف بدون إستعمال اليدين؛ حامالت أجهزة اهلاتف 
داخل السيارة؛ السماعات ومساعات الرأس؛ أجهزة 
تستخدم دون اليدين ألجهزة اهلاتف واألجهزة 
األلكرتونية األخرى املتعلقة ابهلواتف؛ حقائب 

ت خصيصا لعقد أو محل اهلواتف وحامالت كيف
احملمولة وأجهزة اهلاتف وملحقاهتا واكسسواراهتا؛ 
أطواق للهواتف النقالة؛ املنظمات الشخصية احملوسبة؛ 
اهلوائيات؛ البطارايت؛ املعاجلات املتناهية الصغر؛ 
لوحات املفاتيح؛ أجهزة املودم؛ األالت احلاسبة؛ 

ية لتحديد شاشات العرض؛ النظم اإللكرتونية العامل
املواقع؛ أجهزة وأدوات املالحية اإللكرتونية، وتتبع 

ما عدا داخل ) وحتديد املواقع؛ أجهزة وأدوات الرصد
؛ األدوات واملعدات؛ أدوات ومعدات (األجسام احلية

الراديو؛ أفالم الفيديو؛ التجهيزات واملعدات البصرية 
والسمعية؛ إكسسوارات وملحقات كهرابئية وإلكرتونية 

صممة ومكيفة لألسخدام مع احلاسوب واملعدات م
البصرية والسمعية؛ لفافات ختزين العاب الفيديو؛ 
أجزاء وجتهيزات لكافة البضائع املذكورة أنفا؛ برامج 
احلاسوب؛ برجميات احلاسوب؛ برامج تشغيل يف يب أن 

؛ برامج تشغيل دبليو أيه أن (شبكة إفرتاضية خاصة)
شبكة )ج تشغيل يف يب أن ؛ برام(شبكة واسعة النطاق)

؛ برامج تشغيل حملرك الفالش؛ برجميات (حملية النطاق
حاسوب مزودة من األنرتنت؛ برجميات حاسوب لتزامن 
البياانت بني احلواسيب واملعاجلات واملسجالت، 
وشاشات العرض، واألجهزة األلكرتونية وأجهزة 
احلاسوب املضيفة؛ برانمج احلوسبة احلسابية؛ برانمج 

م تشغيل الشبكة؛ برانمج نظام تشغيل احلاسوب؛ نظا
برجميات احلاسوب لتزويد اإلتصال األمن عن بعد 
للدخول إىل شبكة احلاسوب واإلتصاالت؛ برجميات 
أمن احلواسيب؛ برجميات محاية احلاسوب؛ برجميات 
لتإمني احلماية للرسائل األلكرتونية؛ النغمات القابلة 

) ؛ املنشورات اإللكرتونية للتنزيل على اهلواتف احملمولة
املزودة من قواعد بياانت احلاسوب ( القابلة للتنزيل

املتوفرة على قواعد بياانت الكومبيوتر أو األنرتنت؛ 
مبا فيها أجهزة )برجميات احلاسوب وأجهزة األتصاالت 

لتمكن ابألتصال بقواعد البياانت، شبكات ( املودم
حلاسوب اليت االتصال احمللية واالنرتنت؛ برجميات ا

متكن من إجراء احملاداثت املغلقة واملؤمترات، خدمات 
عقد املؤمترات عن طريق الفيديو واهلواتف املرئية؛ 
برجميات احلاسوب لتمكن من البحث وإسرتجاع 
البياانت؛ برجميات احلاسوب اليت متكن من الدخول إىل 
قواعد البياانت، خدمات األتصال السلكية 

حلاسوب ولوحات األعالانت والالسلكية، شبكة ا
األلكرتونية؛ برجميات احلاسوب لإلستخدام يف أو 
لإلتصال يف توليد الطاقة أو الكهرابء وتوفري وتوزيع 
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الغاز واملياه؛ برامج ألعاب الكومبيوتر؛ تفاعل الوسائط 
املتعددة لربامج ألعاب الكومبيوتر؛ ألعاب الواقع 

نزيل؛ الصور األفرتاضي؛ ملفات املوسيقى القابلة للت
والرسومات وملفات الصور وتسجيالت صوتية، 
األفالم وأشرطة الفيديو والربامج السمعية والبصرية 

مزودة عرب األنرتنت أو من قواعد ( القابلة للتنزيل)
البياانت احلاسوبة أو من االنرتنت أو مواقع األنرتنت؛ 
برجميات احلاسوب لإلستخدام يف التحكم أو الرصد 

انمج لتحديد املواقع واملالحة؛ الساعات عن بعد؛ بر 
الذكية؛ أجهزة اهلواتف احملمولة ميكن إرتداؤها؛ 
احلواسيب القابلة لإلرتداء؛ أجهزة اإلرسال واإلستقبال 
اإللكرتونية للبياانت القابلة لإلرتداء؛ األساور اليت 
تصل البياانت إىل املساعدات الرقمية الشخصية 

اسوب اللوحية واملساعد واألجهزة الذكية وأجهزة احل
الشخصي الرقمي وأجهزة احلاسوب الشخصية عن 
طريق مواقع األنرتنت وأجهزة احلاسوب األخرى 
وشبكات اإلتصال؛ اهلواتف واهلواتف الذكية على 
شكل ساعة؛ اهلواتف واهلواتف الذكية على شكل 
أسوارة؛ اهلواتف واهلواتف الذكية على شكل حلي 

أو أي عناصر أخرى من /قرط ومتدلية، قالدة، خامت، 
اجملوهرات؛ أجهزة حاسوب على شكل ساعة؛ أجهزة 
حاسوب على شكل أسوارة؛ أجهزة حاسوب على 

أو أي عنصر أخر /شكل حلي، قالدة، خامت، قرط و
من اجملوهرات؛ جهاز مراقبة اللياقة البدنية على شكل 
ساعة أو أسوارة؛ جهاز مراقبة اللياقة البدنية على 

أو أي عنصر أخر /قالدة، خامت، قرط و شكل حلي،
من اجملوهرات؛ أجزاء ولوازم جلميع السلع املذكورة 

. أعاله

الراديو؛ أفالم الفيديو؛ التجهيزات واملعدات البصرية 
والسمعية؛ إكسسوارات وملحقات كهرابئية وإلكرتونية 

صممة ومكيفة لألسخدام مع احلاسوب واملعدات م
البصرية والسمعية؛ لفافات ختزين العاب الفيديو؛ 
أجزاء وجتهيزات لكافة البضائع املذكورة أنفا؛ برامج 
احلاسوب؛ برجميات احلاسوب؛ برامج تشغيل يف يب أن 

؛ برامج تشغيل دبليو أيه أن (شبكة إفرتاضية خاصة)
شبكة )ج تشغيل يف يب أن ؛ برام(شبكة واسعة النطاق)

؛ برامج تشغيل حملرك الفالش؛ برجميات (حملية النطاق
حاسوب مزودة من األنرتنت؛ برجميات حاسوب لتزامن 
البياانت بني احلواسيب واملعاجلات واملسجالت، 
وشاشات العرض، واألجهزة األلكرتونية وأجهزة 
احلاسوب املضيفة؛ برانمج احلوسبة احلسابية؛ برانمج 

م تشغيل الشبكة؛ برانمج نظام تشغيل احلاسوب؛ نظا
برجميات احلاسوب لتزويد اإلتصال األمن عن بعد 
للدخول إىل شبكة احلاسوب واإلتصاالت؛ برجميات 
أمن احلواسيب؛ برجميات محاية احلاسوب؛ برجميات 
لتإمني احلماية للرسائل األلكرتونية؛ النغمات القابلة 

) ؛ املنشورات اإللكرتونية للتنزيل على اهلواتف احملمولة
املزودة من قواعد بياانت احلاسوب ( القابلة للتنزيل

املتوفرة على قواعد بياانت الكومبيوتر أو األنرتنت؛ 
مبا فيها أجهزة )برجميات احلاسوب وأجهزة األتصاالت 

لتمكن ابألتصال بقواعد البياانت، شبكات ( املودم
حلاسوب اليت االتصال احمللية واالنرتنت؛ برجميات ا

متكن من إجراء احملاداثت املغلقة واملؤمترات، خدمات 
عقد املؤمترات عن طريق الفيديو واهلواتف املرئية؛ 
برجميات احلاسوب لتمكن من البحث وإسرتجاع 
البياانت؛ برجميات احلاسوب اليت متكن من الدخول إىل 
قواعد البياانت، خدمات األتصال السلكية 

حلاسوب ولوحات األعالانت والالسلكية، شبكة ا
األلكرتونية؛ برجميات احلاسوب لإلستخدام يف أو 
لإلتصال يف توليد الطاقة أو الكهرابء وتوفري وتوزيع 
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أورانج براند سريفيسز : أبسم 
 ليميتد 

In the name of: Orange Brand Services Limited  

أورانوووو  برانووووو سيرفيسووووزم  :العنوووو ا  
 وووو ر لنووووو  ريفيرسوووو يوا  7ليميتوووووا 

أيووه كيوو ا المملكووا 2 1لنووو ا أس ت 
 . المتحوة

اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
رام هللا برج رام هللا  -ستشارية للخدمات اال

  3ط -التجاري 

 :

 45  
 

  Trade Mark No.: 31025 30179:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
أجهزة وأدوات اإلتصاالت واإلتصال : من اجل 

الكهرابئية واإللكرتونية؛ أجهزة وأدوات اإلتصاالت 
واإلتصال؛ األجهزة واألدوات اإللكرتونية والكهرابئية 
املعدة لتجهيز، تسجيل، ختزين، بث، اسرتجاع أو 
استقبال البياانت؛ أجهزة وأدوات اتسجيل، بث، 
تضخيم أو تقليص الصوت والصور واملعلومات أو 

ات التحكم الكهرابئي، البياانت املشفرة؛ أجهزة ومعد

الغاز واملياه؛ برامج ألعاب الكومبيوتر؛ تفاعل الوسائط 
املتعددة لربامج ألعاب الكومبيوتر؛ ألعاب الواقع 

نزيل؛ الصور األفرتاضي؛ ملفات املوسيقى القابلة للت
والرسومات وملفات الصور وتسجيالت صوتية، 
األفالم وأشرطة الفيديو والربامج السمعية والبصرية 

مزودة عرب األنرتنت أو من قواعد ( القابلة للتنزيل)
البياانت احلاسوبة أو من االنرتنت أو مواقع األنرتنت؛ 
برجميات احلاسوب لإلستخدام يف التحكم أو الرصد 

انمج لتحديد املواقع واملالحة؛ الساعات عن بعد؛ بر 
الذكية؛ أجهزة اهلواتف احملمولة ميكن إرتداؤها؛ 
احلواسيب القابلة لإلرتداء؛ أجهزة اإلرسال واإلستقبال 
اإللكرتونية للبياانت القابلة لإلرتداء؛ األساور اليت 
تصل البياانت إىل املساعدات الرقمية الشخصية 

اسوب اللوحية واملساعد واألجهزة الذكية وأجهزة احل
الشخصي الرقمي وأجهزة احلاسوب الشخصية عن 
طريق مواقع األنرتنت وأجهزة احلاسوب األخرى 
وشبكات اإلتصال؛ اهلواتف واهلواتف الذكية على 
شكل ساعة؛ اهلواتف واهلواتف الذكية على شكل 
أسوارة؛ اهلواتف واهلواتف الذكية على شكل حلي 

أو أي عناصر أخرى من /قرط ومتدلية، قالدة، خامت، 
اجملوهرات؛ أجهزة حاسوب على شكل ساعة؛ أجهزة 
حاسوب على شكل أسوارة؛ أجهزة حاسوب على 

أو أي عنصر أخر /شكل حلي، قالدة، خامت، قرط و
من اجملوهرات؛ جهاز مراقبة اللياقة البدنية على شكل 
ساعة أو أسوارة؛ جهاز مراقبة اللياقة البدنية على 

أو أي عنصر أخر /قالدة، خامت، قرط و شكل حلي،
من اجملوهرات؛ أجزاء ولوازم جلميع السلع املذكورة 

. أعاله
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/ واإلشارة( ما عدا على الكائنات احلية)للفحص 
والتعليم؛ األجهزة ( اإلشراف)التإشري واملراقبة 

واملعدات البصرية والبصرايت األلكرتونية، خوادم 
اإلتصاالت، خوادم احلاسوب؛ أجهزة تشغيل يف يب أن 

؛ أجهزة تشغيل دبليو أيه أن ]شبكة إفرتاضية خاصة[ 
؛ أجهزة تشغيل إل أيه أن ]ة واسعة النطاقشبك[
؛ أجزاء وأجهزة احلاسوب؛ شبكة ]شبكة حملية النطاق[

أجهزة احلاسوب؛ أجهزة احلاسوب للوصول األمن عن 
بعد إىل شبكة احلاسوب واألتصاالت؛ أجهزة أيثرنت؛ 
أجهزة وأدوات ومعدات معاجلة الصور؛ الكامريات، 

وغرافية؛ أجهزة واألجهزة واألدوات واملعدات الفوت
العرض؛ أجهزة عرض الوسائط املتعددة؛ ماسحات 
وقارائت الباركود؛ أجهزة ومعدات بث وأستقبال 
االتصاالت والتلفاز والراديو؛ أجهزة للوصول إىل برامج 
مت بثها أو برامج منقولة؛ اهلولوجرامز؛ أجهزة احلاسوب؛  
كماليات أجهزة احلاسوب؛ الدوائر األلكرتونية احلاملة 
للبياانت املربجمة؛ األقراص املدجمة واألشرطة واألسالك 
احلاملة للبياانت املمغنطة؛ لوحات دارات مطبوعة؛ 
البطاقات املمغنطة اخلالية واحململة مسبقا؛ بطاقات 
البياانت؛ شرائح الذاكرة؛ البطاقات الذكية؛ البطاقات 
اليت حتتوي على املعاجلات متناهية الصغر؛ بطاقات 

ملتكاملة؛ بطاقات اهلوية األلكرتونية؛ بطاقات الدوائر ا
اهلاتف؛ بطاقات األئتمان اهلاتفية؛ بطاقات األئتمان؛ 
بطاقات الدين؛ بطاقات لأللعاب اإللكرتونية املصممة 
لإلستعمال مع اهلواتف؛ السي دي روم؛ حامالت 
البياانت املمغنطة والرقمية والبصرية؛ وسائط التخزين 

خالية )مغنطة والرقمية والبصرية وتسجيل البياانت امل
؛ األقراص املدجمة املسجلة مسبقا؛ حمرك (وحمملة مسبقا

فالش يو أس يب؛ أجهزة لتشغيل ملفات املوسيقى 
القابلة للتحميل؛ مشغالت وسائط حممولة؛ أجهزة 
اإلرسال واإلستقبال الفضائية؛ األقمار الصناعية 

ة؛ اخلاصة ابلبث واألتصاالت السلكية والالسلكي
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/ واإلشارة( ما عدا على الكائنات احلية)للفحص 
والتعليم؛ األجهزة ( اإلشراف)التإشري واملراقبة 

واملعدات البصرية والبصرايت األلكرتونية، خوادم 
اإلتصاالت، خوادم احلاسوب؛ أجهزة تشغيل يف يب أن 

؛ أجهزة تشغيل دبليو أيه أن ]شبكة إفرتاضية خاصة[ 
؛ أجهزة تشغيل إل أيه أن ]ة واسعة النطاقشبك[
؛ أجزاء وأجهزة احلاسوب؛ شبكة ]شبكة حملية النطاق[

أجهزة احلاسوب؛ أجهزة احلاسوب للوصول األمن عن 
بعد إىل شبكة احلاسوب واألتصاالت؛ أجهزة أيثرنت؛ 
أجهزة وأدوات ومعدات معاجلة الصور؛ الكامريات، 

وغرافية؛ أجهزة واألجهزة واألدوات واملعدات الفوت
العرض؛ أجهزة عرض الوسائط املتعددة؛ ماسحات 
وقارائت الباركود؛ أجهزة ومعدات بث وأستقبال 
االتصاالت والتلفاز والراديو؛ أجهزة للوصول إىل برامج 
مت بثها أو برامج منقولة؛ اهلولوجرامز؛ أجهزة احلاسوب؛  
كماليات أجهزة احلاسوب؛ الدوائر األلكرتونية احلاملة 
للبياانت املربجمة؛ األقراص املدجمة واألشرطة واألسالك 
احلاملة للبياانت املمغنطة؛ لوحات دارات مطبوعة؛ 
البطاقات املمغنطة اخلالية واحململة مسبقا؛ بطاقات 
البياانت؛ شرائح الذاكرة؛ البطاقات الذكية؛ البطاقات 
اليت حتتوي على املعاجلات متناهية الصغر؛ بطاقات 

ملتكاملة؛ بطاقات اهلوية األلكرتونية؛ بطاقات الدوائر ا
اهلاتف؛ بطاقات األئتمان اهلاتفية؛ بطاقات األئتمان؛ 
بطاقات الدين؛ بطاقات لأللعاب اإللكرتونية املصممة 
لإلستعمال مع اهلواتف؛ السي دي روم؛ حامالت 
البياانت املمغنطة والرقمية والبصرية؛ وسائط التخزين 

خالية )مغنطة والرقمية والبصرية وتسجيل البياانت امل
؛ األقراص املدجمة املسجلة مسبقا؛ حمرك (وحمملة مسبقا

فالش يو أس يب؛ أجهزة لتشغيل ملفات املوسيقى 
القابلة للتحميل؛ مشغالت وسائط حممولة؛ أجهزة 
اإلرسال واإلستقبال الفضائية؛ األقمار الصناعية 

ة؛ اخلاصة ابلبث واألتصاالت السلكية والالسلكي
منارات اهلواتف ومنارات الراديو وأعمدة اهلاتف؛ 
أسالك وكوابل ألكرتونية؛ الكوابل البصرية؛ كابل 
األلياف البصرية؛ األسالك املقاومة؛ ؛ األقطاب؛ نظم 
ومنشأت اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ حمطات 
لشبكات اهلاتف؛ املقاسم اهلاتفية؛ اجهزة ادخال 

ة والالسلكية، اجهزة اشارات االتصاالت السلكي
التخزين، اجهزة احملاداثت واجهزة التجهيز؛ أجهزة 
اهلاتف؛ معدات، أجهزة اهلواتف املثبتة، املنقولة، أجهزة 
اهلاتف املفعلة دون استخدام اليدين أو االجهزة املفعلة 
عن طريق الصوت؛ حمطات متعددة الوسائط؛ حمطات 

ت تفاعلية لعرض وطلب السلع واخلدمات؛ طرفيا
توصيل لتإمني املعامالت األلكرتونية مبا يف ذلك الدفع 
األلكرتوين؛ جهاز ملعاجلة الدفع األلكرتوين؛ أجهزة 

 -وأدوات البيجر، البيجر عن طريق الراديو والراديو
تلفون؛ اهلواتف واهلواتف النقالة، وأجهزة اهلاتف؛ األت 

؛ (يب دي إيه)الفاكس؛ املساعدات الرقمية الشخصية
ات األلكرتونية؛ دفاتر املالحظات االلكرتونية؛ املفكر 

اللوحات واألقراص االلكرتونية؛ والوحدات األلكرتونية 
أو نقل البياانت /احملمولة لتخزين الالسلكي، وتلقي و

والرسائل والدفع األلكرتوين؛ األجهزة االلكرتونية 
احملمولة اليت متكن املستخدم من تتبع أو إدارة 

؛ أدوات ملراقبة اإلستهالك املعلومات الشخصية
الصناعي أو املنزيل لطاقة الكهرابء، الغاز، واحلرارة 
واملياه؛ أجهزة ومعدات كهرابئية وإلكرتونية لإلستخدام 
يف أو يف عالقة اجليل أو توزيع الطاقة، الغاز، املياه، أو 
الكهرابء أو اإلتصاالت؛ معدات التحكم عن بعد يف 

ة، واملياه وموارد الطاقة؛ الكهرابء، والغاز، واحلرار 
معدات وأجهزة وأنظمة اإلقمار الصناعية للمالحة؛ 
امللحقات واإلكسسوارت ألجهزة اهلاتف واهلواتف؛ 
حموالت لألستخدام مع اهلاتف؛ شواحن البطارايت 
لألستخدام مع اهلواتف؛ أجهزة حتتوي على مكرب 
صوت مركبة يف السيارة أو على املكتب متكن من 
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هاز اهلاتف بدون إستعمال اليدين؛ حامالت إستعمال ج
أجهزة اهلاتف داخل السيارة؛ السماعات ومساعات 
الرأس؛ أجهزة تستخدم دون اليدين ألجهزة اهلاتف 
واألجهزة األلكرتونية األخرى املتعلقة ابهلواتف؛ حقائب 
وحامالت كيفت خصيصا لعقد أو محل اهلواتف 

سسواراهتا؛ أطواق احملمولة وأجهزة اهلاتف وملحقاهتا واك
للهواتف النقالة؛ املنظمات الشخصية احملوسبة؛ 
اهلوائيات؛ البطارايت؛ املعاجلات املتناهية الصغر؛ 
لوحات املفاتيح؛ أجهزة املودم؛ األالت احلاسبة؛ 
شاشات العرض؛ النظم اإللكرتونية العاملية لتحديد 
املواقع؛ أجهزة وأدوات املالحية اإللكرتونية، وتتبع 

ما عدا داخل ) ديد املواقع؛ أجهزة وأدوات الرصدوحت
؛ األدوات واملعدات؛ أدوات ومعدات (األجسام احلية

الراديو؛ أفالم الفيديو؛ التجهيزات واملعدات البصرية 
والسمعية؛ إكسسوارات وملحقات كهرابئية وإلكرتونية 
مصممة ومكيفة لألسخدام مع احلاسوب واملعدات 

ت ختزين العاب الفيديو؛ أجزاء البصرية والسمعية؛ لفافا
وجتهيزات لكافة البضائع املذكورة أنفا؛ برامج 
احلاسوب؛ برجميات احلاسوب؛ برامج تشغيل يف يب أن 

؛ برامج تشغيل دبليو أيه أن (شبكة إفرتاضية خاصة)
شبكة )؛ برامج تشغيل يف يب أن (شبكة واسعة النطاق)

برجميات ؛ برامج تشغيل حملرك الفالش؛ (حملية النطاق
حاسوب مزودة من األنرتنت؛ برجميات حاسوب لتزامن 
البياانت بني احلواسيب واملعاجلات واملسجالت، 
وشاشات العرض، واألجهزة األلكرتونية وأجهزة 
احلاسوب املضيفة؛ برانمج احلوسبة احلسابية؛ برانمج 
نظام تشغيل الشبكة؛ برانمج نظام تشغيل احلاسوب؛ 

د اإلتصال األمن عن بعد برجميات احلاسوب لتزوي
للدخول إىل شبكة احلاسوب واإلتصاالت؛ برجميات 
أمن احلواسيب؛ برجميات محاية احلاسوب؛ برجميات 
لتإمني احلماية للرسائل األلكرتونية؛ النغمات القابلة 
) للتنزيل على اهلواتف احملمولة؛ املنشورات اإللكرتونية 

منارات اهلواتف ومنارات الراديو وأعمدة اهلاتف؛ 
أسالك وكوابل ألكرتونية؛ الكوابل البصرية؛ كابل 
األلياف البصرية؛ األسالك املقاومة؛ ؛ األقطاب؛ نظم 
ومنشأت اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ حمطات 
لشبكات اهلاتف؛ املقاسم اهلاتفية؛ اجهزة ادخال 

ة والالسلكية، اجهزة اشارات االتصاالت السلكي
التخزين، اجهزة احملاداثت واجهزة التجهيز؛ أجهزة 
اهلاتف؛ معدات، أجهزة اهلواتف املثبتة، املنقولة، أجهزة 
اهلاتف املفعلة دون استخدام اليدين أو االجهزة املفعلة 
عن طريق الصوت؛ حمطات متعددة الوسائط؛ حمطات 

ت تفاعلية لعرض وطلب السلع واخلدمات؛ طرفيا
توصيل لتإمني املعامالت األلكرتونية مبا يف ذلك الدفع 
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والرسائل والدفع األلكرتوين؛ األجهزة االلكرتونية 
احملمولة اليت متكن املستخدم من تتبع أو إدارة 

؛ أدوات ملراقبة اإلستهالك املعلومات الشخصية
الصناعي أو املنزيل لطاقة الكهرابء، الغاز، واحلرارة 
واملياه؛ أجهزة ومعدات كهرابئية وإلكرتونية لإلستخدام 
يف أو يف عالقة اجليل أو توزيع الطاقة، الغاز، املياه، أو 
الكهرابء أو اإلتصاالت؛ معدات التحكم عن بعد يف 
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هاز اهلاتف بدون إستعمال اليدين؛ حامالت إستعمال ج
أجهزة اهلاتف داخل السيارة؛ السماعات ومساعات 
الرأس؛ أجهزة تستخدم دون اليدين ألجهزة اهلاتف 
واألجهزة األلكرتونية األخرى املتعلقة ابهلواتف؛ حقائب 
وحامالت كيفت خصيصا لعقد أو محل اهلواتف 

سسواراهتا؛ أطواق احملمولة وأجهزة اهلاتف وملحقاهتا واك
للهواتف النقالة؛ املنظمات الشخصية احملوسبة؛ 
اهلوائيات؛ البطارايت؛ املعاجلات املتناهية الصغر؛ 
لوحات املفاتيح؛ أجهزة املودم؛ األالت احلاسبة؛ 
شاشات العرض؛ النظم اإللكرتونية العاملية لتحديد 
املواقع؛ أجهزة وأدوات املالحية اإللكرتونية، وتتبع 

ما عدا داخل ) ديد املواقع؛ أجهزة وأدوات الرصدوحت
؛ األدوات واملعدات؛ أدوات ومعدات (األجسام احلية

الراديو؛ أفالم الفيديو؛ التجهيزات واملعدات البصرية 
والسمعية؛ إكسسوارات وملحقات كهرابئية وإلكرتونية 
مصممة ومكيفة لألسخدام مع احلاسوب واملعدات 

ت ختزين العاب الفيديو؛ أجزاء البصرية والسمعية؛ لفافا
وجتهيزات لكافة البضائع املذكورة أنفا؛ برامج 
احلاسوب؛ برجميات احلاسوب؛ برامج تشغيل يف يب أن 

؛ برامج تشغيل دبليو أيه أن (شبكة إفرتاضية خاصة)
شبكة )؛ برامج تشغيل يف يب أن (شبكة واسعة النطاق)

برجميات ؛ برامج تشغيل حملرك الفالش؛ (حملية النطاق
حاسوب مزودة من األنرتنت؛ برجميات حاسوب لتزامن 
البياانت بني احلواسيب واملعاجلات واملسجالت، 
وشاشات العرض، واألجهزة األلكرتونية وأجهزة 
احلاسوب املضيفة؛ برانمج احلوسبة احلسابية؛ برانمج 
نظام تشغيل الشبكة؛ برانمج نظام تشغيل احلاسوب؛ 

د اإلتصال األمن عن بعد برجميات احلاسوب لتزوي
للدخول إىل شبكة احلاسوب واإلتصاالت؛ برجميات 
أمن احلواسيب؛ برجميات محاية احلاسوب؛ برجميات 
لتإمني احلماية للرسائل األلكرتونية؛ النغمات القابلة 
) للتنزيل على اهلواتف احملمولة؛ املنشورات اإللكرتونية 

ت احلاسوب املزودة من قواعد بياان( القابلة للتنزيل
املتوفرة على قواعد بياانت الكومبيوتر أو األنرتنت؛ 

مبا فيها أجهزة )برجميات احلاسوب وأجهزة األتصاالت 
لتمكن ابألتصال بقواعد البياانت، شبكات ( املودم

االتصال احمللية واالنرتنت؛ برجميات احلاسوب اليت متكن 
د من إجراء احملاداثت املغلقة واملؤمترات، خدمات عق

املؤمترات عن طريق الفيديو واهلواتف املرئية؛ برجميات 
احلاسوب لتمكن من البحث وإسرتجاع البياانت؛ 
برجميات احلاسوب اليت متكن من الدخول إىل قواعد 
البياانت، خدمات األتصال السلكية والالسلكية، 
شبكة احلاسوب ولوحات األعالانت األلكرتونية؛ 

 أو لإلتصال يف توليد برجميات احلاسوب لإلستخدام يف
الطاقة أو الكهرابء وتوفري وتوزيع الغاز واملياه؛ برامج 
ألعاب الكومبيوتر؛ تفاعل الوسائط املتعددة لربامج 
ألعاب الكومبيوتر؛ ألعاب الواقع األفرتاضي؛ ملفات 
املوسيقى القابلة للتنزيل؛ الصور والرسومات وملفات 

ة الفيديو الصور وتسجيالت صوتية، األفالم وأشرط
مزودة عرب ( القابلة للتنزيل)والربامج السمعية والبصرية 

األنرتنت أو من قواعد البياانت احلاسوبة أو من 
االنرتنت أو مواقع األنرتنت؛ برجميات احلاسوب 
لإلستخدام يف التحكم أو الرصد عن بعد؛ برانمج 
لتحديد املواقع واملالحة؛ الساعات الذكية؛ أجهزة 

مولة ميكن إرتداؤها؛ احلواسيب القابلة اهلواتف احمل
لإلرتداء؛ أجهزة اإلرسال واإلستقبال اإللكرتونية 
للبياانت القابلة لإلرتداء؛ األساور اليت تصل البياانت 
إىل املساعدات الرقمية الشخصية واألجهزة الذكية 
وأجهزة احلاسوب اللوحية واملساعد الشخصي الرقمي 

ريق مواقع األنرتنت وأجهزة احلاسوب الشخصية عن ط
وأجهزة احلاسوب األخرى وشبكات اإلتصال؛ اهلواتف 
واهلواتف الذكية على شكل ساعة؛ اهلواتف واهلواتف 
الذكية على شكل أسوارة؛ اهلواتف واهلواتف الذكية 

أو أي /على شكل حلي متدلية، قالدة، خامت، قرط و
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عناصر أخرى من اجملوهرات؛ أجهزة حاسوب على 
جهزة حاسوب على شكل أسوارة؛ شكل ساعة؛ أ

أجهزة حاسوب على شكل حلي، قالدة، خامت، قرط 
أو أي عنصر أخر من اجملوهرات؛ جهاز مراقبة /و

اللياقة البدنية على شكل ساعة أو أسوارة؛ جهاز 
مراقبة اللياقة البدنية على شكل حلي، قالدة، خامت، 

أو أي عنصر أخر من اجملوهرات؛ أجزاء ولوازم /قرط و
. ميع السلع املذكورة أعالهجل

أورانج براند سريفيسز : أبسم 
 ليميتد 

In the name of: Orange Brand Services Limited  

أورانوووو  برانووووو سيرفيسووووزم  :العنوووو ا  
 وووو ر لنووووو  ريفيرسوووو يوا  7ليميتوووووا 

أيووه كيوو ا المملكووا 2 1لنووو ا أس ت 
 . المتحوة

اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 

  3ط -التجاري 

 :

 

 91  
 

ت احلاسوب املزودة من قواعد بياان( القابلة للتنزيل
املتوفرة على قواعد بياانت الكومبيوتر أو األنرتنت؛ 

مبا فيها أجهزة )برجميات احلاسوب وأجهزة األتصاالت 
لتمكن ابألتصال بقواعد البياانت، شبكات ( املودم

االتصال احمللية واالنرتنت؛ برجميات احلاسوب اليت متكن 
د من إجراء احملاداثت املغلقة واملؤمترات، خدمات عق

املؤمترات عن طريق الفيديو واهلواتف املرئية؛ برجميات 
احلاسوب لتمكن من البحث وإسرتجاع البياانت؛ 
برجميات احلاسوب اليت متكن من الدخول إىل قواعد 
البياانت، خدمات األتصال السلكية والالسلكية، 
شبكة احلاسوب ولوحات األعالانت األلكرتونية؛ 

 أو لإلتصال يف توليد برجميات احلاسوب لإلستخدام يف
الطاقة أو الكهرابء وتوفري وتوزيع الغاز واملياه؛ برامج 
ألعاب الكومبيوتر؛ تفاعل الوسائط املتعددة لربامج 
ألعاب الكومبيوتر؛ ألعاب الواقع األفرتاضي؛ ملفات 
املوسيقى القابلة للتنزيل؛ الصور والرسومات وملفات 

ة الفيديو الصور وتسجيالت صوتية، األفالم وأشرط
مزودة عرب ( القابلة للتنزيل)والربامج السمعية والبصرية 

األنرتنت أو من قواعد البياانت احلاسوبة أو من 
االنرتنت أو مواقع األنرتنت؛ برجميات احلاسوب 
لإلستخدام يف التحكم أو الرصد عن بعد؛ برانمج 
لتحديد املواقع واملالحة؛ الساعات الذكية؛ أجهزة 

مولة ميكن إرتداؤها؛ احلواسيب القابلة اهلواتف احمل
لإلرتداء؛ أجهزة اإلرسال واإلستقبال اإللكرتونية 
للبياانت القابلة لإلرتداء؛ األساور اليت تصل البياانت 
إىل املساعدات الرقمية الشخصية واألجهزة الذكية 
وأجهزة احلاسوب اللوحية واملساعد الشخصي الرقمي 

ريق مواقع األنرتنت وأجهزة احلاسوب الشخصية عن ط
وأجهزة احلاسوب األخرى وشبكات اإلتصال؛ اهلواتف 
واهلواتف الذكية على شكل ساعة؛ اهلواتف واهلواتف 
الذكية على شكل أسوارة؛ اهلواتف واهلواتف الذكية 

أو أي /على شكل حلي متدلية، قالدة، خامت، قرط و
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  Trade Mark No.: 31026 30176:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
خدمات األتصاالت السلكية والالسلكية؛ : من اجل 

ات خدمات األتصاالت؛ اهلاتف، اهلاتف النقال، خدم
الربيد الفاكس، التلكس، مجع ونقل الرسائل، البيجر 
عن طريق الراديو، حتويل املكاملات، الرد األيل، دليل 
اإلستعماالت وخدمات الربيد اإللكرتوين؛ نقل وتسليم 
وإستالم الصوت والبياانت والصور واملوسيقى 
واملعلومات؛ خدمات ارسال الرسائل األلكرتونية؛ 

االنرتنت املتعلقة ابإلتصاالت  خدمات املعلومات عرب
السلكية والالسلكية؛ تبادل خدمات البياانت؛ نقل 
البياانت عن طريق االتصاالت السلكية والالسلكية؛ 
نقل امللفات الرقمية ؛خدمات اإلتصال من خالل 
األقمار الصناعية؛ خدمات البث؛ البث األذاعي ونقل 

اب برامج الراديو والتلفاز، والفيديوهات واأللع
التفاعلية؛ نصوص الفيديو، نصوص مكتوبة وخدمات 
عرض البياانت؛ البث ونقل وتوصيل حمتوى الوسائط 
املتعددة وااللعاب االلكرتونية عرب شبكات األتصاالت 
اإللكرتونية؛ خدمات املراسلة عرب الفيديو؛ خدمات 
االتصال عن طريق الفيديو كونفرس؛ خدمات األتصال 

صاالت السلكية والالسلكية عن طريق الفيديو؛ االت
، برامج (مبا يف ذلك صفحات الويب)للمعلومات 

الكومبيوتر وأي بياانت اخرى؛ أستئجار وقت الوصول 
إىل خادم قاعدة البياانت؛ توفري خدمات وصالت 
األتصاالت السلكية والالسلكية للخط الساخن 
ومراكز األتصاالت؛ توفري وصالت املستخدم إىل 

 االتصاالت السلكية والالسلكية أو األنرتنت؛ وتوفري
وصالت إىل شكبة اإلنرتنت أو قواعد البياانت؛ وتوفري 

مقدمي )وصول املستخدم على شبكة االنرتنت 
؛ توفري الوصول إىل شبكة اخلط املباشر (اخلدمات

األلكرتوين إلسرتجاع البياانت؛ إستئجار وإجيار الوقت 

أورانج براند سريفيسز : أبسم 
 ليميتد 

In the name of: Orange Brand Services Limited  

أورانوووو  برانووووو سيرفيسووووزم  :العنوووو ا  
 وووو ر لنووووو  ريفيرسوووو يوا  7ليميتوووووا 

أيووه كيوو ا المملكووا 2 1لنووو ا أس ت 
 . المتحوة

اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
رام هللا برج رام هللا  -ستشارية للخدمات اال

  3ط -التجاري 

 :

 45  
 

  Trade Mark No.: 31025 30179:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
أجهزة وأدوات اإلتصاالت واإلتصال : من اجل 

الكهرابئية واإللكرتونية؛ أجهزة وأدوات اإلتصاالت 
واإلتصال؛ األجهزة واألدوات اإللكرتونية والكهرابئية 
املعدة لتجهيز، تسجيل، ختزين، بث، اسرتجاع أو 
استقبال البياانت؛ أجهزة وأدوات اتسجيل، بث، 
تضخيم أو تقليص الصوت والصور واملعلومات أو 

ات التحكم الكهرابئي، البياانت املشفرة؛ أجهزة ومعد

501
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جيار الوقت للوصول إىل قاعدة البياانت؛ استئجار وإ
للوصول بياانت احلاسوب ولوحة إعالانت الرسائل وإىل 

أي ) شبكة احلاسوب؛ خدمات مزود خدمة األنرتنت 
؛ توفري وتشغيل املؤمترات األلكرتونية؛ (إس يب

جمموعات النقاش وغرفة الشات؛ توفري الوصول عرب 
األنرتنت إىل املعارض وخدمات املعارض؛ تتوفري 

مواقع املوسيقى الرقمية على إمكانية الوصول إىل 
األنرتنت؛ توفري إمكانية الوصول اىل مواقع األم يب ثري 
على مواقع األنرتنت؛ استقبال املوسيقى الرقمية 
بواسطة األتصاالت السلكية والالسلكية؛ لتوفري سبل 
الوصول إىل بىن األتصاالت التحتية والشبكات ملشغلي 

ى وأطراف االتصاالت السلكية والالسلكية األخر 
أخرى ثالثة؛ إجيار واستئجار بىن األتصاالت التحتية 
والشبكات ملشغلي اإلتصاالت وأطراف أخرى ثالثة؛ 
خدمات وصول األتصاالت السلكية والالسلكية؛ 
اإلنتقال مبساعدة احلاسوب للرسائل والصور؛ األتصال 
عرب احلاسوب؛ نقل وتوزيع البياانت والصور السمعية 

شبكة احلاسوب العاملية أو االنرتنت؛  والبصرية بواسطة
توفري الوصول إىل األنرتنت على أساس مؤقت ألطراف 
اثلثة؛ توفري النقل األلكرتوين لبياانت السداد 
األلكرتونية بواسطة شبكة احلاسوب العاملية؛ خدمات 
وكالة األنباء؛ نقل األخبار ومعلومات عن الشؤون 

التمويلي لألجهزة  احلالية؛ إستئجار والتإجري والتإجري
واألدوات واملشتأت أو مكوانت إلستخدامها يف توفري 
اخلدمات املذكورة أنفا؛ اخلدمات األستشارية، 

. واملعلوماتية املتعلقة جبميع املذكور أنفا
أورانج براند سريفيسز : أبسم 
 ليميتد 

In the name of: Orange Brand Services Limited  

أورانوووو  برانووووو سيرفيسووووزم  :العنوووو ا  
 وووو ر لنووووو  ريفيرسوووو يوا  7ليميتوووووا 

أيووه كيوو ا المملكووا 2 1لنووو ا أس ت 
 . المتحوة

اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 

  3ط -التجاري 

 :
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  Trade Mark No.: 31027 30172:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
خدمات األتصاالت السلكية والالسلكية؛ : من اجل 

خدمات األتصاالت؛ اهلاتف، اهلاتف النقال، خدمات 
الربيد الفاكس، التلكس، مجع ونقل الرسائل، البيجر 
عن طريق الراديو، حتويل املكاملات، الرد األيل، دليل 
اإلستعماالت وخدمات الربيد اإللكرتوين؛ نقل وتسليم 
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أورانج براند سريفيسز : أبسم 
 ليميتد 

In the name of: Orange Brand Services Limited  

أورانوووو  برانووووو سيرفيسووووزم  :العنوووو ا  
 وووو ر لنووووو  ريفيرسوووو يوا  7ليميتوووووا 

أيووه كيوو ا المملكووا 2 1لنووو ا أس ت 
 . المتحوة

اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 

  3ط -التجاري 

 :
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  Trade Mark No.: 31027 30172:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
خدمات األتصاالت السلكية والالسلكية؛ : من اجل 

خدمات األتصاالت؛ اهلاتف، اهلاتف النقال، خدمات 
الربيد الفاكس، التلكس، مجع ونقل الرسائل، البيجر 
عن طريق الراديو، حتويل املكاملات، الرد األيل، دليل 
اإلستعماالت وخدمات الربيد اإللكرتوين؛ نقل وتسليم 

502

أورانج براند سريفيسز : أبسم 
 ليميتد 

In the name of: Orange Brand Services Limited  

أورانوووو  برانووووو سيرفيسووووزم  :العنوووو ا  
 وووو ر لنووووو  ريفيرسوووو يوا  7ليميتوووووا 

أيووه كيوو ا المملكووا 2 1لنووو ا أس ت 
 . المتحوة

اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 

  3ط -التجاري 

 :
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  Trade Mark No.: 31027 30172:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
خدمات األتصاالت السلكية والالسلكية؛ : من اجل 

خدمات األتصاالت؛ اهلاتف، اهلاتف النقال، خدمات 
الربيد الفاكس، التلكس، مجع ونقل الرسائل، البيجر 
عن طريق الراديو، حتويل املكاملات، الرد األيل، دليل 
اإلستعماالت وخدمات الربيد اإللكرتوين؛ نقل وتسليم 

والصور واملوسيقى وإستالم الصوت والبياانت 
واملعلومات؛ خدمات ارسال الرسائل األلكرتونية؛ 
خدمات املعلومات عرب االنرتنت املتعلقة ابإلتصاالت 
السلكية والالسلكية؛ تبادل خدمات البياانت؛ نقل 
البياانت عن طريق االتصاالت السلكية والالسلكية؛ 
نقل امللفات الرقمية ؛خدمات اإلتصال من خالل 

لصناعية؛ خدمات البث؛ البث األذاعي ونقل األقمار ا
برامج الراديو والتلفاز، والفيديوهات واأللعاب 
التفاعلية؛ نصوص الفيديو، نصوص مكتوبة وخدمات 
عرض البياانت؛ البث ونقل وتوصيل حمتوى الوسائط 
املتعددة وااللعاب االلكرتونية عرب شبكات األتصاالت 

لفيديو؛ خدمات اإللكرتونية؛ خدمات املراسلة عرب ا
االتصال عن طريق الفيديو كونفرس؛ خدمات األتصال 
عن طريق الفيديو؛ االتصاالت السلكية والالسلكية 

، برامج (مبا يف ذلك صفحات الويب)للمعلومات 
الكومبيوتر وأي بياانت اخرى؛ أستئجار وقت الوصول 
إىل خادم قاعدة البياانت؛ توفري خدمات وصالت 

والالسلكية للخط الساخن األتصاالت السلكية 
ومراكز األتصاالت؛ توفري وصالت املستخدم إىل 
األنرتنت؛ وتوفري االتصاالت السلكية والالسلكية أو 
وصالت إىل شكبة اإلنرتنت أو قواعد البياانت؛ وتوفري 

مقدمي )وصول املستخدم على شبكة االنرتنت 
؛ توفري الوصول إىل شبكة اخلط املباشر (اخلدمات

وين إلسرتجاع البياانت؛ إستئجار وإجيار الوقت األلكرت 
للوصول إىل قاعدة البياانت؛ استئجار وإجيار الوقت 
للوصول بياانت احلاسوب ولوحة إعالانت الرسائل وإىل 

أي ) شبكة احلاسوب؛ خدمات مزود خدمة األنرتنت 
؛ توفري وتشغيل املؤمترات األلكرتونية؛ (إس يب

توفري الوصول عرب  جمموعات النقاش وغرفة الشات؛
األنرتنت إىل املعارض وخدمات املعارض؛ تتوفري 
إمكانية الوصول إىل مواقع املوسيقى الرقمية على 
األنرتنت؛ توفري إمكانية الوصول اىل مواقع األم يب ثري 
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على مواقع األنرتنت؛ استقبال املوسيقى الرقمية 
بواسطة األتصاالت السلكية والالسلكية؛ لتوفري سبل 

وصول إىل بىن األتصاالت التحتية والشبكات ملشغلي ال
االتصاالت السلكية والالسلكية األخرى وأطراف 
أخرى ثالثة؛ إجيار واستئجار بىن األتصاالت التحتية 
والشبكات ملشغلي اإلتصاالت وأطراف أخرى ثالثة؛ 
خدمات وصول األتصاالت السلكية والالسلكية؛ 

ل والصور؛ األتصال اإلنتقال مبساعدة احلاسوب للرسائ
عرب احلاسوب؛ نقل وتوزيع البياانت والصور السمعية 
والبصرية بواسطة شبكة احلاسوب العاملية أو االنرتنت؛ 
توفري الوصول إىل األنرتنت على أساس مؤقت ألطراف 
اثلثة؛ توفري النقل األلكرتوين لبياانت السداد 
 األلكرتونية بواسطة شبكة احلاسوب العاملية؛ خدمات
وكالة األنباء؛ نقل األخبار ومعلومات عن الشؤون 
احلالية؛ إستئجار والتإجري والتإجري التمويلي لألجهزة 
واألدوات واملشتأت أو مكوانت إلستخدامها يف توفري 
اخلدمات املذكورة أنفا؛ اخلدمات األستشارية، 
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والصور واملوسيقى وإستالم الصوت والبياانت 
واملعلومات؛ خدمات ارسال الرسائل األلكرتونية؛ 
خدمات املعلومات عرب االنرتنت املتعلقة ابإلتصاالت 
السلكية والالسلكية؛ تبادل خدمات البياانت؛ نقل 
البياانت عن طريق االتصاالت السلكية والالسلكية؛ 
نقل امللفات الرقمية ؛خدمات اإلتصال من خالل 

لصناعية؛ خدمات البث؛ البث األذاعي ونقل األقمار ا
برامج الراديو والتلفاز، والفيديوهات واأللعاب 
التفاعلية؛ نصوص الفيديو، نصوص مكتوبة وخدمات 
عرض البياانت؛ البث ونقل وتوصيل حمتوى الوسائط 
املتعددة وااللعاب االلكرتونية عرب شبكات األتصاالت 

لفيديو؛ خدمات اإللكرتونية؛ خدمات املراسلة عرب ا
االتصال عن طريق الفيديو كونفرس؛ خدمات األتصال 
عن طريق الفيديو؛ االتصاالت السلكية والالسلكية 

، برامج (مبا يف ذلك صفحات الويب)للمعلومات 
الكومبيوتر وأي بياانت اخرى؛ أستئجار وقت الوصول 
إىل خادم قاعدة البياانت؛ توفري خدمات وصالت 

والالسلكية للخط الساخن األتصاالت السلكية 
ومراكز األتصاالت؛ توفري وصالت املستخدم إىل 
األنرتنت؛ وتوفري االتصاالت السلكية والالسلكية أو 
وصالت إىل شكبة اإلنرتنت أو قواعد البياانت؛ وتوفري 

مقدمي )وصول املستخدم على شبكة االنرتنت 
؛ توفري الوصول إىل شبكة اخلط املباشر (اخلدمات

وين إلسرتجاع البياانت؛ إستئجار وإجيار الوقت األلكرت 
للوصول إىل قاعدة البياانت؛ استئجار وإجيار الوقت 
للوصول بياانت احلاسوب ولوحة إعالانت الرسائل وإىل 

أي ) شبكة احلاسوب؛ خدمات مزود خدمة األنرتنت 
؛ توفري وتشغيل املؤمترات األلكرتونية؛ (إس يب

توفري الوصول عرب  جمموعات النقاش وغرفة الشات؛
األنرتنت إىل املعارض وخدمات املعارض؛ تتوفري 
إمكانية الوصول إىل مواقع املوسيقى الرقمية على 
األنرتنت؛ توفري إمكانية الوصول اىل مواقع األم يب ثري 
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  Trade Mark No.: 31028 30172:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42 47 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
اخلدمات التكنولوجية والعلمية واألحباث : من اجل 

وخدمات التصميمات املتعلقة هبا؛ خدمات األحباث 
املخربية؛ إدارة األحباث التقنية، تصميم وتطوير 

ير؛ املشاريع؛ أحباث حول املنتجات، التصميم والتطو 
األحباث التكنولوجية؛ األحباث، خدمات التصاميم 
والتطويرات املتعلقة ابحلاسوب، برامج احلاسوب، أنظمة 
احلاسوب، برجميات تطبيقية حللول احلاسوب، ألعاب 
احلاسوب، وبرجميات الواقع االفرتاضي، أنظمة معاجلة 
البياانت، إدارة البياانت، نظام معاجلة البياانت 

ت االتصاالت، حلول االتصاالت، احملوسبة، خدما
تطبيقات االتصاالت، نظم االتصاالت وواجهة 
الشبكات وتزويد االستشارات التكنولوجية، املعلومات 
والنصائح املرتبطة مبا ذكر أعاله؛ تصميم وحتديث 
برامج التشغيل لشبكة احلاسوب واخلوادم؛ تصميم 
وحتديث لربانمج تشغيل شبكات احلوسبة السحابية؛ 

صميم التقين والتخطيط لشبكات االتصاالت؛ الت
تصميم وحتديث لربامج أمن االنرتنت؛ تصميم وحتديث 
نظام أمن البياانت االلكرتوين؛ الفحوصات التقنية؛ 
الفحوصات الصناعية؛ حتضري وإعداد التقارير 
والدراسات التقنية؛ خدمات احلاسوب؛ خدمات 
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  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
اخلدمات التكنولوجية والعلمية واألحباث : من اجل 

وخدمات التصميمات املتعلقة هبا؛ خدمات األحباث 
املخربية؛ إدارة األحباث التقنية، تصميم وتطوير 

ير؛ املشاريع؛ أحباث حول املنتجات، التصميم والتطو 
األحباث التكنولوجية؛ األحباث، خدمات التصاميم 
والتطويرات املتعلقة ابحلاسوب، برامج احلاسوب، أنظمة 
احلاسوب، برجميات تطبيقية حللول احلاسوب، ألعاب 
احلاسوب، وبرجميات الواقع االفرتاضي، أنظمة معاجلة 
البياانت، إدارة البياانت، نظام معاجلة البياانت 

ت االتصاالت، حلول االتصاالت، احملوسبة، خدما
تطبيقات االتصاالت، نظم االتصاالت وواجهة 
الشبكات وتزويد االستشارات التكنولوجية، املعلومات 
والنصائح املرتبطة مبا ذكر أعاله؛ تصميم وحتديث 
برامج التشغيل لشبكة احلاسوب واخلوادم؛ تصميم 
وحتديث لربانمج تشغيل شبكات احلوسبة السحابية؛ 

صميم التقين والتخطيط لشبكات االتصاالت؛ الت
تصميم وحتديث لربامج أمن االنرتنت؛ تصميم وحتديث 
نظام أمن البياانت االلكرتوين؛ الفحوصات التقنية؛ 
الفحوصات الصناعية؛ حتضري وإعداد التقارير 
والدراسات التقنية؛ خدمات احلاسوب؛ خدمات 

لكرتونية؛ احلوسبة السحابية؛ نظام ختزين البياانت اال
تصميم أجهزة احلاسوب؛ تصميم الربامج الثابتة 
للحاسوب، برجميات احلاسوب وبرامج احلاسوب؛ 
خدمات برامج احلاسوب؛ حتضري وتوفري املعلومات 
ذات العالقة ابحلاسوب ومرافق شبكة احلاسوب؛ 
املشورة التقنية واخلدمات االستشارية يف حقل 

كية والالسلكية املعلومات التكنولوجية وشبكات السل
واالتصاالت؛ االستشارات يف جمال شبكة حوسبة 
سحابية وخدمات احلوسبة السحابية؛ االستشارات 
التقنية ذات عالقة يف تطبيق واستخدام برجميات 
احلاسوب؛ اإلستشارات وخدمات البياانت يف حقل 
دمج نظام احلاسوب، تكنولوجيا املعلومات، معلومات 

نية التحتية؛ استشارات أمن هندسة التكنولوجيا والب
احلاسوب؛ تصميم وحتديث أنظمة احلاسوب وشبكات 
السلكية والالسلكية واالتصاالت واملعدات؛ خدمات 
إدارة احلاسوب؛ خدمات الدعم التشغيلي لشبكات 
احلاسوب، شبكات السلكية والالسلكية واالتصاالت 
وشبكة نقل البياانت؛ خدمات احلاسوب عرب االنرتنت؛ 

الربجمة مقدمة عرب االنرتنت؛ برجمة برامج أمن  خدمات
االنرتنت؛ أتجري احلاسوب؛ تصميم، ورسم، والكتابة 
املفوضة، كل ذلك لتحويل الربجمي لصفحات الويب 
على االنرتنت؛ خدمات خللق صورة افرتاضية وتفاعلية؛ 
إنتاج، تشغيل واحلفاظ على قواعد البياانت واالنرتنت؛ 

يب؛ إنتاج، احلفاظ على إنتاج وتشغيل مواقع و 
واستضافة مواقع ويب لآلخرين؛ استضافة قواعد 
البياانت، واملدوانت، وبواابت الويب؛ استضافة برامج 
على االنرتنت؛ استضافة تطبيقات احلاسوب املرجمة 
لآلخرين؛ استضافة مساحة للذاكرة على االنرتنت؛ 
استضافة وأتجري مساحة للذاكرة للمواقع االلكرتونية؛ 

منصات التجارة االلكرتونية على /ستضافة برامجا
االنرتنت؛ استضافة تطبيقات الوسائط املتعددة 
والتفاعلية؛ استضافة الربجميات لالستخدام يف إدارة 
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لكرتونية؛ احلوسبة السحابية؛ نظام ختزين البياانت اال
تصميم أجهزة احلاسوب؛ تصميم الربامج الثابتة 
للحاسوب، برجميات احلاسوب وبرامج احلاسوب؛ 
خدمات برامج احلاسوب؛ حتضري وتوفري املعلومات 
ذات العالقة ابحلاسوب ومرافق شبكة احلاسوب؛ 
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يب؛ إنتاج، احلفاظ على إنتاج وتشغيل مواقع و 
واستضافة مواقع ويب لآلخرين؛ استضافة قواعد 
البياانت، واملدوانت، وبواابت الويب؛ استضافة برامج 
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لآلخرين؛ استضافة مساحة للذاكرة على االنرتنت؛ 
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منصات التجارة االلكرتونية على /ستضافة برامجا
االنرتنت؛ استضافة تطبيقات الوسائط املتعددة 
والتفاعلية؛ استضافة الربجميات لالستخدام يف إدارة 
املكتبة؛ استضافة مرافق االنرتنت إلجراء مناقشات 
تفاعلية؛ استضافة مرافق ويب عرب االنرتنت لآلخرين؛ 

ملفات، تطبيقات  استضافة بياانت إلكرتونية،
ومعلومات؛ استضافة خوادم؛ تقدمي وتوفري حمركات 
حبث؛ تركيب وصيانة برجميات احلاسوب؛ تزويد 
التطبيقات لالستعمال عرب االنرتنت بشكل مؤقت، 
أدوات الربجمة وبرانمج التشغيل عرب االنرتنت غري قابلة 
للتحميل لشبكة احلاسوب واخلوادم؛ أتجري برانمج 

ول واستخدام شبكة حوسبة سحابية؛ التشغيل للوص
أتجري برانمج التشغيل لشبكة احلاسوب واخلوادم؛ 
أتجري خوادم الويب؛ أتجري لربجميات ألعاب احلاسوب؛ 
تزويد اإلستخدام املؤقت عرب االنرتنت لشبكة التشغيل 
غري قابلة للتنزيل للدخول واستخدام شبكة احلوسبة 

ج أمن السحابية؛ تزويد مؤقت الستخدام برام
االنرتنت؛ أتجري مساحة للذاكرة على اخلوادم 
الستضافة لوحات إعالانت الكرتونية؛ رصد جهاز 
احلاسوب عرب جهاز التحكم عن بعد؛ خدمات أمن 
احلاسوب للحماية من الوصول إىل الشبكة غري 
القانونية؛ إدارة مشروع تكنولوجيا املعلومات؛ تكوين 

خدمات دمج  شبكة احلاسوب ابستخدام الربجميات؛
أنظمة احلاسوب؛ إدارة مشاريع احلاسوب يف جمال 

؛ أدارة اخلادم؛ (إي دي يب) تصنيع بياانت الكرتونية 
االستشارة يف جمال الطاقة، الكهرابء، الغاز واملياه؛ 

كفاءة الطاقة واحلفاظ على الطاقة وإدارة /فعالية
الطاقة؛ القيام ابلدراسات والتحاليل يف جمال احلفاظ 

البيئة واملوارد الطبيعة وإنتاج الطاقة املستدامة؛ على 
اخلدمات التقنية جلمع املعلومات من حاسبات 
استهالك الطاقة عن بعد؛ استشارة وبياانت على 
استهالك الطاقة الكهرابئية، الغاز، الطاقة، احلرارة 
واملياه؛ التنبؤ ابلطقس؛ خدمات بياانت الطقس؛ 

مات واخلدمات خدمات التصميم الداخلي؛ املعلو 
. األستشارية ذات عالقة ابخلدمات املذكورة أعاله
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املكتبة؛ استضافة مرافق االنرتنت إلجراء مناقشات 
تفاعلية؛ استضافة مرافق ويب عرب االنرتنت لآلخرين؛ 

ملفات، تطبيقات  استضافة بياانت إلكرتونية،
ومعلومات؛ استضافة خوادم؛ تقدمي وتوفري حمركات 
حبث؛ تركيب وصيانة برجميات احلاسوب؛ تزويد 
التطبيقات لالستعمال عرب االنرتنت بشكل مؤقت، 
أدوات الربجمة وبرانمج التشغيل عرب االنرتنت غري قابلة 
للتحميل لشبكة احلاسوب واخلوادم؛ أتجري برانمج 

ول واستخدام شبكة حوسبة سحابية؛ التشغيل للوص
أتجري برانمج التشغيل لشبكة احلاسوب واخلوادم؛ 
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غري قابلة للتنزيل للدخول واستخدام شبكة احلوسبة 

ج أمن السحابية؛ تزويد مؤقت الستخدام برام
االنرتنت؛ أتجري مساحة للذاكرة على اخلوادم 
الستضافة لوحات إعالانت الكرتونية؛ رصد جهاز 
احلاسوب عرب جهاز التحكم عن بعد؛ خدمات أمن 
احلاسوب للحماية من الوصول إىل الشبكة غري 
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أنظمة احلاسوب؛ إدارة مشاريع احلاسوب يف جمال 

؛ أدارة اخلادم؛ (إي دي يب) تصنيع بياانت الكرتونية 
االستشارة يف جمال الطاقة، الكهرابء، الغاز واملياه؛ 

كفاءة الطاقة واحلفاظ على الطاقة وإدارة /فعالية
الطاقة؛ القيام ابلدراسات والتحاليل يف جمال احلفاظ 

البيئة واملوارد الطبيعة وإنتاج الطاقة املستدامة؛ على 
اخلدمات التقنية جلمع املعلومات من حاسبات 
استهالك الطاقة عن بعد؛ استشارة وبياانت على 
استهالك الطاقة الكهرابئية، الغاز، الطاقة، احلرارة 
واملياه؛ التنبؤ ابلطقس؛ خدمات بياانت الطقس؛ 

مات واخلدمات خدمات التصميم الداخلي؛ املعلو 
. األستشارية ذات عالقة ابخلدمات املذكورة أعاله

أورانج براند سريفيسز : أبسم 
 ليميتد 

In the name of: Orange Brand Services Limited  

أورانوووو  برانووووو سيرفيسووووزم  :العنوووو ا  
 وووو ر لنووووو  ريفيرسوووو يوا  7ليميتوووووا 

أيووه كيوو ا المملكووا 2 1لنووو ا أس ت 
 . المتحوة

اتقان  -احملامي مهند عساف  :تبليغ عنوان ال
رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 

  3ط -التجاري 

 :

 

 93  
 

  Trade Mark No.: 31029 30175:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42 47 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
اخلدمات التكنولوجية والعلمية واألحباث : من اجل 

وخدمات التصميمات املتعلقة هبا؛ خدمات األحباث 
املخربية؛ إدارة األحباث التقنية، تصميم وتطوير 
املشاريع؛ أحباث حول املنتجات، التصميم والتطوير؛ 
األحباث التكنولوجية؛ األحباث، خدمات التصاميم 
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أورانج براند سريفيسز : أبسم 
 ليميتد 

In the name of: Orange Brand Services Limited  

أورانوووو  برانووووو سيرفيسووووزم  :العنوووو ا  
 وووو ر لنووووو  ريفيرسوووو يوا  7ليميتوووووا 

أيووه كيوو ا المملكووا 2 1لنووو ا أس ت 
 . المتحوة

اتقان  -احملامي مهند عساف  :تبليغ عنوان ال
رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 

  3ط -التجاري 

 :
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  Trade Mark No.: 31029 30175:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42 47 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
اخلدمات التكنولوجية والعلمية واألحباث : من اجل 

وخدمات التصميمات املتعلقة هبا؛ خدمات األحباث 
املخربية؛ إدارة األحباث التقنية، تصميم وتطوير 
املشاريع؛ أحباث حول املنتجات، التصميم والتطوير؛ 
األحباث التكنولوجية؛ األحباث، خدمات التصاميم 

أورانج براند سريفيسز : أبسم 
 ليميتد 

In the name of: Orange Brand Services Limited  

أورانوووو  برانووووو سيرفيسووووزم  :العنوووو ا  
 وووو ر لنووووو  ريفيرسوووو يوا  7ليميتوووووا 

أيووه كيوو ا المملكووا 2 1لنووو ا أس ت 
 . المتحوة

اتقان  -احملامي مهند عساف  :تبليغ عنوان ال
رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 

  3ط -التجاري 

 :
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  Trade Mark No.: 31029 30175:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42 47 :يف الصنف 

  Date: 09/03/2017 15/13/7102 :التاريخ 
اخلدمات التكنولوجية والعلمية واألحباث : من اجل 

وخدمات التصميمات املتعلقة هبا؛ خدمات األحباث 
املخربية؛ إدارة األحباث التقنية، تصميم وتطوير 
املشاريع؛ أحباث حول املنتجات، التصميم والتطوير؛ 
األحباث التكنولوجية؛ األحباث، خدمات التصاميم 

ويرات املتعلقة ابحلاسوب، برامج احلاسوب، أنظمة والتط
احلاسوب، برجميات تطبيقية حللول احلاسوب، ألعاب 
احلاسوب، وبرجميات الواقع االفرتاضي، أنظمة معاجلة 
البياانت، إدارة البياانت، نظام معاجلة البياانت 
احملوسبة، خدمات االتصاالت، حلول االتصاالت، 

تصاالت وواجهة تطبيقات االتصاالت، نظم اال
الشبكات وتزويد االستشارات التكنولوجية، املعلومات 
والنصائح املرتبطة مبا ذكر أعاله؛ تصميم وحتديث 
برامج التشغيل لشبكة احلاسوب واخلوادم؛ تصميم 
وحتديث لربانمج تشغيل شبكات احلوسبة السحابية؛ 
التصميم التقين والتخطيط لشبكات االتصاالت؛ 

امج أمن االنرتنت؛ تصميم وحتديث تصميم وحتديث لرب 
نظام أمن البياانت االلكرتوين؛ الفحوصات التقنية؛ 
الفحوصات الصناعية؛ حتضري وإعداد التقارير 
والدراسات التقنية؛ خدمات احلاسوب؛ خدمات 
احلوسبة السحابية؛ نظام ختزين البياانت االلكرتونية؛ 
تصميم أجهزة احلاسوب؛ تصميم الربامج الثابتة 

لحاسوب، برجميات احلاسوب وبرامج احلاسوب؛ ل
خدمات برامج احلاسوب؛ حتضري وتوفري املعلومات 
ذات العالقة ابحلاسوب ومرافق شبكة احلاسوب؛ 
املشورة التقنية واخلدمات االستشارية يف حقل 
املعلومات التكنولوجية وشبكات السلكية والالسلكية 

بة واالتصاالت؛ االستشارات يف جمال شبكة حوس
سحابية وخدمات احلوسبة السحابية؛ االستشارات 
التقنية ذات عالقة يف تطبيق واستخدام برجميات 
احلاسوب؛ اإلستشارات وخدمات البياانت يف حقل 
دمج نظام احلاسوب، تكنولوجيا املعلومات، معلومات 
هندسة التكنولوجيا والبنية التحتية؛ استشارات أمن 

احلاسوب وشبكات احلاسوب؛ تصميم وحتديث أنظمة 
السلكية والالسلكية واالتصاالت واملعدات؛ خدمات 
إدارة احلاسوب؛ خدمات الدعم التشغيلي لشبكات 
احلاسوب، شبكات السلكية والالسلكية واالتصاالت 
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ويرات املتعلقة ابحلاسوب، برامج احلاسوب، أنظمة والتط
احلاسوب، برجميات تطبيقية حللول احلاسوب، ألعاب 
احلاسوب، وبرجميات الواقع االفرتاضي، أنظمة معاجلة 
البياانت، إدارة البياانت، نظام معاجلة البياانت 
احملوسبة، خدمات االتصاالت، حلول االتصاالت، 

تصاالت وواجهة تطبيقات االتصاالت، نظم اال
الشبكات وتزويد االستشارات التكنولوجية، املعلومات 
والنصائح املرتبطة مبا ذكر أعاله؛ تصميم وحتديث 
برامج التشغيل لشبكة احلاسوب واخلوادم؛ تصميم 
وحتديث لربانمج تشغيل شبكات احلوسبة السحابية؛ 
التصميم التقين والتخطيط لشبكات االتصاالت؛ 

امج أمن االنرتنت؛ تصميم وحتديث تصميم وحتديث لرب 
نظام أمن البياانت االلكرتوين؛ الفحوصات التقنية؛ 
الفحوصات الصناعية؛ حتضري وإعداد التقارير 
والدراسات التقنية؛ خدمات احلاسوب؛ خدمات 
احلوسبة السحابية؛ نظام ختزين البياانت االلكرتونية؛ 
تصميم أجهزة احلاسوب؛ تصميم الربامج الثابتة 

لحاسوب، برجميات احلاسوب وبرامج احلاسوب؛ ل
خدمات برامج احلاسوب؛ حتضري وتوفري املعلومات 
ذات العالقة ابحلاسوب ومرافق شبكة احلاسوب؛ 
املشورة التقنية واخلدمات االستشارية يف حقل 
املعلومات التكنولوجية وشبكات السلكية والالسلكية 

بة واالتصاالت؛ االستشارات يف جمال شبكة حوس
سحابية وخدمات احلوسبة السحابية؛ االستشارات 
التقنية ذات عالقة يف تطبيق واستخدام برجميات 
احلاسوب؛ اإلستشارات وخدمات البياانت يف حقل 
دمج نظام احلاسوب، تكنولوجيا املعلومات، معلومات 
هندسة التكنولوجيا والبنية التحتية؛ استشارات أمن 

احلاسوب وشبكات احلاسوب؛ تصميم وحتديث أنظمة 
السلكية والالسلكية واالتصاالت واملعدات؛ خدمات 
إدارة احلاسوب؛ خدمات الدعم التشغيلي لشبكات 
احلاسوب، شبكات السلكية والالسلكية واالتصاالت 
وشبكة نقل البياانت؛ خدمات احلاسوب عرب االنرتنت؛ 
خدمات الربجمة مقدمة عرب االنرتنت؛ برجمة برامج أمن 

أتجري احلاسوب؛ تصميم، ورسم، والكتابة  االنرتنت؛
املفوضة، كل ذلك لتحويل الربجمي لصفحات الويب 
على االنرتنت؛ خدمات خللق صورة افرتاضية وتفاعلية؛ 
إنتاج، تشغيل واحلفاظ على قواعد البياانت واالنرتنت؛ 
إنتاج وتشغيل مواقع ويب؛ إنتاج، احلفاظ على 

افة قواعد واستضافة مواقع ويب لآلخرين؛ استض
البياانت، واملدوانت، وبواابت الويب؛ استضافة برامج 
على االنرتنت؛ استضافة تطبيقات احلاسوب املرجمة 
لآلخرين؛ استضافة مساحة للذاكرة على االنرتنت؛ 
استضافة وأتجري مساحة للذاكرة للمواقع االلكرتونية؛ 

منصات التجارة االلكرتونية على /استضافة برامج
ستضافة تطبيقات الوسائط املتعددة االنرتنت؛ ا

والتفاعلية؛ استضافة الربجميات لالستخدام يف إدارة 
املكتبة؛ استضافة مرافق االنرتنت إلجراء مناقشات 
تفاعلية؛ استضافة مرافق ويب عرب االنرتنت لآلخرين؛ 
استضافة بياانت إلكرتونية، ملفات، تطبيقات 

حمركات ومعلومات؛ استضافة خوادم؛ تقدمي وتوفري 
حبث؛ تركيب وصيانة برجميات احلاسوب؛ تزويد 
التطبيقات لالستعمال عرب االنرتنت بشكل مؤقت، 
أدوات الربجمة وبرانمج التشغيل عرب االنرتنت غري قابلة 
للتحميل لشبكة احلاسوب واخلوادم؛ أتجري برانمج 
التشغيل للوصول واستخدام شبكة حوسبة سحابية؛ 

بكة احلاسوب واخلوادم؛ أتجري برانمج التشغيل لش
أتجري خوادم الويب؛ أتجري لربجميات ألعاب احلاسوب؛ 
تزويد اإلستخدام املؤقت عرب االنرتنت لشبكة التشغيل 
غري قابلة للتنزيل للدخول واستخدام شبكة احلوسبة 
السحابية؛ تزويد مؤقت الستخدام برامج أمن 
االنرتنت؛ أتجري مساحة للذاكرة على اخلوادم 

فة لوحات إعالانت الكرتونية؛ رصد جهاز الستضا
احلاسوب عرب جهاز التحكم عن بعد؛ خدمات أمن 
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وشبكة نقل البياانت؛ خدمات احلاسوب عرب االنرتنت؛ 
خدمات الربجمة مقدمة عرب االنرتنت؛ برجمة برامج أمن 

أتجري احلاسوب؛ تصميم، ورسم، والكتابة  االنرتنت؛
املفوضة، كل ذلك لتحويل الربجمي لصفحات الويب 
على االنرتنت؛ خدمات خللق صورة افرتاضية وتفاعلية؛ 
إنتاج، تشغيل واحلفاظ على قواعد البياانت واالنرتنت؛ 
إنتاج وتشغيل مواقع ويب؛ إنتاج، احلفاظ على 

افة قواعد واستضافة مواقع ويب لآلخرين؛ استض
البياانت، واملدوانت، وبواابت الويب؛ استضافة برامج 
على االنرتنت؛ استضافة تطبيقات احلاسوب املرجمة 
لآلخرين؛ استضافة مساحة للذاكرة على االنرتنت؛ 
استضافة وأتجري مساحة للذاكرة للمواقع االلكرتونية؛ 

منصات التجارة االلكرتونية على /استضافة برامج
ستضافة تطبيقات الوسائط املتعددة االنرتنت؛ ا

والتفاعلية؛ استضافة الربجميات لالستخدام يف إدارة 
املكتبة؛ استضافة مرافق االنرتنت إلجراء مناقشات 
تفاعلية؛ استضافة مرافق ويب عرب االنرتنت لآلخرين؛ 
استضافة بياانت إلكرتونية، ملفات، تطبيقات 

حمركات ومعلومات؛ استضافة خوادم؛ تقدمي وتوفري 
حبث؛ تركيب وصيانة برجميات احلاسوب؛ تزويد 
التطبيقات لالستعمال عرب االنرتنت بشكل مؤقت، 
أدوات الربجمة وبرانمج التشغيل عرب االنرتنت غري قابلة 
للتحميل لشبكة احلاسوب واخلوادم؛ أتجري برانمج 
التشغيل للوصول واستخدام شبكة حوسبة سحابية؛ 

بكة احلاسوب واخلوادم؛ أتجري برانمج التشغيل لش
أتجري خوادم الويب؛ أتجري لربجميات ألعاب احلاسوب؛ 
تزويد اإلستخدام املؤقت عرب االنرتنت لشبكة التشغيل 
غري قابلة للتنزيل للدخول واستخدام شبكة احلوسبة 
السحابية؛ تزويد مؤقت الستخدام برامج أمن 
االنرتنت؛ أتجري مساحة للذاكرة على اخلوادم 

فة لوحات إعالانت الكرتونية؛ رصد جهاز الستضا
احلاسوب عرب جهاز التحكم عن بعد؛ خدمات أمن 
احلاسوب للحماية من الوصول إىل الشبكة غري 
القانونية؛ إدارة مشروع تكنولوجيا املعلومات؛ تكوين 
شبكة احلاسوب ابستخدام الربجميات؛ خدمات دمج 
 أنظمة احلاسوب؛ إدارة مشاريع احلاسوب يف جمال

؛ أدارة اخلادم؛ (إي دي يب) تصنيع بياانت الكرتونية 
االستشارة يف جمال الطاقة، الكهرابء، الغاز واملياه؛ 

كفاءة الطاقة واحلفاظ على الطاقة وإدارة /فعالية
الطاقة؛ القيام ابلدراسات والتحاليل يف جمال احلفاظ 
على البيئة واملوارد الطبيعة وإنتاج الطاقة املستدامة؛ 

ات التقنية جلمع املعلومات من حاسبات اخلدم
استهالك الطاقة عن بعد؛ استشارة وبياانت على 
استهالك الطاقة الكهرابئية، الغاز، الطاقة، احلرارة 
واملياه؛ التنبؤ ابلطقس؛ خدمات بياانت الطقس؛ 
خدمات التصميم الداخلي؛ املعلومات واخلدمات 

. الهاألستشارية ذات عالقة ابخلدمات املذكورة أع
أورانج براند سريفيسز : أبسم 
 ليميتد 

In the name of: Orange Brand Services Limited  

أورانوووو  برانووووو سيرفيسووووزم  :العنوووو ا  
 وووو ر لنووووو  ريفيرسوووو يوا  7ليميتوووووا 

أيووه كيوو ا المملكووا 2 1لنووو ا أس ت 
 . المتحوة

اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 

  3ط -التجاري 

 :
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  Trade Mark No.: 31031 30130:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 12/03/2017 07/13/7102 :التاريخ 
االلكرتونية املبخرات السلكية للسجائر : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 
السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري (من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )غراض الطبيةاأل

ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 
علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف 
السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 
منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية 

ئر أو التبغ من أجل إطالق وقطعها لغاية تسخني السجا
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية 

رذاذ؛ وأجهزة التبخري  الستنشاق النيكوتني احملتوي على
ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ 
مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم 

؛  34للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة، يف الفئة 
أجهزة إطفاء السجائر والسيجار املسّخن وكذلك 

  Trade Mark No.: 31031 30130:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 12/03/2017 07/13/7102 :التاريخ 
االلكرتونية املبخرات السلكية للسجائر : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 
السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري (من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )غراض الطبيةاأل

ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 
علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف 
السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 
منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية 

ئر أو التبغ من أجل إطالق وقطعها لغاية تسخني السجا
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية 

رذاذ؛ وأجهزة التبخري  الستنشاق النيكوتني احملتوي على
ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ 
مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم 

؛  34للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة، يف الفئة 
أجهزة إطفاء السجائر والسيجار املسّخن وكذلك 

ابلة أعواد التبغ املسّخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية الق
. إلعادة الشحن

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -لملكية الفكرية سااب وشركاهم ل :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 99  
 

  Trade Mark No.: 31032 30137:ية رقم العالمة التجار 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 12/03/2017 07/13/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 
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يجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ الس
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري (من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )األغراض الطبية

ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 
الغاليني، أدوات اجليب للف  علب ومنافض السجائر،

السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 
منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية 
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 

جهزة التدخني املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أ
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية 
الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري 
ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ 

وازم مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ول
؛  34للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة، يف الفئة 

أجهزة إطفاء السجائر والسيجار املسّخن وكذلك 
أعواد التبغ املسّخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة 

. إلعادةالشحن 
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :
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ابلة أعواد التبغ املسّخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية الق
. إلعادة الشحن

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -لملكية الفكرية سااب وشركاهم ل :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 99  
 

  Trade Mark No.: 31032 30137:ية رقم العالمة التجار 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 12/03/2017 07/13/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 

ابلة أعواد التبغ املسّخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية الق
. إلعادة الشحن

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -لملكية الفكرية سااب وشركاهم ل :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 99  
 

  Trade Mark No.: 31032 30137:ية رقم العالمة التجار 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 12/03/2017 07/13/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 
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  .In the name of: Awj Investments Ltd أوج انفستمنتس ليمتد : أبسم 
ا روب 7110. ب.ص :العنوووووووووووووووووو ا  
 الا جوووووووزر العوووووووذراء توووووو و ا ت رتووووووو

 البريط نيا 
:  بيت حلم  :عنوان التبليغ 

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31123 30073:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 21/03/2017 70/13/7102 :التاريخ 
التزويد ابلطعام والشراب : من اجل 

  In the name of: Rawan Tala't Nassef Bosheh روان طلعت نصيف بوشة : أبسم 
رام هللا  وووووووو ر  خليوووووووول  :العنوووووووو ا  
 الس  كين  

:  رام هللا شارع خليل السكاكيين  :عنوان التبليغ 

 

507

508

 30133:رقم العالمة التجارية 

Trade Mark No.: 31033  

 5 :يف الصنف 

In Class: 9  

 07/13/7102 :التاريخ 

Date: 12/03/2017  

: من اجل 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت 

شو 
شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونيةشواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ احن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 

 .

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  

 ن   تيلا س يسرا 

 :عنوان التبليغ 
سااب وشركاهم للملكية الفكرية 

- 

 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 92  
 

  Trade Mark No.: 31033 30133:رقم العالمة التجارية 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 12/03/2017 07/13/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 

احن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة شو 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 92  
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  Trade Mark No.: 31034 30134:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 12/03/2017 07/13/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : اجل  من

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار
برودكتس  فيليب موريس: أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 92  
 

  Trade Mark No.: 31034 30134:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 12/03/2017 07/13/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : اجل  من

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار
برودكتس  فيليب موريس: أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 92  
 

509

510

  Trade Mark No.: 31034 30134:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 12/03/2017 07/13/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : اجل  من

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار
برودكتس  فيليب موريس: أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 92  
 

  Trade Mark No.: 31035 30139:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 12/03/2017 07/13/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

املصّنع؛  وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 
السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري (من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )األغراض الطبية

السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ،  ورق وأانبيب
علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف 
السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 
منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية 
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 

ليل النيكوتني السائل رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حما
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية 
الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري 

ائل التبغ؛ ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ وبد
مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم 

؛  34للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة، يف الفئة 
أجهزة إطفاء السجائر والسيجار املسّخن وكذلك 



339العدد التاسع عرش 2017/10/1

  Trade Mark No.: 31035 30139:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 12/03/2017 07/13/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

املصّنع؛  وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 
السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري (من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )األغراض الطبية

السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ،  ورق وأانبيب
علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف 
السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 
منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية 
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 

ليل النيكوتني السائل رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حما
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية 
الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري 

ائل التبغ؛ ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ وبد
مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم 

؛  34للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة، يف الفئة 
أجهزة إطفاء السجائر والسيجار املسّخن وكذلك 
أعواد التبغ املسّخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة 

املبخرات السلكية للسجائر . إلعادة الشحن
وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو  االلكرتونية

املصّنع؛ منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، 
السجائر، السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، 
تبغ الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر 
املصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل 

؛ مستلزمات املدخنني، مبا )لغري األغراض الطبية(التبغ 
يف ذلك ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب 
التبغ، علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات 
اجليب للف السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ 
أعواد التبغ، منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة 

من  إلكرتونية وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ
أجل إطالق رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل 
النيكوتني السائل املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ 
أجهزة التدخني اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ 
السجائر االلكرتونية كبدائل عن السجائر التقليدية؛ 
األجهزة اإللكرتونية الستنشاق النيكوتني احملتوي على 

زة التبخري ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ رذاذ؛ وأجه
وبدائل التبغ؛ ؛ مستلزمات املدخنني للسجائر 
اإللكرتونية؛ قطع ولوازم للمنتجات املذكورة سابقا 

أجهزة إطفاء السجائر  34املتضمنة، يف الفئة 
والسيجار املسّخن وكذلك أعواد التبغ املسّخنة؛ علب 

. الشحن السجائر اإللكرتونية القابلة إلعادة
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -رية سااب وشركاهم للملكية الفك :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 95  
 

  Trade Mark No.: 31036 30136:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 12/03/2017 07/13/7102 :التاريخ 
العدسات الالصقة؛ العلب واحلافظات : من اجل 

. للعدسات الالصقة
  .In the name of: SEED CO., LTD ، ليميتد .سيد كو: أبسم 

 - 2ا ه نلووووووووو  10-2 :العنووووووووو ا  
كووووو ا ط كيووووو  -تشووووو    ا ب نكيووووو 

 ا الي ب   1170077
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :
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  Trade Mark No.: 31037 30132:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 13/03/2017 03/13/7102 :التاريخ 
اللحوم واالمساك وحلوم الدواجن والصيد ، : من اجل 

خالصات اللحم ، فواكه وخضروات حمفوظة وجمففة 
، ومربيات وفواكه مطبوخة ( جيلي)ة ، هالم ومطهو 

ابلسكر ، البيض واحلليب ومنتجات احلليب ، الزيوت 
والدهون الصاحلة لألكل 

رامي عوض هللا عبدهللا : أبسم 
 ابو عليا 

In the name of: Rame Awadallah Abdallah Abu Alia  

رام هللا بيوور جريوور الشوو ر   :العنوو ا  
 الرئيس  
:  ر جرير الشارع الرئيسي رام هللا دي :عنوان التبليغ 
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احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 95  
 

  Trade Mark No.: 31036 30136:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 12/03/2017 07/13/7102 :التاريخ 
العدسات الالصقة؛ العلب واحلافظات : من اجل 

. للعدسات الالصقة
  .In the name of: SEED CO., LTD ، ليميتد .سيد كو: أبسم 

 - 2ا ه نلووووووووو  10-2 :العنووووووووو ا  
كووووو ا ط كيووووو  -تشووووو    ا ب نكيووووو 

 ا الي ب   1170077
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 95  
 

  Trade Mark No.: 31036 30136:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 12/03/2017 07/13/7102 :التاريخ 
العدسات الالصقة؛ العلب واحلافظات : من اجل 

. للعدسات الالصقة
  .In the name of: SEED CO., LTD ، ليميتد .سيد كو: أبسم 

 - 2ا ه نلووووووووو  10-2 :العنووووووووو ا  
كووووو ا ط كيووووو  -تشووووو    ا ب نكيووووو 

 ا الي ب   1170077
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31037 30132:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 13/03/2017 03/13/7102 :التاريخ 
اللحوم واالمساك وحلوم الدواجن والصيد ، : من اجل 

خالصات اللحم ، فواكه وخضروات حمفوظة وجمففة 
، ومربيات وفواكه مطبوخة ( جيلي)ة ، هالم ومطهو 

ابلسكر ، البيض واحلليب ومنتجات احلليب ، الزيوت 
والدهون الصاحلة لألكل 

رامي عوض هللا عبدهللا : أبسم 
 ابو عليا 

In the name of: Rame Awadallah Abdallah Abu Alia  

رام هللا بيوور جريوور الشوو ر   :العنوو ا  
 الرئيس  
:  ر جرير الشارع الرئيسي رام هللا دي :عنوان التبليغ 

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31039 30135:التجارية رقم  العالمة
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
ئر، منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجا

السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري (من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )األغراض الطبية

ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 
لسجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف علب ومنافض ا

السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 
منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية 
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 

ونية؛ أجهزة التدخني املستخدمة يف السجائر االلكرت 
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة االلكرتونية 
الستنشاق الرذاذات اليت حتتوي على النيكوتني ؛ 
وأجهزة التبخري ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ 
وبدائل التبغ؛ ؛ مستلزمات املدخنني للسجائر 

لكرتونية؛ قطع ولوازم للمنتجات املذكورة سابقا اإل
أجهزة إطفاء السجائر  34املتضمنة، يف الفئة 
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  Trade Mark No.: 31038 30132:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 13/03/2017 03/13/7102 :التاريخ 
وانتاج تلفزيوين اذاعي بث : من اجل 

شركة تلفزيون اضواء : أبسم 
 لالنتاج الفين والتلفزيوين 

In the name of: sharket telfzyon adwaa lelintaj alfany 
watlfzyoni  

- ووو ر  سوووفي   -نووو بلس :العنوو ا  
صوووو لحه الطوووو بق  موووو رة  وووو ل ل اب  

 الس بل 
عمارة عالول -شارع سفيان -انبلس :عنوان التبليغ 

 ابوصاحله الطابق السابع 
 :
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  Trade Mark No.: 31038 30132:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 13/03/2017 03/13/7102 :التاريخ 
وانتاج تلفزيوين اذاعي بث : من اجل 

شركة تلفزيون اضواء : أبسم 
 لالنتاج الفين والتلفزيوين 

In the name of: sharket telfzyon adwaa lelintaj alfany 
watlfzyoni  

- ووو ر  سوووفي   -نووو بلس :العنوو ا  
صوووو لحه الطوووو بق  موووو رة  وووو ل ل اب  

 الس بل 
عمارة عالول -شارع سفيان -انبلس :عنوان التبليغ 

 ابوصاحله الطابق السابع 
 :

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31039 30135:التجارية رقم  العالمة
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
ئر، منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجا

السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري (من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )األغراض الطبية

ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 
لسجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف علب ومنافض ا

السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 
منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية 
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 

ونية؛ أجهزة التدخني املستخدمة يف السجائر االلكرت 
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة االلكرتونية 
الستنشاق الرذاذات اليت حتتوي على النيكوتني ؛ 
وأجهزة التبخري ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ 
وبدائل التبغ؛ ؛ مستلزمات املدخنني للسجائر 

لكرتونية؛ قطع ولوازم للمنتجات املذكورة سابقا اإل
أجهزة إطفاء السجائر  34املتضمنة، يف الفئة 

  Trade Mark No.: 31039 30135:التجارية رقم  العالمة
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
ئر، منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجا

السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري (من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )األغراض الطبية

ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 
لسجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف علب ومنافض ا

السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 
منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية 
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 

ونية؛ أجهزة التدخني املستخدمة يف السجائر االلكرت 
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة االلكرتونية 
الستنشاق الرذاذات اليت حتتوي على النيكوتني ؛ 
وأجهزة التبخري ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ 
وبدائل التبغ؛ ؛ مستلزمات املدخنني للسجائر 

لكرتونية؛ قطع ولوازم للمنتجات املذكورة سابقا اإل
أجهزة إطفاء السجائر  34املتضمنة، يف الفئة 
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  Trade Mark No.: 31039 30135:التجارية رقم  العالمة
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
ئر، منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجا

السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري (من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )األغراض الطبية

ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 
لسجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف علب ومنافض ا

السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 
منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية 
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 

ونية؛ أجهزة التدخني املستخدمة يف السجائر االلكرت 
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة االلكرتونية 
الستنشاق الرذاذات اليت حتتوي على النيكوتني ؛ 
وأجهزة التبخري ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ 
وبدائل التبغ؛ ؛ مستلزمات املدخنني للسجائر 

لكرتونية؛ قطع ولوازم للمنتجات املذكورة سابقا اإل
أجهزة إطفاء السجائر  34املتضمنة، يف الفئة 

والسيجار املسّخن وكذلك أعواد التبغ املسّخ نة؛ علب 
. السجائر اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

اهبا حق ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصح: 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 4  
 

  Trade Mark No.: 31040 30141:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
مواد . مستحضرات إزالة اللون و التنظيف: من اجل 

عطرية؛ مستحضرات جتميل؛ معطرات؛ مزيالت الرائحة 
صابون؛ . لالستخدام الشخصي و للحيواانت

والسيجار املسّخن وكذلك أعواد التبغ املسّخ نة؛ علب 
. السجائر اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

اهبا حق ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصح: 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 4  
 

  Trade Mark No.: 31040 30141:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
مواد . مستحضرات إزالة اللون و التنظيف: من اجل 

عطرية؛ مستحضرات جتميل؛ معطرات؛ مزيالت الرائحة 
صابون؛ . لالستخدام الشخصي و للحيواانت

515

والسيجار املسّخن وكذلك أعواد التبغ املسّخ نة؛ علب 
. السجائر اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

اهبا حق ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصح: 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 4  
 

  Trade Mark No.: 31040 30141:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
مواد . مستحضرات إزالة اللون و التنظيف: من اجل 

عطرية؛ مستحضرات جتميل؛ معطرات؛ مزيالت الرائحة 
صابون؛ . لالستخدام الشخصي و للحيواانت
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مستحضرات سنفرة؛ . مستحضرات العناية ابألسنان
؛ ورق سنفرة؛ حجر اخلفاف؛ معاجني (سنفرة)قماش 

و الفينيل و املعدن سنفرة؛ مستحضرات تلميع للجلد 
. و اخلشب

مالفا كوزميتيك بيرتول : أبسم 
غيدا توريزم إنسات إهتاالت 
إهراكات ساانيي يف تيكاريت 

 ليمتد سريكييت 

In the name of: MALVA KOZMET?K PETR. GIDA 
TUR?ZM ?N?. ?TH. ?HR. SAN. VE T?C. LTD. ?T?.  

غيبووووووز  . تين نوووووو   وووووو   :عنوووووو ا  ال
ب ستي سوووووويلير أورغوووووو نيز سوووووو ن ي  

 79:نمبور. ب لليس  ك  ه رييوت كو ب
 ك ك يل ا تركي  /غيبز  

:  انبلس  -طمون :عنوان التبليغ 

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31041 30140:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
خدمات توفري االطعمة واملشروابت، االيواء : من اجل 

مستحضرات سنفرة؛ . مستحضرات العناية ابألسنان
؛ ورق سنفرة؛ حجر اخلفاف؛ معاجني (سنفرة)قماش 

و الفينيل و املعدن سنفرة؛ مستحضرات تلميع للجلد 
. و اخلشب

مالفا كوزميتيك بيرتول : أبسم 
غيدا توريزم إنسات إهتاالت 
إهراكات ساانيي يف تيكاريت 

 ليمتد سريكييت 

In the name of: MALVA KOZMET?K PETR. GIDA 
TUR?ZM ?N?. ?TH. ?HR. SAN. VE T?C. LTD. ?T?.  

غيبووووووز  . تين نوووووو   وووووو   :عنوووووو ا  ال
ب ستي سوووووويلير أورغوووووو نيز سوووووو ن ي  

 79:نمبور. ب لليس  ك  ه رييوت كو ب
 ك ك يل ا تركي  /غيبز  

:  انبلس  -طمون :عنوان التبليغ 

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31041 30140:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
خدمات توفري االطعمة واملشروابت، االيواء : من اجل 

مستحضرات سنفرة؛ . مستحضرات العناية ابألسنان
؛ ورق سنفرة؛ حجر اخلفاف؛ معاجني (سنفرة)قماش 

و الفينيل و املعدن سنفرة؛ مستحضرات تلميع للجلد 
. و اخلشب

مالفا كوزميتيك بيرتول : أبسم 
غيدا توريزم إنسات إهتاالت 
إهراكات ساانيي يف تيكاريت 

 ليمتد سريكييت 

In the name of: MALVA KOZMET?K PETR. GIDA 
TUR?ZM ?N?. ?TH. ?HR. SAN. VE T?C. LTD. ?T?.  

غيبووووووز  . تين نوووووو   وووووو   :عنوووووو ا  ال
ب ستي سوووووويلير أورغوووووو نيز سوووووو ن ي  

 79:نمبور. ب لليس  ك  ه رييوت كو ب
 ك ك يل ا تركي  /غيبز  

:  انبلس  -طمون :عنوان التبليغ 

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31041 30140:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
خدمات توفري االطعمة واملشروابت، االيواء : من اجل 

املؤقت 
فندق ديز إن للفنادق : أبسم 

 واالستثمار 
In the name of: Shareket Days Inn lelfanadeq 
welestethmar  

 أ  ل  الماي    -رام هللا :العن ا  
:  اماة اجناز للمح :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31042 30147:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
خدمات توفري االطعمة واملشروابت، االيواء : من اجل 
املؤقت 
فندق ديز إن للفنادق : أبسم 

 واالستثمار 
In the name of: Shareket Days Inn lelfanadeq 
welestethmar  

 أ  ل  الماي    -رام هللا :العن ا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 
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ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
م الكلمات والعبارات احلماية املطلق ابستخدا

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31043 30143:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
وعجينة السمبوسك معجنات : من اجل 

مجعية قبالن التعاونية : أبسم 
 للتنمية الريفية 

In the name of: jameyyetQabalanLletanmeyah Al Reefeya  

جمعيوووا قوووب    -قوووب    :العنووو ا  
 التع ونيا للتنميا الريفيا 

:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
م الكلمات والعبارات احلماية املطلق ابستخدا

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31043 30143:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
وعجينة السمبوسك معجنات : من اجل 

مجعية قبالن التعاونية : أبسم 
 للتنمية الريفية 

In the name of: jameyyetQabalanLletanmeyah Al Reefeya  

جمعيوووا قوووب    -قوووب    :العنووو ا  
 التع ونيا للتنميا الريفيا 

:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

517

518

املؤقت 
فندق ديز إن للفنادق : أبسم 

 واالستثمار 
In the name of: Shareket Days Inn lelfanadeq 
welestethmar  

 أ  ل  الماي    -رام هللا :العن ا  
:  اماة اجناز للمح :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31042 30147:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
خدمات توفري االطعمة واملشروابت، االيواء : من اجل 
املؤقت 
فندق ديز إن للفنادق : أبسم 

 واالستثمار 
In the name of: Shareket Days Inn lelfanadeq 
welestethmar  

 أ  ل  الماي    -رام هللا :العن ا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

املؤقت 
فندق ديز إن للفنادق : أبسم 

 واالستثمار 
In the name of: Shareket Days Inn lelfanadeq 
welestethmar  

 أ  ل  الماي    -رام هللا :العن ا  
:  اماة اجناز للمح :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31042 30147:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
خدمات توفري االطعمة واملشروابت، االيواء : من اجل 
املؤقت 
فندق ديز إن للفنادق : أبسم 

 واالستثمار 
In the name of: Shareket Days Inn lelfanadeq 
welestethmar  

 أ  ل  الماي    -رام هللا :العن ا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
م الكلمات والعبارات احلماية املطلق ابستخدا

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31043 30143:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
وعجينة السمبوسك معجنات : من اجل 

مجعية قبالن التعاونية : أبسم 
 للتنمية الريفية 

In the name of: jameyyetQabalanLletanmeyah Al Reefeya  

جمعيوووا قوووب    -قوووب    :العنووو ا  
 التع ونيا للتنميا الريفيا 

:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 
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519

520

521

 2  
 

  Trade Mark No.: 31044 30144:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
مكدوس : من اجل 

  In the name of: Sharket Al Themar شركة الثمار : أبسم 
 وووو  البسوووو تين -جنووووين  :العنوووو ا  

  ركا ال،م ر  - م رة النخيل 
:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 5  
 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31044 30144:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
مكدوس : من اجل 

  In the name of: Sharket Al Themar شركة الثمار : أبسم 
 وووو  البسوووو تين -جنووووين  :العنوووو ا  

  ركا ال،م ر  - م رة النخيل 
:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 5  
 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31044 30144:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
مكدوس : من اجل 

  In the name of: Sharket Al Themar شركة الثمار : أبسم 
 وووو  البسوووو تين -جنووووين  :العنوووو ا  

  ركا ال،م ر  - م رة النخيل 
:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31045 30149:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
عصري الليمون : من اجل 

اجلمعية النسوية اخلريية : أبسم 
 الناقوره 

In the name of: Al jameya Al nasaweyah Al Khayreya Al 
Naqura  

قريووووا النوووو ق ر  الجمعيووووا  :العنوووو ا  
النسوووو يا الخيريووووا الن ق رهوووو لمجلس 

 القرو  
:  طوابس -سلط مجال خورشيد مب :عنوان التبليغ 

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31046 30146:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
معجون البندوره : من اجل 

  Trade Mark No.: 31045 30149:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
عصري الليمون : من اجل 

اجلمعية النسوية اخلريية : أبسم 
 الناقوره 

In the name of: Al jameya Al nasaweyah Al Khayreya Al 
Naqura  

قريووووا النوووو ق ر  الجمعيووووا  :العنوووو ا  
النسوووو يا الخيريووووا الن ق رهوووو لمجلس 

 القرو  
:  طوابس -سلط مجال خورشيد مب :عنوان التبليغ 

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31046 30146:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
معجون البندوره : من اجل 

  Trade Mark No.: 31045 30149:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
عصري الليمون : من اجل 

اجلمعية النسوية اخلريية : أبسم 
 الناقوره 

In the name of: Al jameya Al nasaweyah Al Khayreya Al 
Naqura  

قريووووا النوووو ق ر  الجمعيووووا  :العنوووو ا  
النسوووو يا الخيريووووا الن ق رهوووو لمجلس 

 القرو  
:  طوابس -سلط مجال خورشيد مب :عنوان التبليغ 

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31046 30146:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
معجون البندوره : من اجل 
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مجعية كفر القف :  أبسم
 النسائية اخلريية 

In the name of: JameyetKofor Laqef Alnesaeyah Al 
Khayreyah  

 ح فظووووا -كفوووور ال وووو   :العنوووو ا  
قلقيليووه بج نوو   جلوووس كفوور ال ووو  

  -0799151271تلف   
:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :وان التبليغ عن

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31047 30142:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
املفتول : من اجل 

مجعية دورا التعاونية : أبسم 
 للتصنيع الزراعي 

In the name of: Jameyet Dora Al TaewneyahlelTtasnee Al 
Zeraee  

جمعيووووووا بورا التع ونيووووووا  :العنوووووو ا  
 للتانيل الزرا   

:  طوابس -ورشيد مبسلط مجال خ :عنوان التبليغ 

 

مجعية كفر القف :  أبسم
 النسائية اخلريية 

In the name of: JameyetKofor Laqef Alnesaeyah Al 
Khayreyah  

 ح فظووووا -كفوووور ال وووو   :العنوووو ا  
قلقيليووه بج نوو   جلوووس كفوور ال ووو  

  -0799151271تلف   
:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :وان التبليغ عن

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31047 30142:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
املفتول : من اجل 

مجعية دورا التعاونية : أبسم 
 للتصنيع الزراعي 

In the name of: Jameyet Dora Al TaewneyahlelTtasnee Al 
Zeraee  

جمعيووووووا بورا التع ونيووووووا  :العنوووووو ا  
 للتانيل الزرا   

:  طوابس -ورشيد مبسلط مجال خ :عنوان التبليغ 

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31048 30142:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
زيت الزيتون . : من اجل 

مجعية الشجرة املباركة : أبسم 
 التعاونية الزراعية 

In the name of: Jameyet Al SHajara Al Mubaraka Al 
Tawenyah Al Zeraeyah  

ط بووو س جمعيوووا الشوووجرة  :العنووو ا  
المب ركوا التع ونيووا الزرا يووا الاوو فم 

 الشم ل  جن  الرتبيا والتعلير 
:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 03  
 

522

523

مجعية كفر القف :  أبسم
 النسائية اخلريية 

In the name of: JameyetKofor Laqef Alnesaeyah Al 
Khayreyah  

 ح فظووووا -كفوووور ال وووو   :العنوووو ا  
قلقيليووه بج نوو   جلوووس كفوور ال ووو  

  -0799151271تلف   
:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :وان التبليغ عن

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31047 30142:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
املفتول : من اجل 

مجعية دورا التعاونية : أبسم 
 للتصنيع الزراعي 

In the name of: Jameyet Dora Al TaewneyahlelTtasnee Al 
Zeraee  

جمعيووووووا بورا التع ونيووووووا  :العنوووووو ا  
 للتانيل الزرا   

:  طوابس -ورشيد مبسلط مجال خ :عنوان التبليغ 

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31048 30142:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
زيت الزيتون . : من اجل 

مجعية الشجرة املباركة : أبسم 
 التعاونية الزراعية 

In the name of: Jameyet Al SHajara Al Mubaraka Al 
Tawenyah Al Zeraeyah  

ط بووو س جمعيوووا الشوووجرة  :العنووو ا  
المب ركوا التع ونيووا الزرا يووا الاوو فم 

 الشم ل  جن  الرتبيا والتعلير 
:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 03  
 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31048 30142:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
زيت الزيتون . : من اجل 

مجعية الشجرة املباركة : أبسم 
 التعاونية الزراعية 

In the name of: Jameyet Al SHajara Al Mubaraka Al 
Tawenyah Al Zeraeyah  

ط بووو س جمعيوووا الشوووجرة  :العنووو ا  
المب ركوا التع ونيووا الزرا يووا الاوو فم 

 الشم ل  جن  الرتبيا والتعلير 
:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 03  
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525

526

  Trade Mark No.: 31049 30145:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
رب وعصري اخلروب : من اجل 

ثراي رشيد دمحم طبيب : أبسم 
 ثراي رشيد دمحم طبيب 

In the name of: Thuraya MohammedRasheedTabeeeb  

 زبوووا الطبيووو   ح فظوووا  :العنووو ا  
  Iقلقيليه  وخل القريه

:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 04  
 

  Trade Mark No.: 31049 30145:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
رب وعصري اخلروب : من اجل 

ثراي رشيد دمحم طبيب : أبسم 
 ثراي رشيد دمحم طبيب 

In the name of: Thuraya MohammedRasheedTabeeeb  

 زبوووا الطبيووو   ح فظوووا  :العنووو ا  
  Iقلقيليه  وخل القريه

:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 04  
 

  Trade Mark No.: 31049 30145:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
رب وعصري اخلروب : من اجل 

ثراي رشيد دمحم طبيب : أبسم 
 ثراي رشيد دمحم طبيب 

In the name of: Thuraya MohammedRasheedTabeeeb  

 زبوووا الطبيووو   ح فظوووا  :العنووو ا  
  Iقلقيليه  وخل القريه

:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 04  
 

  Trade Mark No.: 31050 30191:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
انتاج العسل الطبيعي : من اجل 

مجعية شاابت النويعمة : أبسم 
 التعاونية للتنمية الريفية 

In the name of: 
JameyetShabaatAlnweemaAltawenyaLelatanmya 
AlReefeyyah  

ا جمعيووا  وو ب ت الن يعموو :العنوو ا  
التع ونيا للتنميا الريفيوا وسو  البلوو 

 بجن  الاحا 
:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31051 30190:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :صنف يف ال

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
انتاج زبدة الزيتون : من اجل 

  Trade Mark No.: 31050 30191:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
انتاج العسل الطبيعي : من اجل 

مجعية شاابت النويعمة : أبسم 
 التعاونية للتنمية الريفية 

In the name of: 
JameyetShabaatAlnweemaAltawenyaLelatanmya 
AlReefeyyah  

ا جمعيووا  وو ب ت الن يعموو :العنوو ا  
التع ونيا للتنميا الريفيوا وسو  البلوو 

 بجن  الاحا 
:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31051 30190:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :صنف يف ال

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
انتاج زبدة الزيتون : من اجل 

  Trade Mark No.: 31050 30191:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
انتاج العسل الطبيعي : من اجل 

مجعية شاابت النويعمة : أبسم 
 التعاونية للتنمية الريفية 

In the name of: 
JameyetShabaatAlnweemaAltawenyaLelatanmya 
AlReefeyyah  

ا جمعيووا  وو ب ت الن يعموو :العنوو ا  
التع ونيا للتنميا الريفيوا وسو  البلوو 

 بجن  الاحا 
:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31051 30190:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :صنف يف ال

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
انتاج زبدة الزيتون : من اجل 

  In the name of: JameytNesaa Beeta Al Tanmaweyya مجعية نساء بيتا التنموية : أبسم 
جمعيوووا نسوو ء بيتووو   -بيتوو  :العنوو ا  

  يا التنم
:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 06  
 

  Trade Mark No.: 31052 30197:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
الزعرت : من اجل 

  In the name of: Yazeedjamal Ali Abu Nimer يزيد مجال على ابو النمر : أبسم 
 زبووا الموووور يزيووو جموو ل  :العنوو ا  

  ل  اب  النمر 
عزبة املدور يزيد مجال على ابو  :عنوان التبليغ 

 النمر 
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
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احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 02  
 

  Trade Mark No.: 31054 30194:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
سلطة الفطر : من اجل 

  In the name of: NadiBorqaAlNaswee اندي برقه النسوي : أبسم 
الش ر  العو م نو ب   -برقه  :العن ا  

 برقه النس   
:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 02  
 

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 02  
 

  Trade Mark No.: 31054 30194:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
سلطة الفطر : من اجل 

  In the name of: NadiBorqaAlNaswee اندي برقه النسوي : أبسم 
الش ر  العو م نو ب   -برقه  :العن ا  

 برقه النس   
:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 02  
 

  In the name of: JameytNesaa Beeta Al Tanmaweyya مجعية نساء بيتا التنموية : أبسم 
جمعيوووا نسوو ء بيتووو   -بيتوو  :العنوو ا  

  يا التنم
:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 06  
 

  Trade Mark No.: 31052 30197:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
الزعرت : من اجل 

  In the name of: Yazeedjamal Ali Abu Nimer يزيد مجال على ابو النمر : أبسم 
 زبووا الموووور يزيووو جموو ل  :العنوو ا  

  ل  اب  النمر 
عزبة املدور يزيد مجال على ابو  :عنوان التبليغ 

 النمر 
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 

  In the name of: JameytNesaa Beeta Al Tanmaweyya مجعية نساء بيتا التنموية : أبسم 
جمعيوووا نسوو ء بيتووو   -بيتوو  :العنوو ا  

  يا التنم
:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 06  
 

  Trade Mark No.: 31052 30197:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
الزعرت : من اجل 

  In the name of: Yazeedjamal Ali Abu Nimer يزيد مجال على ابو النمر : أبسم 
 زبووا الموووور يزيووو جموو ل  :العنوو ا  

  ل  اب  النمر 
عزبة املدور يزيد مجال على ابو  :عنوان التبليغ 

 النمر 
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 

527

528

  In the name of: JameytNesaa Beeta Al Tanmaweyya مجعية نساء بيتا التنموية : أبسم 
جمعيوووا نسوو ء بيتووو   -بيتوو  :العنوو ا  

  يا التنم
:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 06  
 

  Trade Mark No.: 31052 30197:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
الزعرت : من اجل 

  In the name of: Yazeedjamal Ali Abu Nimer يزيد مجال على ابو النمر : أبسم 
 زبووا الموووور يزيووو جموو ل  :العنوو ا  

  ل  اب  النمر 
عزبة املدور يزيد مجال على ابو  :عنوان التبليغ 

 النمر 
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 02  
 

  Trade Mark No.: 31054 30194:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
سلطة الفطر : من اجل 

  In the name of: NadiBorqaAlNaswee اندي برقه النسوي : أبسم 
الش ر  العو م نو ب   -برقه  :العن ا  

 برقه النس   
:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 02  
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529

530

  Trade Mark No.: 31055 30199:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
الصابون : من اجل 

جلنة : أبسم 
املراة 

الشبايب 
 سبسطيا 

In the name of: LajnetAlmarahalashababesabstya  

 :العنووووووووووو ا  
سبسوووووووووووطيا 
لجنوووا الموووراة 
الشووووووووووووووب ب  
سبسوووووووووووووطي  

 تلف   

1955424730س

رشيد مجال خو  :عنوان التبليغ 
 طوابس -مبسلط 

 :

 

 05  
 

  Trade Mark No.: 31055 30199:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
الصابون : من اجل 

جلنة : أبسم 
املراة 

الشبايب 
 سبسطيا 

In the name of: LajnetAlmarahalashababesabstya  

 :العنووووووووووو ا  
سبسوووووووووووطيا 
لجنوووا الموووراة 
الشووووووووووووووب ب  
سبسوووووووووووووطي  

 تلف   

1955424730س

رشيد مجال خو  :عنوان التبليغ 
 طوابس -مبسلط 

 :

 

 05  
 

  Trade Mark No.: 31056 30196:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
التزويد ابلطعام والشراب ، املطاعم ، مطاعم : من اجل 

ت اخلفيفة اخلدمة الذاتية ، مطاعم تقدمي الوجبا
  In the name of: Ibrahim Issa Mohamad Sayyad ابراهيم عيسى دمحم صياد : أبسم 

 القوس الط ر  :العن ا  
:  الطور القدس  :عنوان التبليغ 

 

 70  
 

  Trade Mark No.: 31057 30192:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 31056 30196:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
التزويد ابلطعام والشراب ، املطاعم ، مطاعم : من اجل 

ت اخلفيفة اخلدمة الذاتية ، مطاعم تقدمي الوجبا
  In the name of: Ibrahim Issa Mohamad Sayyad ابراهيم عيسى دمحم صياد : أبسم 

 القوس الط ر  :العن ا  
:  الطور القدس  :عنوان التبليغ 

 

 70  
 

  Trade Mark No.: 31057 30192:العالمة التجارية رقم 
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  In Class: 30 31 :يف الصنف 
  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 

من اجل انتاج الشطه : من اجل 
مجعية ابقه الشرقية : أبسم 

 التعاونية للخدمات الزراعية 
In the name of: Jameyet Baqah AlSharqeyah lelkhadamat 
Alzeraeya  

جمعيوووووا ب قوووووه الشووووورقيا  :العنووووو ا  
الشو ر  -التع ونيا للخو  ت الزرا يا 

 الرئيس  
:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 77  
 

  Trade Mark No.: 31058 30192:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
ملنب : من اجل 

  In the name of: jameyet Bet OmmarAltawenya مجعية بيت امر التعاونية : أبسم 
الخليووول بوووين ا ووور جمعيوووا  :العنووو ا  

بيووووووووت ا وووووووور التع ونيووووووووا تلفوووووووو   
0799151271 0799151271  

اخلليل بني امر 1955424730مجعية بيت امر التعاونية تلفون 

:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

  In Class: 30 31 :يف الصنف 
  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 

من اجل انتاج الشطه : من اجل 
مجعية ابقه الشرقية : أبسم 

 التعاونية للخدمات الزراعية 
In the name of: Jameyet Baqah AlSharqeyah lelkhadamat 
Alzeraeya  

جمعيوووووا ب قوووووه الشووووورقيا  :العنووووو ا  
الشو ر  -التع ونيا للخو  ت الزرا يا 

 الرئيس  
:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 77  
 

  Trade Mark No.: 31058 30192:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
ملنب : من اجل 

  In the name of: jameyet Bet OmmarAltawenya مجعية بيت امر التعاونية : أبسم 
الخليووول بوووين ا ووور جمعيوووا  :العنووو ا  

بيووووووووت ا وووووووور التع ونيووووووووا تلفوووووووو   
0799151271 0799151271  

اخلليل بني امر 1955424730مجعية بيت امر التعاونية تلفون 

:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

531

532

  Trade Mark No.: 31056 30196:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
التزويد ابلطعام والشراب ، املطاعم ، مطاعم : من اجل 

ت اخلفيفة اخلدمة الذاتية ، مطاعم تقدمي الوجبا
  In the name of: Ibrahim Issa Mohamad Sayyad ابراهيم عيسى دمحم صياد : أبسم 

 القوس الط ر  :العن ا  
:  الطور القدس  :عنوان التبليغ 

 

 70  
 

  Trade Mark No.: 31057 30192:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 31056 30196:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
التزويد ابلطعام والشراب ، املطاعم ، مطاعم : من اجل 

ت اخلفيفة اخلدمة الذاتية ، مطاعم تقدمي الوجبا
  In the name of: Ibrahim Issa Mohamad Sayyad ابراهيم عيسى دمحم صياد : أبسم 

 القوس الط ر  :العن ا  
:  الطور القدس  :عنوان التبليغ 

 

 70  
 

  Trade Mark No.: 31057 30192:العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30 31 :يف الصنف 
  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 

من اجل انتاج الشطه : من اجل 
مجعية ابقه الشرقية : أبسم 

 التعاونية للخدمات الزراعية 
In the name of: Jameyet Baqah AlSharqeyah lelkhadamat 
Alzeraeya  

جمعيوووووا ب قوووووه الشووووورقيا  :العنووووو ا  
الشو ر  -التع ونيا للخو  ت الزرا يا 

 الرئيس  
:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 77  
 

  Trade Mark No.: 31058 30192:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
ملنب : من اجل 

  In the name of: jameyet Bet OmmarAltawenya مجعية بيت امر التعاونية : أبسم 
الخليووول بوووين ا ووور جمعيوووا  :العنووو ا  

بيووووووووت ا وووووووور التع ونيووووووووا تلفوووووووو   
0799151271 0799151271  

اخلليل بني امر 1955424730مجعية بيت امر التعاونية تلفون 

:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 
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533

534

535

 

 73  
 

  Trade Mark No.: 31059 30195:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
دبس العنب : من اجل 

  In the name of: ShareketAlRozanah شركة الروزان : أبسم 
 لحووووو ل  ووووركا الرو نووووو   :العنوووو ا  

 HalhooolSharket ق ل  الحسبه
Al RozanaMoqabelAlhesba  

:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 74  
 

 

 73  
 

  Trade Mark No.: 31059 30195:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
دبس العنب : من اجل 

  In the name of: ShareketAlRozanah شركة الروزان : أبسم 
 لحووووو ل  ووووركا الرو نووووو   :العنوووو ا  

 HalhooolSharket ق ل  الحسبه
Al RozanaMoqabelAlhesba  

:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 74  
 

  Trade Mark No.: 31060 30161:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
من اجل انتاج الشطه : من اجل 

مجعية اجلفتلك التعاونية : أبسم 
 للتصنيع الزراعي 

In the name of: Jameyet Al Jeftlik Al 
TaaweneyaleatsneeAlzeree  

الجفتلووي جمعيووا الجفتلووي  :العنوو ا  
التع ونيوا للتاوونيل الزرا وو  الشوو ر  

بجنوووو  المسووووجو المورسووووا -العوووو م 
 تلف   

:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 79  
 

  Trade Mark No.: 31060 30161:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
من اجل انتاج الشطه : من اجل 

مجعية اجلفتلك التعاونية : أبسم 
 للتصنيع الزراعي 

In the name of: Jameyet Al Jeftlik Al 
TaaweneyaleatsneeAlzeree  

الجفتلووي جمعيووا الجفتلووي  :العنوو ا  
التع ونيوا للتاوونيل الزرا وو  الشوو ر  

بجنوووو  المسووووجو المورسووووا -العوووو م 
 تلف   

:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 79  
 

  Trade Mark No.: 31061 30160:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
من اجل انتاج املخلالت : من اجل 

  In the name of: Jameyetal IbdaatAltawenye مجعية االبداع التعاونية : أبسم 
جمعيووا االبوووا  -بيوور بلوو ط : العنو ا 

 التع ونيا الخله 
مجعية-دير بلوط االبداع التعاونية اخلله

:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 76  
 

  Trade Mark No.: 31062 30167:مة التجارية رقم العال

  Trade Mark No.: 31061 30160:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
من اجل انتاج املخلالت : من اجل 

  In the name of: Jameyetal IbdaatAltawenye مجعية االبداع التعاونية : أبسم 
جمعيووا االبوووا  -بيوور بلوو ط : العنو ا 

 التع ونيا الخله 
مجعية-دير بلوط االبداع التعاونية اخلله

:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 76  
 

  Trade Mark No.: 31062 30167:مة التجارية رقم العال
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  In Class: 29 75 :يف الصنف 
  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 

مكدوس : من اجل 
  In the name of: Sharket Altaakhee شركة التآخي : أبسم 

 - رابوه اول البلووو -جنوين  :العنو ا  
 التآخ    ركا

:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 72  
 

  Trade Mark No.: 31063 30163:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :تاريخ ال
, إدارة األعمال, تنظيم األعمال, اإلعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة إلدارة األعمال أو , النشاط املكتيب
تنظيم , األنشطة التجارية لشركات صناعية أو جتارية

, املعارض التجارية للغاايت اإلعالنية او التجارية
دمة من قبل شركة جتارية من اخلدمات الرتوجيية املق

, خالل إصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء
خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج 

  In Class: 29 75 :يف الصنف 
  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 

مكدوس : من اجل 
  In the name of: Sharket Altaakhee شركة التآخي : أبسم 

 - رابوه اول البلووو -جنوين  :العنو ا  
 التآخ    ركا

:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 72  
 

  Trade Mark No.: 31063 30163:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :تاريخ ال
, إدارة األعمال, تنظيم األعمال, اإلعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة إلدارة األعمال أو , النشاط املكتيب
تنظيم , األنشطة التجارية لشركات صناعية أو جتارية

, املعارض التجارية للغاايت اإلعالنية او التجارية
دمة من قبل شركة جتارية من اخلدمات الرتوجيية املق

, خالل إصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء
خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج 

536

537

  Trade Mark No.: 31061 30160:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
من اجل انتاج املخلالت : من اجل 

  In the name of: Jameyetal IbdaatAltawenye مجعية االبداع التعاونية : أبسم 
جمعيووا االبوووا  -بيوور بلوو ط : العنو ا 

 التع ونيا الخله 
مجعية-دير بلوط االبداع التعاونية اخلله

:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 76  
 

  Trade Mark No.: 31062 30167:مة التجارية رقم العال

  Trade Mark No.: 31061 30160:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
من اجل انتاج املخلالت : من اجل 

  In the name of: Jameyetal IbdaatAltawenye مجعية االبداع التعاونية : أبسم 
جمعيووا االبوووا  -بيوور بلوو ط : العنو ا 

 التع ونيا الخله 
مجعية-دير بلوط االبداع التعاونية اخلله

:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 76  
 

  Trade Mark No.: 31062 30167:مة التجارية رقم العال

  In Class: 29 75 :يف الصنف 
  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 

مكدوس : من اجل 
  In the name of: Sharket Altaakhee شركة التآخي : أبسم 

 - رابوه اول البلووو -جنوين  :العنو ا  
 التآخ    ركا

:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 72  
 

  Trade Mark No.: 31063 30163:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :تاريخ ال
, إدارة األعمال, تنظيم األعمال, اإلعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة إلدارة األعمال أو , النشاط املكتيب
تنظيم , األنشطة التجارية لشركات صناعية أو جتارية

, املعارض التجارية للغاايت اإلعالنية او التجارية
دمة من قبل شركة جتارية من اخلدمات الرتوجيية املق

, خالل إصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء
خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج 

خدمات عرض , حترير النصوص اإلعالنية, املبيعات
خدمات املساعدة لتشغيل شركة جتارية على مبدأ , عامة

ألطراف )ترويج املبيعات , عرض املنتوجات, االمتياز
ترويج وخدمات , املبيعات يف مزادات عامة, (خرىأ

خدمات املساعدة لألنشطة , ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل 

, وكاالت االسترياد والتصدير, شبكات اتصاالت عاملية
خدمات , االعالن املباشر على شبكة كمبيوترات

وجات واخلدمات شراء املنت)التوريد لالطراف االخرى 
إدارة امللفات , توزيع العينات, (لشركات أخرى

, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة, احملوسبة
أتجري , أتجري آالت البيع, وكاالت اإلعالانت
, نشر مواد الدعاية واإلعالن, املساحات اإلعالنية

البحث عن املعلومات , املساعدة يف إدارة األعمال
جتميع املعلومات يف , لفات حاسوبلالخرين يف م

حتضري أعمدة الدعاية , النسخ, قواعد بياانت حاسوب
املساعدة يف إدارة األعمال التجارية أو , واإلعالن
اإلعالن ابلربيد , إدارة أعمال فناين التمثيل, الصناعية

, نسخ الواثئق, حتديث مواد الدعاية واإلعالن, املباشر
الدعاية واإلعالن , تلصق اإلعالان, دراسات السوق

تنظيم املعلومات يف , استطالعات الرأي, اخلارجي
نشر نصوص الدعاية , قواعد بياانت حاسوب

, وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, واإلعالن
, خدمات البيع ابجلملة وابلتجزئة أبي طريقة كانت

خدمات جتميع تشكيلة من السلع لصاحل الغري، وذلك 
خدمات , من معاينتها و شرائها لتمكني عامة الزابئن

. . البيع ابلتجزئة للمالبس و االحذية
شركة مكاوي لأللبسة : أبسم 

 عادية عامة 
In the name of: Mikkawi Co. for clothing  

,  ووووو ر   موووور المختووووو ر :العنوووو ا  
 فلسطين , ن بلس

: . انبلس، عمارة جالرياي سنرت، ص :عنوان التبليغ 
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خدمات عرض , حترير النصوص اإلعالنية, املبيعات

خدمات املساعدة لتشغيل شركة جتارية على مبدأ , عامة
ألطراف )ترويج املبيعات , عرض املنتوجات, االمتياز

ترويج وخدمات , املبيعات يف مزادات عامة, (خرىأ
خدمات املساعدة لألنشطة , ادارة مراكز التسوق

التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل 
, وكاالت االسترياد والتصدير, شبكات اتصاالت عاملية

خدمات , االعالن املباشر على شبكة كمبيوترات
وجات واخلدمات شراء املنت)التوريد لالطراف االخرى 

إدارة امللفات , توزيع العينات, (لشركات أخرى
, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة, احملوسبة

أتجري , أتجري آالت البيع, وكاالت اإلعالانت
, نشر مواد الدعاية واإلعالن, املساحات اإلعالنية

البحث عن املعلومات , املساعدة يف إدارة األعمال
جتميع املعلومات يف , لفات حاسوبلالخرين يف م

حتضري أعمدة الدعاية , النسخ, قواعد بياانت حاسوب
املساعدة يف إدارة األعمال التجارية أو , واإلعالن
اإلعالن ابلربيد , إدارة أعمال فناين التمثيل, الصناعية

, نسخ الواثئق, حتديث مواد الدعاية واإلعالن, املباشر
الدعاية واإلعالن , تلصق اإلعالان, دراسات السوق

تنظيم املعلومات يف , استطالعات الرأي, اخلارجي
نشر نصوص الدعاية , قواعد بياانت حاسوب

, وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, واإلعالن
, خدمات البيع ابجلملة وابلتجزئة أبي طريقة كانت

خدمات جتميع تشكيلة من السلع لصاحل الغري، وذلك 
خدمات , من معاينتها و شرائها لتمكني عامة الزابئن

. . البيع ابلتجزئة للمالبس و االحذية
شركة مكاوي لأللبسة : أبسم 

 عادية عامة 
In the name of: Mikkawi Co. for clothing  

,  ووووو ر   موووور المختووووو ر :العنوووو ا  
 فلسطين , ن بلس

: . انبلس، عمارة جالرياي سنرت، ص :عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 31064 30164:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
, إدارة األعمال, تنظيم األعمال, اإلعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة إلدارة األعمال أو , النشاط املكتيب
تنظيم , األنشطة التجارية لشركات صناعية أو جتارية

, املعارض التجارية للغاايت اإلعالنية او التجارية
اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من 
, خالل إصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء

ن أو ترويج خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعال
خدمات عرض , حترير النصوص اإلعالنية, املبيعات

خدمات املساعدة لتشغيل شركة جتارية على مبدأ , عامة
ألطراف )ترويج املبيعات , عرض املنتوجات, االمتياز
ترويج وخدمات , املبيعات يف مزادات عامة, (أخرى

خدمات املساعدة لألنشطة , ادارة مراكز التسوق
تكون من طلبات معاجلة من خالل التجارية اليت ت
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, وكاالت االسترياد والتصدير, شبكات اتصاالت عاملية
خدمات , االعالن املباشر على شبكة كمبيوترات

شراء املنتوجات واخلدمات )التوريد لالطراف االخرى 
إدارة امللفات , توزيع العينات, (لشركات أخرى

, جاريةوكاالت االنباء الت, العالقات العامة, احملوسبة
أتجري , أتجري آالت البيع, وكاالت اإلعالانت
, نشر مواد الدعاية واإلعالن, املساحات اإلعالنية

البحث عن املعلومات , املساعدة يف إدارة األعمال
جتميع املعلومات يف , لالخرين يف ملفات حاسوب

حتضري أعمدة الدعاية , النسخ, قواعد بياانت حاسوب
ارة األعمال التجارية أو املساعدة يف إد, واإلعالن
اإلعالن ابلربيد , إدارة أعمال فناين التمثيل, الصناعية

, نسخ الواثئق, حتديث مواد الدعاية واإلعالن, املباشر
الدعاية واإلعالن , لصق اإلعالانت, دراسات السوق

تنظيم املعلومات يف , استطالعات الرأي, اخلارجي
نشر نصوص الدعاية , قواعد بياانت حاسوب

, وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, واإلعالن
, خدمات البيع ابجلملة وابلتجزئة أبي طريقة كانت

خدمات جتميع تشكيلة من السلع لصاحل الغري، وذلك 
خدمات , لتمكني عامة الزابئن من معاينتها و شرائها

. البيع ابلتجزئة للمالبس و االحذية
  In the name of: SHAREKET MEKKAWI LELALBESA شركة مكاوي لاللبسة : أبسم 

الشوو ر  الرئيسوو   -رفيوووي   :العنوو ا  
 فلسطين  -ن بلس  -

 -فراس اترية للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
  262: ب .ص-انبلس 

 :

 

 75  
 

538

  262. ب
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  Trade Mark No.: 31064 30164:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
, إدارة األعمال, تنظيم األعمال, اإلعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة إلدارة األعمال أو , النشاط املكتيب
تنظيم , األنشطة التجارية لشركات صناعية أو جتارية

, املعارض التجارية للغاايت اإلعالنية او التجارية
اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من 
, خالل إصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء

ن أو ترويج خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعال
خدمات عرض , حترير النصوص اإلعالنية, املبيعات

خدمات املساعدة لتشغيل شركة جتارية على مبدأ , عامة
ألطراف )ترويج املبيعات , عرض املنتوجات, االمتياز
ترويج وخدمات , املبيعات يف مزادات عامة, (أخرى

خدمات املساعدة لألنشطة , ادارة مراكز التسوق
تكون من طلبات معاجلة من خالل التجارية اليت ت

  262. ب
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  Trade Mark No.: 31064 30164:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 04/13/7102 :التاريخ 
, إدارة األعمال, تنظيم األعمال, اإلعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة إلدارة األعمال أو , النشاط املكتيب
تنظيم , األنشطة التجارية لشركات صناعية أو جتارية

, املعارض التجارية للغاايت اإلعالنية او التجارية
اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من 
, خالل إصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء

ن أو ترويج خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعال
خدمات عرض , حترير النصوص اإلعالنية, املبيعات

خدمات املساعدة لتشغيل شركة جتارية على مبدأ , عامة
ألطراف )ترويج املبيعات , عرض املنتوجات, االمتياز
ترويج وخدمات , املبيعات يف مزادات عامة, (أخرى

خدمات املساعدة لألنشطة , ادارة مراكز التسوق
تكون من طلبات معاجلة من خالل التجارية اليت ت
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, وكاالت االسترياد والتصدير, شبكات اتصاالت عاملية
خدمات , االعالن املباشر على شبكة كمبيوترات

شراء املنتوجات واخلدمات )التوريد لالطراف االخرى 
إدارة امللفات , توزيع العينات, (لشركات أخرى

, جاريةوكاالت االنباء الت, العالقات العامة, احملوسبة
أتجري , أتجري آالت البيع, وكاالت اإلعالانت
, نشر مواد الدعاية واإلعالن, املساحات اإلعالنية

البحث عن املعلومات , املساعدة يف إدارة األعمال
جتميع املعلومات يف , لالخرين يف ملفات حاسوب

حتضري أعمدة الدعاية , النسخ, قواعد بياانت حاسوب
ارة األعمال التجارية أو املساعدة يف إد, واإلعالن
اإلعالن ابلربيد , إدارة أعمال فناين التمثيل, الصناعية

, نسخ الواثئق, حتديث مواد الدعاية واإلعالن, املباشر
الدعاية واإلعالن , لصق اإلعالانت, دراسات السوق

تنظيم املعلومات يف , استطالعات الرأي, اخلارجي
نشر نصوص الدعاية , قواعد بياانت حاسوب

, وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, واإلعالن
, خدمات البيع ابجلملة وابلتجزئة أبي طريقة كانت

خدمات جتميع تشكيلة من السلع لصاحل الغري، وذلك 
خدمات , لتمكني عامة الزابئن من معاينتها و شرائها

. البيع ابلتجزئة للمالبس و االحذية
  In the name of: SHAREKET MEKKAWI LELALBESA شركة مكاوي لاللبسة : أبسم 

الشوو ر  الرئيسوو   -رفيوووي   :العنوو ا  
 فلسطين  -ن بلس  -

 -فراس اترية للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
  262: ب .ص-انبلس 

 :

 

 75  
 

  Trade Mark No.: 31065 30169:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36 36 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
وساطة التأمني، تقييم التأمني، استشارات : من اجل 

التأمني، معلومات التأمني، الوساطة يف االوراق املالية، 
. استثمارات االموال، السمسرة، االئتمان

جيانغ اتي انشورانس : أبسم 
 . ، مليتد.بروكرز كو

In the name of: Jiang Tai Insurance Brokers Co., Ltd.  

ا 7ا بيلوووينن 0291-روم أ :العنوو ا  
غ نلوووووآ  روبا  ووووويل نن  20نمبووووور 

تي  ن  يووي بفيل بمنووت  و ا  نت غوو  
 . 102706بستركتا بيجينا الاين 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

 

 31  
 

539

  Trade Mark No.: 31065 30169:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36 36 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
وساطة التأمني، تقييم التأمني، استشارات : من اجل 

التأمني، معلومات التأمني، الوساطة يف االوراق املالية، 
. استثمارات االموال، السمسرة، االئتمان

جيانغ اتي انشورانس : أبسم 
 . ، مليتد.بروكرز كو

In the name of: Jiang Tai Insurance Brokers Co., Ltd.  

ا 7ا بيلوووينن 0291-روم أ :العنوو ا  
غ نلوووووآ  روبا  ووووويل نن  20نمبووووور 

تي  ن  يووي بفيل بمنووت  و ا  نت غوو  
 . 102706بستركتا بيجينا الاين 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

 

 31  
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  Trade Mark No.: 31066 30166:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : ل من اج

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 

قالبية وامراض االورام وامراض العالقة واالمراض االست
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
ني جيرسووووو    ووووركا  وووون :العنوووو ا  

و ن انهو  و  ج نسو   انوو ج نسو   
بووو  اا نيووو  برانزويووويا نيووو  جيرسووو ا 

 ا ال الي ت المتحوة 06977
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,24ب .ص
 :

 

 30  
 

  Trade Mark No.: 31068 30162:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
صناعة املرتديال : من اجل 

  In the name of: Omar Khalid Ibrahim Badran عمر خالد ابراهيم بدران : أبسم 
 ط لكرم بير اللا    :العن ا  

البرية،الشرفة جانب اندي السيارات  :عنوان التبليغ 
  3513ب.الفلسطينةص

 :

مة اليعطي اصحاهبا حق ان تسجيل هذه العال
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 37  
 

540

541

  Trade Mark No.: 31066 30166:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : ل من اج

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 

قالبية وامراض االورام وامراض العالقة واالمراض االست
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
ني جيرسووووو    ووووركا  وووون :العنوووو ا  

و ن انهو  و  ج نسو   انوو ج نسو   
بووو  اا نيووو  برانزويووويا نيووو  جيرسووو ا 

 ا ال الي ت المتحوة 06977
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,24ب .ص
 :

 

 30  
 

  Trade Mark No.: 31068 30162:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
صناعة املرتديال : من اجل 

  In the name of: Omar Khalid Ibrahim Badran عمر خالد ابراهيم بدران : أبسم 
 ط لكرم بير اللا    :العن ا  

البرية،الشرفة جانب اندي السيارات  :عنوان التبليغ 
  3513ب.الفلسطينةص

 :

مة اليعطي اصحاهبا حق ان تسجيل هذه العال
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 37  
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542

543

  Trade Mark No.: 31069 30165:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
الزعرت : من اجل 

مجعية تراثنا االصيل : أبسم 
 النسائية للمرأة 

In the name of: JameyetTurathona Al AseelLelMarah  

جمعيووا تراثنوو  االصوويل بيووت  :العنو ا  
جوووو ال بج نوووو   طعوووور قعبوووور تلفوووو   

0799151271  
:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 33  
 

  Trade Mark No.: 31069 30165:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
الزعرت : من اجل 

مجعية تراثنا االصيل : أبسم 
 النسائية للمرأة 

In the name of: JameyetTurathona Al AseelLelMarah  

جمعيووا تراثنوو  االصوويل بيووت  :العنو ا  
جوووو ال بج نوووو   طعوووور قعبوووور تلفوووو   

0799151271  
:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 33  
 

  Trade Mark No.: 31069 30165:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
الزعرت : من اجل 

مجعية تراثنا االصيل : أبسم 
 النسائية للمرأة 

In the name of: JameyetTurathona Al AseelLelMarah  

جمعيووا تراثنوو  االصوويل بيووت  :العنو ا  
جوووو ال بج نوووو   طعوووور قعبوووور تلفوووو   

0799151271  
:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 33  
 

  Trade Mark No.: 31069 30165:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
الزعرت : من اجل 

مجعية تراثنا االصيل : أبسم 
 النسائية للمرأة 

In the name of: JameyetTurathona Al AseelLelMarah  

جمعيووا تراثنوو  االصوويل بيووت  :العنو ا  
جوووو ال بج نوووو   طعوووور قعبوووور تلفوووو   

0799151271  
:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 33  
 

  Trade Mark No.: 31070 30121:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 09/13/7102 : التاريخ
ورق العنب : من اجل 
مجعية بيت الكرمة : أبسم 

 التعاونية الزراعية 
In the name of: jameyet bet alkarmah altawenya 
alzeraeyah  

بيووووت بقوووو  جمعيووووا بيووووت  :العنوووو ا  
الكر ووووا التع ونيووووا الزرا يووووا  بنووووو  

 قرو  المجلس ال
:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 34  
 

  Trade Mark No.: 31072 30127:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او , النشاط املكتيب
خدمات , االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية

االعالن عن الوظائف، تنظيم املعارض التجارية للغاايت 
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اخلدمات الرتوجيية املقدمة من , اريةاالعالنية او التج
قبل شركة جتارية من خالل اصدار بطاقات احملالت 

خدمات إعداد مناذج الدعاية , التجارية للعمالء
, حترير النصوص االعالنية, واإلعالن أو ترويج املبيعات

خدمات املساعدة لتشغيل شركة , خدمات عرض عامة
ترويج , اتعرض املنتوج, جتارية على مبدأ االمتياز

, املبيعات يف مزادات عامة, (الطراف اخرى)املبيعات 
خدمات , ترويج وخدمات ادارة مراكز التسوق

املساعدة لالنشطة التجارية اليت تتكون من طلبات 
وكاالت , معاجلة من خالل شبكات اتصاالت عاملية

االعالن املباشر على شبكة  , االسترياد والتصدير
شراء )د لالطراف االخرى خدمات التوري, كمبيوترات

, توزيع العينات, (املنتوجات واخلدمات لشركات اخرى
وكاالت , العالقات العامة, ادارة امللفات احملوسبة

اتجري االت , وكاالت االعالانت, االنباء التجارية
نشر مواد الدعاية , أتجري املساحات اإلعالنية, البيع

حث عن الب, املساعدة يف إدارة األعمال, واإلعالن
جتميع , املعلومات لالخرين يف ملفات حاسوب

حتضري , النسخ, املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب
املساعدة يف إدارة األعمال , أعمدة الدعاية واإلعالن

, إدارة أعمال فناين التمثيل, التجارية أو الصناعية
, حتديث مواد الدعاية واإلعالن, اإلعالن ابلربيد املباشر

, لصق اإلعالانت, دراسات السوق, نسخ الواثئق
تنظيم , إستطالعات الرأي, الدعاية واإلعالن اخلارجي

نشر نصوص , املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب
وكاالت البيع وترتيب خدمات , الدعاية واإلعالن

خدمات البيع ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة  , البيع
ري، خدمات جتميع تشكيلة من السلع لصاحل الغ, كانت

. وذلك لتمكني عامة الزابئن من معاينتها و شرائها

544

  Trade Mark No.: 31070 30121:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 09/13/7102 : التاريخ
ورق العنب : من اجل 
مجعية بيت الكرمة : أبسم 

 التعاونية الزراعية 
In the name of: jameyet bet alkarmah altawenya 
alzeraeyah  

بيووووت بقوووو  جمعيووووا بيووووت  :العنوووو ا  
الكر ووووا التع ونيووووا الزرا يووووا  بنووووو  

 قرو  المجلس ال
:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 34  
 

  Trade Mark No.: 31072 30127:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او , النشاط املكتيب
خدمات , االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية

االعالن عن الوظائف، تنظيم املعارض التجارية للغاايت 

  Trade Mark No.: 31070 30121:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 09/13/7102 : التاريخ
ورق العنب : من اجل 
مجعية بيت الكرمة : أبسم 

 التعاونية الزراعية 
In the name of: jameyet bet alkarmah altawenya 
alzeraeyah  

بيووووت بقوووو  جمعيووووا بيووووت  :العنوووو ا  
الكر ووووا التع ونيووووا الزرا يووووا  بنووووو  

 قرو  المجلس ال
:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 34  
 

  Trade Mark No.: 31072 30127:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او , النشاط املكتيب
خدمات , االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية

االعالن عن الوظائف، تنظيم املعارض التجارية للغاايت 
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اخلدمات الرتوجيية املقدمة من , اريةاالعالنية او التج
قبل شركة جتارية من خالل اصدار بطاقات احملالت 

خدمات إعداد مناذج الدعاية , التجارية للعمالء
, حترير النصوص االعالنية, واإلعالن أو ترويج املبيعات

خدمات املساعدة لتشغيل شركة , خدمات عرض عامة
ترويج , اتعرض املنتوج, جتارية على مبدأ االمتياز

, املبيعات يف مزادات عامة, (الطراف اخرى)املبيعات 
خدمات , ترويج وخدمات ادارة مراكز التسوق

املساعدة لالنشطة التجارية اليت تتكون من طلبات 
وكاالت , معاجلة من خالل شبكات اتصاالت عاملية

االعالن املباشر على شبكة  , االسترياد والتصدير
شراء )د لالطراف االخرى خدمات التوري, كمبيوترات

, توزيع العينات, (املنتوجات واخلدمات لشركات اخرى
وكاالت , العالقات العامة, ادارة امللفات احملوسبة

اتجري االت , وكاالت االعالانت, االنباء التجارية
نشر مواد الدعاية , أتجري املساحات اإلعالنية, البيع

حث عن الب, املساعدة يف إدارة األعمال, واإلعالن
جتميع , املعلومات لالخرين يف ملفات حاسوب

حتضري , النسخ, املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب
املساعدة يف إدارة األعمال , أعمدة الدعاية واإلعالن

, إدارة أعمال فناين التمثيل, التجارية أو الصناعية
, حتديث مواد الدعاية واإلعالن, اإلعالن ابلربيد املباشر

, لصق اإلعالانت, دراسات السوق, نسخ الواثئق
تنظيم , إستطالعات الرأي, الدعاية واإلعالن اخلارجي

نشر نصوص , املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب
وكاالت البيع وترتيب خدمات , الدعاية واإلعالن

خدمات البيع ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة  , البيع
ري، خدمات جتميع تشكيلة من السلع لصاحل الغ, كانت

. وذلك لتمكني عامة الزابئن من معاينتها و شرائها
شركة جمموعة جملي : أبسم 

اخلصوصية االستثمارية املسامهة 
 احملدودة 

In the name of: Sharket Majjmoaat Mijjale Estethmarya  

 فلسطين  -رام هللا  :العن ا  
اتقان  -احملامي مراد فارس  :عنوان التبليغ 

برج رام هللا  -رام هللا  -للخدمات االستشارية 
  3ط -التجاري 

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 39  
 

  Trade Mark No.: 31073 30123:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36 36 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
أتمينة ,متويل الرهن العقاري: من اجل 

ومجيع اخلدمات ,وخدمات األستثمار العقاري,القروض
املذكورةاعاله مقدمة فيمايتعلق بتطوير ملكية املالك 
املسجل واية حتويالت او ترويج خاصة به او التعامل 

شركة جمموعة جملي : أبسم 
اخلصوصية االستثمارية املسامهة 

 احملدودة 

In the name of: Sharket Majjmoaat Mijjale Estethmarya  

 فلسطين  -رام هللا  :العن ا  
اتقان  -احملامي مراد فارس  :عنوان التبليغ 

برج رام هللا  -رام هللا  -للخدمات االستشارية 
  3ط -التجاري 

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 39  
 

  Trade Mark No.: 31073 30123:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36 36 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
أتمينة ,متويل الرهن العقاري: من اجل 

ومجيع اخلدمات ,وخدمات األستثمار العقاري,القروض
املذكورةاعاله مقدمة فيمايتعلق بتطوير ملكية املالك 
املسجل واية حتويالت او ترويج خاصة به او التعامل 

545

  Trade Mark No.: 31070 30121:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 09/13/7102 : التاريخ
ورق العنب : من اجل 
مجعية بيت الكرمة : أبسم 

 التعاونية الزراعية 
In the name of: jameyet bet alkarmah altawenya 
alzeraeyah  

بيووووت بقوووو  جمعيووووا بيووووت  :العنوووو ا  
الكر ووووا التع ونيووووا الزرا يووووا  بنووووو  

 قرو  المجلس ال
:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 34  
 

  Trade Mark No.: 31072 30127:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او , النشاط املكتيب
خدمات , االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية

االعالن عن الوظائف، تنظيم املعارض التجارية للغاايت 

ادارة وتسويق وأتجري ورهن معها؛ أتجري السكن ؛ 
تقييم العقارات وخدمات ,اخلدمات العقارية,االمالك 

تقدمي االستشارات ,ادارة العقارات,املكاتب العقارية
واملعلومات املتعلقة بكافة اخلدماتت املذكورة اعاله يف 

( 36)الصنف
شركة جمموعة جملي : أبسم 

صوصية االستثمارية املسامهة اخل
 احملدودة 

In the name of: Sharket Majjmoaat Mijjale Estethmarya  

 فلسطين  -رام هللا  :العن ا  
اتقان  -احملامي مراد فارس  :عنوان التبليغ 

برج رام هللا  -رام هللا  -للخدمات االستشارية 
  3ط -التجاري 

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 36  
 

  Trade Mark No.: 31074 30124:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 
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  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
التعليم ، توفري التدريب ؛ الرتفيه ؛ األنشطة : من اجل 

خدمات التعليم وتوفري التدريب . الرايضية و الثقافية
يف اجملال املوسيقي ، وخدمات التعليم وتوفري التدريب 
لألطفال املوهوبني خصيصا على املستوى الفين ، وال 

؛ [ املظاهرة ] سيما املوسيقية منها ، والتدريب العملي 
) حترير ونشر النصوص وانقالت الوسائط املتعددة 

، والكتب، والكتيبات واجملالت و ( حبالف الدعاية 
املعلومات يف اجملال الطيب ويف جمال املساعدات 
اإلنسانية؛ حترير الكتب واجملالت و املقاالت العلمية ؛ 

الكتب حول املساعدة للناس ( و النشر التحرير) نشر 
، واألنشطة الثقافية (التعليم ) يف الصعوابت ؛ املدارس 

اليت تتيح إمكانيات تعزيزاملوسيق ، وبرامج تعليم 
املوسيقى موجهة إىل األطفال من خميمات الالجئني 
الفلسطينيني ، وخدمات التدريب لألطفال املوهوبني 

يع أشكال الشراكة، على املستوى الفين، وتنظيم مج
التوأمة أو التبادل مع مؤسسات التدريب يف جمال 
الفنون ، وال سيما املوسيقية منها ، وخدمات التعليم 
وتوفري التدريب لألطفال من خميمات الالجئني 
الفلسطينيني؛ إجراء من الندوات واملؤمترات واللقاءات 
، ، وتنظيم مسابقات يف اجملاالت التعليمية والرتفيهية 

وتنظيم املعارض ألغراض ثقافية أو تعليمية ؛ التحرير 
( خبالف الدعاية)ونشر النصوص 

شركة جمموعة جملي : أبسم 
االستثمارية املسامهة اخلصوصية 

 احملدودة 

In the name of: Sharket Majjmoaat Mijjale Estethmarya  

 فلسطين  -ام هللا ر  :العن ا  
اتقان  -احملامي مراد فارس  :عنوان التبليغ 

برج رام هللا  -رام هللا  -للخدمات االستشارية 
  3ط -التجاري 

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 

ادارة وتسويق وأتجري ورهن معها؛ أتجري السكن ؛ 
تقييم العقارات وخدمات ,اخلدمات العقارية,االمالك 

تقدمي االستشارات ,ادارة العقارات,املكاتب العقارية
واملعلومات املتعلقة بكافة اخلدماتت املذكورة اعاله يف 

( 36)الصنف
شركة جمموعة جملي : أبسم 

صوصية االستثمارية املسامهة اخل
 احملدودة 

In the name of: Sharket Majjmoaat Mijjale Estethmarya  

 فلسطين  -رام هللا  :العن ا  
اتقان  -احملامي مراد فارس  :عنوان التبليغ 

برج رام هللا  -رام هللا  -للخدمات االستشارية 
  3ط -التجاري 

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 36  
 

  Trade Mark No.: 31074 30124:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

ادارة وتسويق وأتجري ورهن معها؛ أتجري السكن ؛ 
تقييم العقارات وخدمات ,اخلدمات العقارية,االمالك 

تقدمي االستشارات ,ادارة العقارات,املكاتب العقارية
واملعلومات املتعلقة بكافة اخلدماتت املذكورة اعاله يف 

( 36)الصنف
شركة جمموعة جملي : أبسم 

صوصية االستثمارية املسامهة اخل
 احملدودة 

In the name of: Sharket Majjmoaat Mijjale Estethmarya  

 فلسطين  -رام هللا  :العن ا  
اتقان  -احملامي مراد فارس  :عنوان التبليغ 

برج رام هللا  -رام هللا  -للخدمات االستشارية 
  3ط -التجاري 

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 36  
 

  Trade Mark No.: 31074 30124:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

546

ادارة وتسويق وأتجري ورهن معها؛ أتجري السكن ؛ 
تقييم العقارات وخدمات ,اخلدمات العقارية,االمالك 

تقدمي االستشارات ,ادارة العقارات,املكاتب العقارية
واملعلومات املتعلقة بكافة اخلدماتت املذكورة اعاله يف 

( 36)الصنف
شركة جمموعة جملي : أبسم 

صوصية االستثمارية املسامهة اخل
 احملدودة 

In the name of: Sharket Majjmoaat Mijjale Estethmarya  

 فلسطين  -رام هللا  :العن ا  
اتقان  -احملامي مراد فارس  :عنوان التبليغ 

برج رام هللا  -رام هللا  -للخدمات االستشارية 
  3ط -التجاري 

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 36  
 

  Trade Mark No.: 31074 30124:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 
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  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
التعليم ، توفري التدريب ؛ الرتفيه ؛ األنشطة : من اجل 

خدمات التعليم وتوفري التدريب . الرايضية و الثقافية
يف اجملال املوسيقي ، وخدمات التعليم وتوفري التدريب 
لألطفال املوهوبني خصيصا على املستوى الفين ، وال 

؛ [ املظاهرة ] سيما املوسيقية منها ، والتدريب العملي 
) حترير ونشر النصوص وانقالت الوسائط املتعددة 

، والكتب، والكتيبات واجملالت و ( حبالف الدعاية 
املعلومات يف اجملال الطيب ويف جمال املساعدات 
اإلنسانية؛ حترير الكتب واجملالت و املقاالت العلمية ؛ 

الكتب حول املساعدة للناس ( و النشر التحرير) نشر 
، واألنشطة الثقافية (التعليم ) يف الصعوابت ؛ املدارس 

اليت تتيح إمكانيات تعزيزاملوسيق ، وبرامج تعليم 
املوسيقى موجهة إىل األطفال من خميمات الالجئني 
الفلسطينيني ، وخدمات التدريب لألطفال املوهوبني 

يع أشكال الشراكة، على املستوى الفين، وتنظيم مج
التوأمة أو التبادل مع مؤسسات التدريب يف جمال 
الفنون ، وال سيما املوسيقية منها ، وخدمات التعليم 
وتوفري التدريب لألطفال من خميمات الالجئني 
الفلسطينيني؛ إجراء من الندوات واملؤمترات واللقاءات 
، ، وتنظيم مسابقات يف اجملاالت التعليمية والرتفيهية 

وتنظيم املعارض ألغراض ثقافية أو تعليمية ؛ التحرير 
( خبالف الدعاية)ونشر النصوص 

شركة جمموعة جملي : أبسم 
االستثمارية املسامهة اخلصوصية 

 احملدودة 

In the name of: Sharket Majjmoaat Mijjale Estethmarya  

 فلسطين  -ام هللا ر  :العن ا  
اتقان  -احملامي مراد فارس  :عنوان التبليغ 

برج رام هللا  -رام هللا  -للخدمات االستشارية 
  3ط -التجاري 

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 

547

ارات احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعب
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 32  
 

  Trade Mark No.: 31075 30129:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
انتاج العسل الطبيعي : من اجل 

مجعية بزاراي التعاونية : أبسم 
 للمنفعة املتبادلة 

In the name of: jameyetBezzaryalelmanfa al Motabadalah  

جمعيوووووا بزاريووووو   -بزاريووووو  :العنووووو ا  
وسوو   -التع ونيووا للمنفعووا المتب بلووا

 البلو 
:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 32  
 

ارات احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعب
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 32  
 

  Trade Mark No.: 31075 30129:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
انتاج العسل الطبيعي : من اجل 

مجعية بزاراي التعاونية : أبسم 
 للمنفعة املتبادلة 

In the name of: jameyetBezzaryalelmanfa al Motabadalah  

جمعيوووووا بزاريووووو   -بزاريووووو  :العنووووو ا  
وسوو   -التع ونيووا للمنفعووا المتب بلووا

 البلو 
:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 32  
 

ارات احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعب
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 32  
 

  Trade Mark No.: 31075 30129:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
انتاج العسل الطبيعي : من اجل 

مجعية بزاراي التعاونية : أبسم 
 للمنفعة املتبادلة 

In the name of: jameyetBezzaryalelmanfa al Motabadalah  

جمعيوووووا بزاريووووو   -بزاريووووو  :العنووووو ا  
وسوو   -التع ونيووا للمنفعووا المتب بلووا

 البلو 
:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 32  
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  Trade Mark No.: 31076 30126:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
خملل الزيتون : من اجل 

مجعية دير الغصون : أبسم 
 التعاونية للتوفري و التسليف 

In the name of: jameyet Der Al goson Al 
TaweneyahleltawfeerwaAltasleef  

جمعيوا بيور -بير اللا    :العن ا  
 اللا   التع ونيا للت فير والتسليف 

:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 35  
 

548

549

550

  Trade Mark No.: 31076 30126:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
خملل الزيتون : من اجل 

مجعية دير الغصون : أبسم 
 التعاونية للتوفري و التسليف 

In the name of: jameyet Der Al goson Al 
TaweneyahleltawfeerwaAltasleef  

جمعيوا بيور -بير اللا    :العن ا  
 اللا   التع ونيا للت فير والتسليف 

:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 35  
 

  Trade Mark No.: 31076 30126:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
خملل الزيتون : من اجل 

مجعية دير الغصون : أبسم 
 التعاونية للتوفري و التسليف 

In the name of: jameyet Der Al goson Al 
TaweneyahleltawfeerwaAltasleef  

جمعيوا بيور -بير اللا    :العن ا  
 اللا   التع ونيا للت فير والتسليف 

:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 35  
 

  Trade Mark No.: 31077 30122:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
انتاج العسل الطبيعي : من اجل 

مجعية بتري التعاونية : أبسم 
 الزراعية 

In the name of: jameyetBateerAltawenyah Al zeraeyah  

جمعيووووووا بتيوووووور -بتيوووووور  :العنوووووو ا  
  -التع ونيا الزرا يا 

:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31092 30157:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 16/03/2017 06/13/7102 :التاريخ 
إطارات للدراجات اهلوائية؛ أانبيب داخلية : من اجل 

لإلطارات اهلوائية؛ سالسل نقل احلركة؛ أغلفة خارجية 
لإلطارات اهلوائية؛ إطارات هوائية؛ دراجات انرية؛ 
إطارات لعجالت املركبات؛ إطارات سيارات؛ مركبات 

السكك  للنقل الربي أو اجلوي أو املائي أو بواسطة

  Trade Mark No.: 31077 30122:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
انتاج العسل الطبيعي : من اجل 

مجعية بتري التعاونية : أبسم 
 الزراعية 

In the name of: jameyetBateerAltawenyah Al zeraeyah  

جمعيووووووا بتيوووووور -بتيوووووور  :العنوووووو ا  
  -التع ونيا الزرا يا 

:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31092 30157:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 16/03/2017 06/13/7102 :التاريخ 
إطارات للدراجات اهلوائية؛ أانبيب داخلية : من اجل 

لإلطارات اهلوائية؛ سالسل نقل احلركة؛ أغلفة خارجية 
لإلطارات اهلوائية؛ إطارات هوائية؛ دراجات انرية؛ 
إطارات لعجالت املركبات؛ إطارات سيارات؛ مركبات 

السكك  للنقل الربي أو اجلوي أو املائي أو بواسطة

  Trade Mark No.: 31077 30122:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
انتاج العسل الطبيعي : من اجل 

مجعية بتري التعاونية : أبسم 
 الزراعية 

In the name of: jameyetBateerAltawenyah Al zeraeyah  

جمعيووووووا بتيوووووور -بتيوووووور  :العنوووووو ا  
  -التع ونيا الزرا يا 

:  طوابس -مجال خورشيد مبسلط  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31092 30157:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 16/03/2017 06/13/7102 :التاريخ 
إطارات للدراجات اهلوائية؛ أانبيب داخلية : من اجل 

لإلطارات اهلوائية؛ سالسل نقل احلركة؛ أغلفة خارجية 
لإلطارات اهلوائية؛ إطارات هوائية؛ دراجات انرية؛ 
إطارات لعجالت املركبات؛ إطارات سيارات؛ مركبات 

السكك  للنقل الربي أو اجلوي أو املائي أو بواسطة
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551

(. رفرف)احلديدية؛ واقيات وحل 
تيومسون رابر اتير : أبسم 

 . ، إل يت دي.كو( ويهاي)
In the name of: TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI) 
CO., LTD  

ا تنجسووووووين روبا 1رقووووور  :العنووووو ا  
ويهووو   تك ن  يوووي آنوووو تكن ل جي ووو ل 
بيفيل بمنووووووووووووووت  و ا  وووووووووووووو نوونن 

 . اينبروفينسا ال
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31093 30153:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 16/03/2017 06/13/7102 :التاريخ 
طارات للدراجات اهلوائية؛ أانبيب داخلية : من اجل 

لإلطارات اهلوائية؛ سالسل نقل احلركة؛ أغلفة خارجية 
لإلطارات اهلوائية؛ إطارات هوائية؛ دراجات انرية؛ 

لعجالت املركبات؛ إطارات سيارات؛ مركبات إطارات 
للنقل الربي أو اجلوي أو املائي أو بواسطة السكك 

(. رفرف)احلديدية؛ واقيات وحل 
تيومسون رابر اتير : أبسم 

 . ، إل يت دي.كو( ويهاي)
In the name of: TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI) 
CO., LTD  

ا تنجسووووووين روبا 1رقووووور  :العنووووو ا  
ويهووو   تك ن  يوووي آنوووو تكن ل جي ووو ل 
بيفيل بمنووووووووووووووت  و ا  وووووووووووووو نوونن 

 . اينبروفينسا ال
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31093 30153:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 16/03/2017 06/13/7102 :التاريخ 
طارات للدراجات اهلوائية؛ أانبيب داخلية : من اجل 

لإلطارات اهلوائية؛ سالسل نقل احلركة؛ أغلفة خارجية 
لإلطارات اهلوائية؛ إطارات هوائية؛ دراجات انرية؛ 

لعجالت املركبات؛ إطارات سيارات؛ مركبات إطارات 
للنقل الربي أو اجلوي أو املائي أو بواسطة السكك 

(. رفرف)احلديدية؛ واقيات وحل 
تيومسون رابر اتير : أبسم 

 . ، إل يت دي.كو( ويهاي)
In the name of: TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI) 
CO., LTD  

ا تنجسووووووين روبا 1رقووووور  :العنووووو ا  
ويهووو   تك ن  يوووي آنوووو تكن ل جي ووو ل 
بيفيل بمنووووووووووووووت  و ا  وووووووووووووو نوونن 

 . اينبروفينسا ال
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31093 30153:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 16/03/2017 06/13/7102 :التاريخ 
طارات للدراجات اهلوائية؛ أانبيب داخلية : من اجل 

لإلطارات اهلوائية؛ سالسل نقل احلركة؛ أغلفة خارجية 
لإلطارات اهلوائية؛ إطارات هوائية؛ دراجات انرية؛ 

لعجالت املركبات؛ إطارات سيارات؛ مركبات إطارات 
(. رفرف)احلديدية؛ واقيات وحل للنقل الربي أو اجلوي أو املائي أو بواسطة السكك 

تيومسون رابر اتير : أبسم 
 . ، إل يت دي.كو( ويهاي)

In the name of: TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI) 
CO., LTD  

تنجسووووووين روبا  ا1رقووووور  :العنووووو ا  
ويهووو   تك ن  يوووي آنوووو تكن ل جي ووو ل 
بيفيل بمنووووووووووووووت  و ا  وووووووووووووو نوونن 

 . بروفينسا الاين
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31094 30154:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 1 0 :يف الصنف 

  Date: 16/03/2017 06/13/7102 :التاريخ 
املواد الكيماوية اليت تستخدم يف الصناعة : من اجل 

 والزراعة و البستنة والعلوم والتصوير الفوتوغرايف
والتحريج ، الراتينجات الصناعية غري املعاجلة ، 
البالستيك غري املعاجل ، السماد ، مواد إطفاء احلريق ، 
مستحضرات سقي املعادن و املستحضرات الكيماوية 
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اخلاصة ابللحام ، املواد الكيماوية اخلاصة حبفظ األغذية 
ستخدم يف ، مواد الدابغة ، املواد الالصقة اليت ت

الصناعة 
  In the name of: Hatiem Naser Ahmad Al Shrabaty حامت انصر امحد شرابيت : أبسم 

 الخليل  :العن ا  
ة جانب اندي السيارات البرية،الشرف :عنوان التبليغ 
  3513ب.الفلسطينةص

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 4  
 

  Trade Mark No.: 31095 30159:جارية رقم العالمة الت
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 16/03/2017 06/13/7102 :التاريخ 
مستحضرات تنظيف االسنان وغسول الفم : من اجل 

. وتبييض االسنان

اخلاصة ابللحام ، املواد الكيماوية اخلاصة حبفظ األغذية 
ستخدم يف ، مواد الدابغة ، املواد الالصقة اليت ت

الصناعة 
 حامت انصر امحد شرابيت : أبسم 

In the name of: Hatiem Naser Ahmad Al Shrabaty  

 الخليل  :العن ا  

ة جانب اندي السيارات البرية،الشرف :عنوان التبليغ 
  3513ب.الفلسطينةص

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 4  
 

 30159:جارية رقم العالمة الت
Trade Mark No.: 31095  

 3 :يف الصنف 
In Class: 3  

 06/13/7102 :التاريخ 
Date: 16/03/2017  

مستحضرات تنظيف االسنان وغسول الفم : من اجل 
. وتبييض االسنان

552

553

(. رفرف)احلديدية؛ واقيات وحل 
تيومسون رابر اتير : أبسم 

 . ، إل يت دي.كو( ويهاي)
In the name of: TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI) 
CO., LTD  

تنجسووووووين روبا  ا1رقووووور  :العنووووو ا  
ويهووو   تك ن  يوووي آنوووو تكن ل جي ووو ل 
بيفيل بمنووووووووووووووت  و ا  وووووووووووووو نوونن 

 . بروفينسا الاين
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31094 30154:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 1 0 :يف الصنف 

  Date: 16/03/2017 06/13/7102 :التاريخ 
املواد الكيماوية اليت تستخدم يف الصناعة : من اجل 

 والزراعة و البستنة والعلوم والتصوير الفوتوغرايف
والتحريج ، الراتينجات الصناعية غري املعاجلة ، 
البالستيك غري املعاجل ، السماد ، مواد إطفاء احلريق ، 
مستحضرات سقي املعادن و املستحضرات الكيماوية 

(. رفرف)احلديدية؛ واقيات وحل 
تيومسون رابر اتير : أبسم 

 . ، إل يت دي.كو( ويهاي)
In the name of: TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI) 
CO., LTD  

تنجسووووووين روبا  ا1رقووووور  :العنووووو ا  
ويهووو   تك ن  يوووي آنوووو تكن ل جي ووو ل 
بيفيل بمنووووووووووووووت  و ا  وووووووووووووو نوونن 

 . بروفينسا الاين
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31094 30154:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 1 0 :يف الصنف 

  Date: 16/03/2017 06/13/7102 :التاريخ 
املواد الكيماوية اليت تستخدم يف الصناعة : من اجل 

 والزراعة و البستنة والعلوم والتصوير الفوتوغرايف
والتحريج ، الراتينجات الصناعية غري املعاجلة ، 
البالستيك غري املعاجل ، السماد ، مواد إطفاء احلريق ، 
مستحضرات سقي املعادن و املستحضرات الكيماوية 

اخلاصة ابللحام ، املواد الكيماوية اخلاصة حبفظ األغذية 
ستخدم يف ، مواد الدابغة ، املواد الالصقة اليت ت

الصناعة 
  In the name of: Hatiem Naser Ahmad Al Shrabaty حامت انصر امحد شرابيت : أبسم 

 الخليل  :العن ا  
ة جانب اندي السيارات البرية،الشرف :عنوان التبليغ 
  3513ب.الفلسطينةص

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 4  
 

  Trade Mark No.: 31095 30159:جارية رقم العالمة الت
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 16/03/2017 06/13/7102 :التاريخ 
مستحضرات تنظيف االسنان وغسول الفم : من اجل 

. وتبييض االسنان
ابملوليف   – كولغيت: أبسم 

 كومبين 
In the name of: Colgate-Palmolive Company  

بووووووو ر  أفينيوووووووو  ا  700 :العنووووووو ا  
ا  10022ني يوو ر  ا واليووا ني يوو ر  
 . ال الي ت المتحوة األ ري يا

 -م للملكية الفكرية سااب وشركاه :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31096 30156:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 16/03/2017 06/13/7102 :التاريخ 
موعة حمرتفة منتجات العناية ابلفم وهي جم: من اجل 

لتبييض االسنان تتألف من جل التبييض واحملاقن 
. وصينية الفم، الستخدامها يف املنزل



365العدد التاسع عرش 2017/10/1

اخلاصة ابللحام ، املواد الكيماوية اخلاصة حبفظ األغذية 
ستخدم يف ، مواد الدابغة ، املواد الالصقة اليت ت

الصناعة 
 حامت انصر امحد شرابيت : أبسم 

In the name of: Hatiem Naser Ahmad Al Shrabaty  

 الخليل  :العن ا  

ة جانب اندي السيارات البرية،الشرف :عنوان التبليغ 
  3513ب.الفلسطينةص

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 4  
 

 30159:جارية رقم العالمة الت
Trade Mark No.: 31095  

 3 :يف الصنف 
In Class: 3  

 06/13/7102 :التاريخ 
Date: 16/03/2017  

مستحضرات تنظيف االسنان وغسول الفم : من اجل 
. وتبييض االسنان

اخلاصة ابللحام ، املواد الكيماوية اخلاصة حبفظ األغذية 
ستخدم يف ، مواد الدابغة ، املواد الالصقة اليت ت

الصناعة 
 حامت انصر امحد شرابيت : أبسم 

In the name of: Hatiem Naser Ahmad Al Shrabaty  

 الخليل  :العن ا  

ة جانب اندي السيارات البرية،الشرف :عنوان التبليغ 
  3513ب.الفلسطينةص

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 4  
 

 30159:جارية رقم العالمة الت
Trade Mark No.: 31095  

 3 :يف الصنف 
In Class: 3  

 06/13/7102 :التاريخ 
Date: 16/03/2017  

مستحضرات تنظيف االسنان وغسول الفم : من اجل 
. وتبييض االسنان

554

555

ابملوليف   – كولغيت: أبسم 
 كومبين 

In the name of: Colgate-Palmolive Company  

بووووووو ر  أفينيوووووووو  ا  700 :العنووووووو ا  
ا  10022ني يوو ر  ا واليووا ني يوو ر  
 . ال الي ت المتحوة األ ري يا

 -م للملكية الفكرية سااب وشركاه :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31096 30156:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 16/03/2017 06/13/7102 :التاريخ 
موعة حمرتفة منتجات العناية ابلفم وهي جم: من اجل 

لتبييض االسنان تتألف من جل التبييض واحملاقن 
. وصينية الفم، الستخدامها يف املنزل

ابملوليف   –كولغيت :  أبسم
 كومبين 

In the name of: Colgate-Palmolive Company  

بووووووو ر  أفينيوووووووو  ا  700 :العنووووووو ا  
ا  10022ني يوو ر  ا واليووا ني يوو ر  
 . ال الي ت المتحوة األ ري يا

 -اب وشركاهم للملكية الفكرية سا :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31097 30152:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 16/03/2017 06/13/7102 :التاريخ 
وهي النشرات والكتيبات  املواد املطبوعة،: من اجل 

. واجلرائد واجملالت يف جمال نظافة الفم

ابملوليف   –كولغيت :  أبسم
 كومبين 

In the name of: Colgate-Palmolive Company  

بووووووو ر  أفينيوووووووو  ا  700 :العنووووووو ا  
ا  10022ني يوو ر  ا واليووا ني يوو ر  
 . ال الي ت المتحوة األ ري يا

 -اب وشركاهم للملكية الفكرية سا :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31097 30152:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 16/03/2017 06/13/7102 :التاريخ 
وهي النشرات والكتيبات  املواد املطبوعة،: من اجل 

. واجلرائد واجملالت يف جمال نظافة الفم
ابملوليف   –كولغيت : أبسم 

 كومبين 
In the name of: Colgate-Palmolive Company  

بووووووو ر  أفينيوووووووو  ا  700 :العنووووووو ا  
ا  10022ني يوو ر  ا واليووا ني يوو ر  
 . ال الي ت المتحوة األ ري يا

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31098 30152:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 21 70 :يف الصنف 

  Date: 16/03/2017 06/13/7102 :التاريخ 
. فراشي األسنان: من اجل 

ابملوليف   –كولغيت : أبسم 
 ين كومب

In the name of: Colgate-Palmolive Company  

بووووووو ر  أفينيوووووووو  ا  700 :العنووووووو ا  
ا  10022ني يوو ر  ا واليووا ني يوو ر  
 . ال الي ت المتحوة األ ري يا

 -ة سااب وشركاهم للملكية الفكري :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :
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 2  
 

  Trade Mark No.: 31099 30155:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 16/03/2017 06/13/7102 :التاريخ 
اخلدمات التعليمية وهي اجراء حصص : من اجل 
. يف جمال نظافة الفم ومؤمترات 

ابملوليف   –كولغيت : أبسم 
 كومبين 

In the name of: Colgate-Palmolive Company  

بووووووو ر  أفينيوووووووو  ا  700 :العنووووووو ا  
ا  10022ني يوو ر   ني يوو ر  ا واليووا

 . ال الي ت المتحوة األ ري يا
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

556

557

ابملوليف   –كولغيت : أبسم 

 كومبين 

In the name of: Colgate-Palmolive Company  

بووووووو ر  أفينيوووووووو  ا  700 :العنووووووو ا  
ني يوو ر  ا واليووا ني يوو ر  

ا  10022
ال الي ت المتحوة األ ري يا

 . 

 :عنوان التبليغ 
سااب وشركاهم للملكية الفكرية 

- 

 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 2  
 

 30152:العالمة التجارية رقم 

Trade Mark No.: 31098  

 70 :يف الصنف 

In Class: 21  

 06/13/7102 :التاريخ 

Date: 16/03/2017  

. فراشي األسنان: من اجل 

ابملوليف   –كولغيت : أبسم 

 ين كومب

In the name of: Colgate-Palmolive Company  

بووووووو ر  أفينيوووووووو  ا  700 :العنووووووو ا  
ني يوو ر  ا واليووا ني يوو ر  

ا  10022
ال الي ت المتحوة األ ري يا

 . 

 :عنوان التبليغ 
سااب وشركاهم للملكية الفكري

 -ة 

 البرية  4427ب .ص 

 :

ابملوليف   –كولغيت : أبسم 

 كومبين 

In the name of: Colgate-Palmolive Company  

بووووووو ر  أفينيوووووووو  ا  700 :العنووووووو ا  
ني يوو ر  ا واليووا ني يوو ر  

ا  10022
ال الي ت المتحوة األ ري يا

 . 

 :عنوان التبليغ 
سااب وشركاهم للملكية الفكرية 

- 

 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 2  
 

 30152:العالمة التجارية رقم 

Trade Mark No.: 31098  

 70 :يف الصنف 

In Class: 21  

 06/13/7102 :التاريخ 

Date: 16/03/2017  

. فراشي األسنان: من اجل 

ابملوليف   –كولغيت : أبسم 

 ين كومب

In the name of: Colgate-Palmolive Company  

بووووووو ر  أفينيوووووووو  ا  700 :العنووووووو ا  
ني يوو ر  ا واليووا ني يوو ر  

ا  10022
ال الي ت المتحوة األ ري يا

 . 

 :عنوان التبليغ 
سااب وشركاهم للملكية الفكري

 -ة 

 البرية  4427ب .ص 

 :

ابملوليف   –كولغيت : أبسم 
 كومبين 

In the name of: Colgate-Palmolive Company  

بووووووو ر  أفينيوووووووو  ا  700 :العنووووووو ا  
ا  10022ني يوو ر  ا واليووا ني يوو ر  
 . ال الي ت المتحوة األ ري يا

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31098 30152:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 21 70 :يف الصنف 

  Date: 16/03/2017 06/13/7102 :التاريخ 
. فراشي األسنان: من اجل 

ابملوليف   –كولغيت : أبسم 
 ين كومب

In the name of: Colgate-Palmolive Company  

بووووووو ر  أفينيوووووووو  ا  700 :العنووووووو ا  
ا  10022ني يوو ر  ا واليووا ني يوو ر  
 . ال الي ت المتحوة األ ري يا

 -ة سااب وشركاهم للملكية الفكري :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :
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 5  
 

  Trade Mark No.: 31100 30011:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 14 04 :يف الصنف 

  Date: 16/03/2017 06/13/7102 :التاريخ 
املعادن النفيسة وكل خليط منها واملنتجات : من اجل 

املصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية هبا ، غري الواردة 
يف فئات أخرى ، اجملوهرات واألحجار الكرمية ، أدوات 

قياس الوقت وأدوات قياس الوقت الدقيقة 
  In the name of: Benaz Ahmed Salem Batrawi بيناز امحد سامل بطراوي : أبسم 

 رام هللا والبيرة    الطيرة  :العن ا  
:  رام هللا والبرية حي الطرية  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

االستخدام العام والرسومات الوصفية واألرقام ذات 
 مبعزل عن العالمة 

 01  
 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31100 30011:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 14 04 :يف الصنف 

  Date: 16/03/2017 06/13/7102 :التاريخ 
املعادن النفيسة وكل خليط منها واملنتجات : من اجل 

املصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية هبا ، غري الواردة 
يف فئات أخرى ، اجملوهرات واألحجار الكرمية ، أدوات 

قياس الوقت وأدوات قياس الوقت الدقيقة 
  In the name of: Benaz Ahmed Salem Batrawi بيناز امحد سامل بطراوي : أبسم 

 رام هللا والبيرة    الطيرة  :العن ا  
:  رام هللا والبرية حي الطرية  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

االستخدام العام والرسومات الوصفية واألرقام ذات 
 مبعزل عن العالمة 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31101 30010:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 19/03/2017 05/13/7102 :التاريخ 
دعاية واعالن لغاية كوزمتكس ونثرايت : من اجل 

مدحت دمحم مجيل خليل : أبسم 
 ابو منشار 

In the name of: MEDHAT MOH G ABU MUNSHAR  

الخليوول بوو ب الزاويووا سوو ق  :العنوو ا  
 االسم  يليا 

:  اخلليل ابب الزاوية سوق االمساعيلية  :عنوان التبليغ 

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31101 30010:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 19/03/2017 05/13/7102 :التاريخ 
دعاية واعالن لغاية كوزمتكس ونثرايت : من اجل 

مدحت دمحم مجيل خليل : أبسم 
 ابو منشار 

In the name of: MEDHAT MOH G ABU MUNSHAR  

الخليوول بوو ب الزاويووا سوو ق  :العنوو ا  
 االسم  يليا 

:  اخلليل ابب الزاوية سوق االمساعيلية  :عنوان التبليغ 

 

 00  
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  Trade Mark No.: 31102 30017:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 19/03/2017 05/13/7102 :التاريخ 
دعاية واعالن ، املساعدة يف إدارة األعمال، : من اجل 

ساعدة يف إدارة األعمال إستشارات إدارة األعمال، امل
التجارية أو الصناعية، التسويق 

شركة شراكات : أبسم 
وسطة لإلستثمارات الصغرية واملت

 مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Sharakat Lelesthemarat Alsaer'a 
Walmotawaseteh Mosahama Khososiya  

موو ر  :العنو ا   رام هللا األرسوو ل بورج  ر
  12الط بق 

الطابق رام هللا األرسال برج َعمار  :عنوان التبليغ 
  1952741322جوال . 07

 :

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31103 30013:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36 36 :يف الصنف 

  Date: 19/03/2017 05/13/7102 :التاريخ 
ال، التحليل املايل، استثمار رؤوس األمو : من اجل 

  Trade Mark No.: 31102 30017:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 19/03/2017 05/13/7102 :التاريخ 
دعاية واعالن ، املساعدة يف إدارة األعمال، : من اجل 

ساعدة يف إدارة األعمال إستشارات إدارة األعمال، امل
التجارية أو الصناعية، التسويق 

شركة شراكات : أبسم 
وسطة لإلستثمارات الصغرية واملت

 مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Sharakat Lelesthemarat Alsaer'a 
Walmotawaseteh Mosahama Khososiya  

موو ر  :العنو ا   رام هللا األرسوو ل بورج  ر
  12الط بق 

الطابق رام هللا األرسال برج َعمار  :عنوان التبليغ 
  1952741322جوال . 07

 :

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31103 30013:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36 36 :يف الصنف 

  Date: 19/03/2017 05/13/7102 :التاريخ 
ال، التحليل املايل، استثمار رؤوس األمو : من اجل 

560

561

  Trade Mark No.: 31101 30010:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 19/03/2017 05/13/7102 :التاريخ 
دعاية واعالن لغاية كوزمتكس ونثرايت : من اجل 

مدحت دمحم مجيل خليل : أبسم 
 ابو منشار 

In the name of: MEDHAT MOH G ABU MUNSHAR  

الخليوول بوو ب الزاويووا سوو ق  :العنوو ا  
 االسم  يليا 

:  اخلليل ابب الزاوية سوق االمساعيلية  :عنوان التبليغ 

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31101 30010:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 19/03/2017 05/13/7102 :التاريخ 
دعاية واعالن لغاية كوزمتكس ونثرايت : من اجل 

مدحت دمحم مجيل خليل : أبسم 
 ابو منشار 

In the name of: MEDHAT MOH G ABU MUNSHAR  

الخليوول بوو ب الزاويووا سوو ق  :العنوو ا  
 االسم  يليا 

:  اخلليل ابب الزاوية سوق االمساعيلية  :عنوان التبليغ 

 

 00  
 

إستثمار االموال، اإلدارة املالية، اإلستشارات املالية، 
التقييم املايل، املعلومات املالية 

شركة شراكات : أبسم 
لإلستثمارات الصغرية واملتوسطة 

 مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Sharakat Lelesthemarat Alsaer'a 
Walmotawaseteh Mosahama Khososiya  

موو ر  :العنو ا   رام هللا األرسوو ل بورج  ر
  12الط بق 

رام هللا األرسال برج َعمار الطابق  :عنوان التبليغ 
  1952741322جوال . 07

 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31104 30014:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 44 44 :يف الصنف 

  Date: 19/03/2017 05/13/7102 :التاريخ 
تربية احليواانت، زراعة املسطحات األرضية، : من اجل 

أتجري معدات زراعية، إابدة احلشرات واحليواانت 
الضارة إلغراض الزراعة والبستنة والغاابت 
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562

563

  Trade Mark No.: 31101 30010:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 19/03/2017 05/13/7102 :التاريخ 
دعاية واعالن لغاية كوزمتكس ونثرايت : من اجل 

مدحت دمحم مجيل خليل : أبسم 
 ابو منشار 

In the name of: MEDHAT MOH G ABU MUNSHAR  

الخليوول بوو ب الزاويووا سوو ق  :العنوو ا  
 االسم  يليا 

:  اخلليل ابب الزاوية سوق االمساعيلية  :عنوان التبليغ 

 

 00  
 

إستثمار االموال، اإلدارة املالية، اإلستشارات املالية، 
التقييم املايل، املعلومات املالية 

شركة شراكات : أبسم 
لإلستثمارات الصغرية واملتوسطة 

 مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Sharakat Lelesthemarat Alsaer'a 
Walmotawaseteh Mosahama Khososiya  

موو ر  :العنو ا   رام هللا األرسوو ل بورج  ر
  12الط بق 

رام هللا األرسال برج َعمار الطابق  :عنوان التبليغ 
  1952741322جوال . 07

 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31104 30014:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 44 44 :يف الصنف 

  Date: 19/03/2017 05/13/7102 :التاريخ 
تربية احليواانت، زراعة املسطحات األرضية، : من اجل 

أتجري معدات زراعية، إابدة احلشرات واحليواانت 
الضارة إلغراض الزراعة والبستنة والغاابت 

شركة شراكات : أبسم 
لإلستثمارات الصغرية واملتوسطة 

 مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Sharakat Lelesthemarat Alsaer'a 
Walmotawaseteh Mosahama Khososiya  

موو ر رام هللا األ :العنو ا   رسوو ل بورج  ر
  12الط بق 

رام هللا األرسال برج َعمار الطابق  :عنوان التبليغ 
  1952741322جوال . 07

 :

 

 04  
 

  Trade Mark No.: 31105 30019:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 19/03/2017 05/13/7102 :التاريخ 
التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، : من اجل 

. األنشطة الرايضية والثقافية
  In the name of: Amal Mohammad Attallah Jarabaa امال دمحم عطاهلل جرابعه :  أبسم

 بيتين رام هللا  :العن ا  
:  احملامي اايد فواضله  :عنوان التبليغ 

 

شركة شراكات : أبسم 
لإلستثمارات الصغرية واملتوسطة 

 مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Sharakat Lelesthemarat Alsaer'a 
Walmotawaseteh Mosahama Khososiya  

موو ر رام هللا األ :العنو ا   رسوو ل بورج  ر
  12الط بق 

رام هللا األرسال برج َعمار الطابق  :عنوان التبليغ 
  1952741322جوال . 07

 :

 

 04  
 

  Trade Mark No.: 31105 30019:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 19/03/2017 05/13/7102 :التاريخ 
التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، : من اجل 

. األنشطة الرايضية والثقافية
  In the name of: Amal Mohammad Attallah Jarabaa امال دمحم عطاهلل جرابعه :  أبسم

 بيتين رام هللا  :العن ا  
:  احملامي اايد فواضله  :عنوان التبليغ 

 

شركة شراكات : أبسم 
لإلستثمارات الصغرية واملتوسطة 

 مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Sharakat Lelesthemarat Alsaer'a 
Walmotawaseteh Mosahama Khososiya  

موو ر رام هللا األ :العنو ا   رسوو ل بورج  ر
  12الط بق 

رام هللا األرسال برج َعمار الطابق  :عنوان التبليغ 
  1952741322جوال . 07

 :

 

 04  
 

  Trade Mark No.: 31105 30019:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 19/03/2017 05/13/7102 :التاريخ 
التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، : من اجل 

. األنشطة الرايضية والثقافية
  In the name of: Amal Mohammad Attallah Jarabaa امال دمحم عطاهلل جرابعه :  أبسم

 بيتين رام هللا  :العن ا  
:  احملامي اايد فواضله  :عنوان التبليغ 
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 09  
 

  Trade Mark No.: 31106 30016:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 19/03/2017 05/13/7102 :التاريخ 
مسحوق غذائي حلبوب الشعري يتمثل : من اجل 

ابلتلبينة وقهوة الشعري 
دان اجمد امحد مح: أبسم 

 الصلييب 
In the name of: amjad AA ALSULAIBY  

 بيت أ ر الخليل  :العن ا  
:  بيت أمر اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 31107 30012:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 19/03/2017 05/13/7102 :التاريخ 
االحذية : من اجل 

منصور دمحم شعبان زغري : أبسم 
 ومجيل امحد عبدالرمحن فالح 

In the name of: MANSOUR MOH SHABAN ZGHAIER 
AND GAMIL AA FALLAH  

الخليووووول طريوووووق القووووووس  :  العنووووو ا
 المفت  ا 
:  اخلليل طريق القدس املفتوحة  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

ام العام والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخد
 مبعزل عن العالمة 

 02  
 

564
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 09  
 

  Trade Mark No.: 31106 30016:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 19/03/2017 05/13/7102 :التاريخ 
مسحوق غذائي حلبوب الشعري يتمثل : من اجل 

ابلتلبينة وقهوة الشعري 
دان اجمد امحد مح: أبسم 

 الصلييب 
In the name of: amjad AA ALSULAIBY  

 بيت أ ر الخليل  :العن ا  
:  بيت أمر اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 31107 30012:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 19/03/2017 05/13/7102 :التاريخ 
االحذية : من اجل 

منصور دمحم شعبان زغري : أبسم 
 ومجيل امحد عبدالرمحن فالح 

In the name of: MANSOUR MOH SHABAN ZGHAIER 
AND GAMIL AA FALLAH  

الخليووووول طريوووووق القووووووس  :  العنووووو ا
 المفت  ا 
:  اخلليل طريق القدس املفتوحة  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

ام العام والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخد
 مبعزل عن العالمة 

 02  
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  Trade Mark No.: 31108 30012:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 19/03/2017 05/13/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

التبغ، اخلام أو املصّنع؛  وأجهزة التدخني االلكرتونية؛
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 
السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري (من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
ذلك  ؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف)األغراض الطبية

ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 
علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف 
السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 
منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية 
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 

لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل  رذاذ النيكوتني
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية 
الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري 

منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ ابلفم للمدخنني ، 
مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم 

؛  34للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة، يف الفئة 
طفاايت السجائر والسيجار املسخنة وكذلك عيدان 

566

  Trade Mark No.: 31108 30012:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 19/03/2017 05/13/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

التبغ، اخلام أو املصّنع؛  وأجهزة التدخني االلكرتونية؛
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 
السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري (من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
ذلك  ؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف)األغراض الطبية

ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 
علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف 
السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 
منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية 
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 

لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل  رذاذ النيكوتني
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية 
الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري 

منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ ابلفم للمدخنني ، 
مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم 

؛  34للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة، يف الفئة 
طفاايت السجائر والسيجار املسخنة وكذلك عيدان 

. التبغ املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 05  
 

  Trade Mark No.: 31110 30001:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 19/03/2017 05/13/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة فرست كالس : أبسم 

للتجارة واالستثمار مسامهة 
 خصوصية 

In the name of: Shareket First Class Lltejara Wa 
Alestithmar Mosahama Khososiya  

اريح ا   ر  القوسا خلوف  :العن ا  
 اله ل اال مر 

ارحيا، شارع القدس، خلف اهلالل  :عنوان التبليغ 
 االمحر 

 :
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567

568

. التبغ املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 05  
 

  Trade Mark No.: 31110 30001:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 19/03/2017 05/13/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة فرست كالس : أبسم 

للتجارة واالستثمار مسامهة 
 خصوصية 

In the name of: Shareket First Class Lltejara Wa 
Alestithmar Mosahama Khososiya  

اريح ا   ر  القوسا خلوف  :العن ا  
 اله ل اال مر 

ارحيا، شارع القدس، خلف اهلالل  :عنوان التبليغ 
 االمحر 

 :

. التبغ املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 05  
 

  Trade Mark No.: 31110 30001:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 19/03/2017 05/13/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة فرست كالس : أبسم 

للتجارة واالستثمار مسامهة 
 خصوصية 

In the name of: Shareket First Class Lltejara Wa 
Alestithmar Mosahama Khososiya  

اريح ا   ر  القوسا خلوف  :العن ا  
 اله ل اال مر 

ارحيا، شارع القدس، خلف اهلالل  :عنوان التبليغ 
 االمحر 

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

ات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام والرسوم
 مبعزل عن العالمة 

 71  
 

  Trade Mark No.: 31111 30000:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 19/03/2017 05/13/7102 :التاريخ 
حنل توابل ، حلوايت ، دبس السكر ، عسل : من اجل 
، هبارات ( توابل)، زعفران 

شركة فرست كالس : أبسم 
للتجارة واالستثمار مسامهة 

 خصوصية 

In the name of: Shareket First Class Lltejara Wa 
Alestithmar Mosahama Khososiya  

اريح ا   ر  القوسا خلوف  :العن ا  
 اله ل اال مر 

ارحيا، شارع القدس، خلف اهلالل  :عنوان التبليغ 
 االمحر 

 :

 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

ات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام والرسوم
 مبعزل عن العالمة 

 71  
 

  Trade Mark No.: 31111 30000:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 19/03/2017 05/13/7102 :التاريخ 
حنل توابل ، حلوايت ، دبس السكر ، عسل : من اجل 
، هبارات ( توابل)، زعفران 

شركة فرست كالس : أبسم 
للتجارة واالستثمار مسامهة 

 خصوصية 

In the name of: Shareket First Class Lltejara Wa 
Alestithmar Mosahama Khososiya  

اريح ا   ر  القوسا خلوف  :العن ا  
 اله ل اال مر 

ارحيا، شارع القدس، خلف اهلالل  :عنوان التبليغ 
 االمحر 

 :

 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

ات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام والرسوم
 مبعزل عن العالمة 

 71  
 

  Trade Mark No.: 31111 30000:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 19/03/2017 05/13/7102 :التاريخ 
حنل توابل ، حلوايت ، دبس السكر ، عسل : من اجل 
، هبارات ( توابل)، زعفران 

شركة فرست كالس : أبسم 
للتجارة واالستثمار مسامهة 

 خصوصية 

In the name of: Shareket First Class Lltejara Wa 
Alestithmar Mosahama Khososiya  

اريح ا   ر  القوسا خلوف  :العن ا  
 اله ل اال مر 

ارحيا، شارع القدس، خلف اهلالل  :عنوان التبليغ 
 االمحر 

 :
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569

570

571

 70  
 

  Trade Mark No.: 31112 30007:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 19/03/2017 05/13/7102 :التاريخ 
. املالبس ولباس الفدم وأغطية الرأس: من اجل 

  In the name of: Ali omar Abu Tayonn علي عمر دمحم ابو طيون : أبسم 
 - ووو ر  سوووفي   _نووو بلس :العنووو ا  

  0799571978ج ال
 -شارع سفيان _انبلس :عنوان التبليغ 

  1955230536جوال
 :

 

 77  
 

 70  
 

  Trade Mark No.: 31112 30007:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 19/03/2017 05/13/7102 :التاريخ 
. املالبس ولباس الفدم وأغطية الرأس: من اجل 

  In the name of: Ali omar Abu Tayonn علي عمر دمحم ابو طيون : أبسم 
 - ووو ر  سوووفي   _نووو بلس :العنووو ا  

  0799571978ج ال
 -شارع سفيان _انبلس :عنوان التبليغ 

  1955230536جوال
 :

 

 77  
 

  Trade Mark No.: 31113 30003:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 19/03/2017 05/13/7102 :التاريخ 
. املالبس ولباس القدم واغطية الراس: من اجل 

  In the name of: Ali omar Abu Tayonn علي عمر دمحم ابو طيون : أبسم 
 - ووو ر  سوووفي   _نووو بلس :العنووو ا  

  0799571978ج ال
 -شارع سفيان _انبلس :عنوان التبليغ 

  1955230536جوال
 :

 

 73  
 

  Trade Mark No.: 31113 30003:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 19/03/2017 05/13/7102 :التاريخ 
. املالبس ولباس القدم واغطية الراس: من اجل 

  In the name of: Ali omar Abu Tayonn علي عمر دمحم ابو طيون : أبسم 
 - ووو ر  سوووفي   _نووو بلس :العنووو ا  

  0799571978ج ال
 -شارع سفيان _انبلس :عنوان التبليغ 

  1955230536جوال
 :

 

 73  
 

  Trade Mark No.: 31113 30003:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 19/03/2017 05/13/7102 :التاريخ 
. املالبس ولباس القدم واغطية الراس: من اجل 

  In the name of: Ali omar Abu Tayonn علي عمر دمحم ابو طيون : أبسم 
 - ووو ر  سوووفي   _نووو بلس :العنووو ا  

  0799571978ج ال
 -شارع سفيان _انبلس :عنوان التبليغ 

  1955230536جوال
 :

 

 73  
 

  Trade Mark No.: 31114 30004:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 19/03/2017 05/13/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأغطية الراس : من اجل 

  In the name of: Ali omar Abu Tayonn علي عمر دمحم ابو طيون : أبسم 
 - ووو ر  سوووفي   _نووو بلس :العنووو ا  

  0799571978ج ال
 -شارع سفيان _انبلس :عنوان التبليغ 

  1955230536جوال
 :

 

 74  
 

  Trade Mark No.: 31115 30009:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 20/03/2017 71/13/7102 :التاريخ 
والورنيشات،اللك،مرققات (الدهان)البوايت: من اجل 
ات الدهاانت،املواد احلافظة ضد الصدا اللك،مرقق

مواد التلوين )وضد خنر اخلشب،ملوانت،موردانتس
،الراتنجات الطبيعية اخلام،مثبتات (والصباغة

اللون،معادن يف شكل رقائق ومسحوق للرسامني 
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والديكور،والفانني 
شركة العطايب للتجارة : أبسم 
 العامة 

In the name of: Al-Etabi Co. for General Trade  

بيوت  – 572  ر  الكركفوا  :العن ا  
 فلسطين  –لحر 

–

 –بيت حلم  – 237شارع الكركفة  :عنوان التبليغ 
 فلسطني 

 : –

 

 79  
 

  Trade Mark No.: 31116 30006:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 20/03/2017 71/13/7102 :التاريخ 
والورنيشات،اللك،مرققات (الدهان)البوايت: من اجل 

اللك،مرققات الدهاانت،املواد احلافظة ضد الصدا 
مواد التلوين )اخلشب،ملوانت،موردانتسوضد خنر 

،الراتنجات الطبيعية اخلام،مثبتات (والصباغة
اللون،معادن يف شكل رقائق ومسحوق للرسامني 

والديكور،والفانني 

والديكور،والفانني 
شركة العطايب للتجارة : أبسم 
 العامة 

In the name of: Al-Etabi Co. for General Trade  

بيوت  – 572  ر  الكركفوا  :العن ا  
 فلسطين  –لحر 

–

 –بيت حلم  – 237شارع الكركفة  :عنوان التبليغ 
 فلسطني 

 : –

 

 79  
 

  Trade Mark No.: 31116 30006:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 20/03/2017 71/13/7102 :التاريخ 
والورنيشات،اللك،مرققات (الدهان)البوايت: من اجل 

اللك،مرققات الدهاانت،املواد احلافظة ضد الصدا 
مواد التلوين )اخلشب،ملوانت،موردانتسوضد خنر 

،الراتنجات الطبيعية اخلام،مثبتات (والصباغة
اللون،معادن يف شكل رقائق ومسحوق للرسامني 

والديكور،والفانني 
شركة العطايب للتجارة : أبسم 
 العامة 

In the name of: Al-Etabi Co. for General Trade  

بيوت  – 572  ر  الكركفوا  :العن ا  
 فلسطين  –لحر 

–

 –بيت حلم  – 237شارع الكركفة  :عنوان التبليغ 
 فلسطني 

 : –

 

 76  
 

  Trade Mark No.: 31117 30002:جارية رقم العالمة الت
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 20/03/2017 71/13/7102 :التاريخ 
اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور : من اجل 

اللحوم احملفوظة  –مستخرجات اللحوم –الصيد
الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة  -واملعلبة

األغذية احملفوظة  –اجليالتني واملربيات –واملطهية
زبدة )اللنب ويره من منتجات األلبان  -واملخلالت

جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة  –(ومسنة حيواين
 –زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية –الزيوت -للتغذية

. مارغرين –زبدة نباتية

572

573

  Trade Mark No.: 31114 30004:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 19/03/2017 05/13/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأغطية الراس : من اجل 

  In the name of: Ali omar Abu Tayonn علي عمر دمحم ابو طيون : أبسم 
 - ووو ر  سوووفي   _نووو بلس :العنووو ا  

  0799571978ج ال
 -شارع سفيان _انبلس :عنوان التبليغ 

  1955230536جوال
 :

 

 74  
 

  Trade Mark No.: 31115 30009:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 20/03/2017 71/13/7102 :التاريخ 
والورنيشات،اللك،مرققات (الدهان)البوايت: من اجل 
ات الدهاانت،املواد احلافظة ضد الصدا اللك،مرقق

مواد التلوين )وضد خنر اخلشب،ملوانت،موردانتس
،الراتنجات الطبيعية اخلام،مثبتات (والصباغة

اللون،معادن يف شكل رقائق ومسحوق للرسامني 

  Trade Mark No.: 31114 30004:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 19/03/2017 05/13/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأغطية الراس : من اجل 

  In the name of: Ali omar Abu Tayonn علي عمر دمحم ابو طيون : أبسم 
 - ووو ر  سوووفي   _نووو بلس :العنووو ا  

  0799571978ج ال
 -شارع سفيان _انبلس :عنوان التبليغ 

  1955230536جوال
 :

 

 74  
 

  Trade Mark No.: 31115 30009:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 20/03/2017 71/13/7102 :التاريخ 
والورنيشات،اللك،مرققات (الدهان)البوايت: من اجل 
ات الدهاانت،املواد احلافظة ضد الصدا اللك،مرقق

مواد التلوين )وضد خنر اخلشب،ملوانت،موردانتس
،الراتنجات الطبيعية اخلام،مثبتات (والصباغة

اللون،معادن يف شكل رقائق ومسحوق للرسامني 

والديكور،والفانني 
شركة العطايب للتجارة : أبسم 
 العامة 

In the name of: Al-Etabi Co. for General Trade  

بيوت  – 572  ر  الكركفوا  :العن ا  
 فلسطين  –لحر 

–

 –بيت حلم  – 237شارع الكركفة  :عنوان التبليغ 
 فلسطني 

 : –

 

 79  
 

  Trade Mark No.: 31116 30006:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 20/03/2017 71/13/7102 :التاريخ 
والورنيشات،اللك،مرققات (الدهان)البوايت: من اجل 

اللك،مرققات الدهاانت،املواد احلافظة ضد الصدا 
مواد التلوين )اخلشب،ملوانت،موردانتسوضد خنر 

،الراتنجات الطبيعية اخلام،مثبتات (والصباغة
اللون،معادن يف شكل رقائق ومسحوق للرسامني 

والديكور،والفانني 
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شركة العطايب للتجارة : أبسم 
 العامة 

In the name of: Al-Etabi Co. for General Trade  

بيوت  – 572  ر  الكركفوا  :العن ا  
 فلسطين  –لحر 

–

 –بيت حلم  – 237شارع الكركفة  :عنوان التبليغ 
 فلسطني 

 : –

 

 76  
 

  Trade Mark No.: 31117 30002:جارية رقم العالمة الت
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 20/03/2017 71/13/7102 :التاريخ 
اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور : من اجل 

اللحوم احملفوظة  –مستخرجات اللحوم –الصيد
الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة  -واملعلبة

األغذية احملفوظة  –اجليالتني واملربيات –واملطهية
زبدة )اللنب ويره من منتجات األلبان  -واملخلالت

جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة  –(ومسنة حيواين
 –زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية –الزيوت -للتغذية

. مارغرين –زبدة نباتية

574

575

شركة شاهني للمنتوجات : أبسم 
 م .خ.الغذائية م

In the name of: SHERIKAT SHAHEEN LLMANTOGAT 
AL GTHEAH  

  2270811الخليل سنجر  :العن ا  
:   7731600اخلليل سنجر  :عنوان التبليغ 

 

 72  
 

  Trade Mark No.: 31118 30002:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 20/03/2017 71/13/7102 :خ التاري
 -خدمات توفري االطعمة واملشروابت: من اجل 

شركة اجلبان للمواد : أبسم 
 الغذائية 

In the name of: -sharkat- al- japaan for food products  

   وين سو رة بج نو -الخليل :العن ا  
 اال  رات الض ئيا 

عني سارة جبانب االشارات  -اخلليل :عنوان التبليغ 
 الضوئية 

 :

 

شركة شاهني للمنتوجات : أبسم 
 م .خ.الغذائية م

In the name of: SHERIKAT SHAHEEN LLMANTOGAT 
AL GTHEAH  

  2270811الخليل سنجر  :العن ا  
:   7731600اخلليل سنجر  :عنوان التبليغ 

 

 72  
 

  Trade Mark No.: 31118 30002:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 20/03/2017 71/13/7102 :خ التاري
 -خدمات توفري االطعمة واملشروابت: من اجل 

شركة اجلبان للمواد : أبسم 
 الغذائية 

In the name of: -sharkat- al- japaan for food products  

   وين سو رة بج نو -الخليل :العن ا  
 اال  رات الض ئيا 

عني سارة جبانب االشارات  -اخلليل :عنوان التبليغ 
 الضوئية 

 :

 

شركة العطايب للتجارة : أبسم 
 العامة 

In the name of: Al-Etabi Co. for General Trade  

بيوت  – 572  ر  الكركفوا  :العن ا  
 فلسطين  –لحر 

–

 –بيت حلم  – 237شارع الكركفة  :عنوان التبليغ 
 فلسطني 

 : –

 

 76  
 

  Trade Mark No.: 31117 30002:جارية رقم العالمة الت
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 20/03/2017 71/13/7102 :التاريخ 
اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور : من اجل 

اللحوم احملفوظة  –مستخرجات اللحوم –الصيد
الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة  -واملعلبة

األغذية احملفوظة  –اجليالتني واملربيات –واملطهية
زبدة )اللنب ويره من منتجات األلبان  -واملخلالت

جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة  –(ومسنة حيواين
 –زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية –الزيوت -للتغذية

. مارغرين –زبدة نباتية

شركة شاهني للمنتوجات : أبسم 
 م .خ.الغذائية م

In the name of: SHERIKAT SHAHEEN LLMANTOGAT 
AL GTHEAH  

  2270811الخليل سنجر  :العن ا  
:   7731600اخلليل سنجر  :عنوان التبليغ 

 

 72  
 

  Trade Mark No.: 31118 30002:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 20/03/2017 71/13/7102 :خ التاري
 -خدمات توفري االطعمة واملشروابت: من اجل 

شركة اجلبان للمواد : أبسم 
 الغذائية 

In the name of: -sharkat- al- japaan for food products  

   وين سو رة بج نو -الخليل :العن ا  
 اال  رات الض ئيا 

عني سارة جبانب االشارات  -اخلليل :عنوان التبليغ 
 الضوئية 

 :
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  Trade Mark No.: 31119 30005:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 20/03/2017 71/13/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وخدمات ادارة : من اجل 

وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط املكتيب وكذلك من 
اجل الدعاية على اليافطات واالمور الدعائية على 
املركبات وعلى بطاقات التعريف والكروت وعلى 

وعلى الورق املروس وعلى البضائع وعلى الفواتري 
. اكياس البضائع واملغلفات

عائدة عز الدين امحد : أبسم 
 عامودي 

In the name of: Ea,ida izz al-din ahmad amody  

 رفيوي   -ن بلس  :العن ا  
فوق معرض  -رفيداي  -بلس ان :عنوان التبليغ 

 جوال 
 :

 

 0 
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  Trade Mark No.: 31119 30005:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 20/03/2017 71/13/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وخدمات ادارة : من اجل 

وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط املكتيب وكذلك من 
اجل الدعاية على اليافطات واالمور الدعائية على 
املركبات وعلى بطاقات التعريف والكروت وعلى 

وعلى الورق املروس وعلى البضائع وعلى الفواتري 
. اكياس البضائع واملغلفات

عائدة عز الدين امحد : أبسم 
 عامودي 

In the name of: Ea,ida izz al-din ahmad amody  

 رفيوي   -ن بلس  :العن ا  
فوق معرض  -رفيداي  -بلس ان :عنوان التبليغ 

 جوال 
 :

 

 0 
 

 72  
 

  Trade Mark No.: 31119 30005:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 20/03/2017 71/13/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وخدمات ادارة : من اجل 

وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط املكتيب وكذلك من 
اجل الدعاية على اليافطات واالمور الدعائية على 
املركبات وعلى بطاقات التعريف والكروت وعلى 

وعلى الورق املروس وعلى البضائع وعلى الفواتري 
. اكياس البضائع واملغلفات

عائدة عز الدين امحد : أبسم 
 عامودي 

In the name of: Ea,ida izz al-din ahmad amody  

 رفيوي   -ن بلس  :العن ا  
فوق معرض  -رفيداي  -بلس ان :عنوان التبليغ 

 جوال 
 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31120 30071:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 21/03/2017 70/13/7102 :التاريخ 
كعكة   اخلبز ورغيف اخلبز، العلكة، والزينة: من اجل 

حلوى، وزينة الكعك الصاحلة لألكل، خلطات 
الكعك، والكعك، والكعك وحشوات الشوكوالتة 
القائمة على الفطائر والكعك واحللوى والفشار حلوى 
مغلفة، الكرمل الفشار ابلكراميل، الوجبات اخلفيفة 
املصنوعة من احلبوب، الوجبات خفيفة املصنوعة من 

العلكة، ورقائق  احلبوب، والذرة اجلنب املنكه ،
الشوكوالته ورقائق الذرة ورقائق الدقيق ، والشوكوالته، 
واملكسرات الشوكوالته املغطاة، ومسحوق الشوكوالتة، 
وشراب الشوكوالتة، والشوكوالته اليت توضع على 
) سطح احللوايت، مزيح الكاكاو، خماريط البوظة 

والكعك ، الذرة املموجة ، حلوايت رقيقة ( قرطوس
ة ابجلنب، رقائق البسكويت واألغذية املشتقة ممزوج

احلبوب ، املثلجات ، فطائر الفاكهة، اجلالتني املنكه 
واحمللى، وجبات خفيفة مكونة من خليط سريايل وجنني 
القمح واملكسرات اجملروشة والزبيب و السكر البين و  

، الشوكوال الساخنة، بوب  (اجلرانوال )كورن سريوب 
يت، احللوايت، الفطائر، واآليس  كورن الفشار، البسكو 

كرمي، احلليب، املثلجات، نكهة املثلجات ، احللوايت 
املثلجة، لنب الزابدي، كرمي مثلج 

  Trade Mark No.: 31120 30071:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 21/03/2017 70/13/7102 :التاريخ 
كعكة   اخلبز ورغيف اخلبز، العلكة، والزينة: من اجل 

حلوى، وزينة الكعك الصاحلة لألكل، خلطات 
الكعك، والكعك، والكعك وحشوات الشوكوالتة 
القائمة على الفطائر والكعك واحللوى والفشار حلوى 
مغلفة، الكرمل الفشار ابلكراميل، الوجبات اخلفيفة 
املصنوعة من احلبوب، الوجبات خفيفة املصنوعة من 

العلكة، ورقائق  احلبوب، والذرة اجلنب املنكه ،
الشوكوالته ورقائق الذرة ورقائق الدقيق ، والشوكوالته، 
واملكسرات الشوكوالته املغطاة، ومسحوق الشوكوالتة، 
وشراب الشوكوالتة، والشوكوالته اليت توضع على 
) سطح احللوايت، مزيح الكاكاو، خماريط البوظة 

والكعك ، الذرة املموجة ، حلوايت رقيقة ( قرطوس
ة ابجلنب، رقائق البسكويت واألغذية املشتقة ممزوج

احلبوب ، املثلجات ، فطائر الفاكهة، اجلالتني املنكه 
واحمللى، وجبات خفيفة مكونة من خليط سريايل وجنني 
القمح واملكسرات اجملروشة والزبيب و السكر البين و  

، الشوكوال الساخنة، بوب  (اجلرانوال )كورن سريوب 
يت، احللوايت، الفطائر، واآليس  كورن الفشار، البسكو 

كرمي، احلليب، املثلجات، نكهة املثلجات ، احللوايت 
املثلجة، لنب الزابدي، كرمي مثلج 
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  Trade Mark No.: 31120 30071:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 21/03/2017 70/13/7102 :التاريخ 
كعكة   اخلبز ورغيف اخلبز، العلكة، والزينة: من اجل 

حلوى، وزينة الكعك الصاحلة لألكل، خلطات 
الكعك، والكعك، والكعك وحشوات الشوكوالتة 
القائمة على الفطائر والكعك واحللوى والفشار حلوى 
مغلفة، الكرمل الفشار ابلكراميل، الوجبات اخلفيفة 
املصنوعة من احلبوب، الوجبات خفيفة املصنوعة من 

العلكة، ورقائق  احلبوب، والذرة اجلنب املنكه ،
الشوكوالته ورقائق الذرة ورقائق الدقيق ، والشوكوالته، 
واملكسرات الشوكوالته املغطاة، ومسحوق الشوكوالتة، 
وشراب الشوكوالتة، والشوكوالته اليت توضع على 
) سطح احللوايت، مزيح الكاكاو، خماريط البوظة 

والكعك ، الذرة املموجة ، حلوايت رقيقة ( قرطوس
ة ابجلنب، رقائق البسكويت واألغذية املشتقة ممزوج

احلبوب ، املثلجات ، فطائر الفاكهة، اجلالتني املنكه 
واحمللى، وجبات خفيفة مكونة من خليط سريايل وجنني 
القمح واملكسرات اجملروشة والزبيب و السكر البين و  

، الشوكوال الساخنة، بوب  (اجلرانوال )كورن سريوب 
يت، احللوايت، الفطائر، واآليس  كورن الفشار، البسكو 

كرمي، احلليب، املثلجات، نكهة املثلجات ، احللوايت 
املثلجة، لنب الزابدي، كرمي مثلج 

شركة هابينس لتوزيع : أبسم 
 املنتجات الغذائية 

In the name of: Sharekat Happiness ltawz3 Almawd AL 
Ghezayah  

 رام هللا  :العن ا  
البرية،الشرفة جانب اندي السيارات  :عنوان التبليغ 
  3513ب.الفلسطينةص

 :

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31121 30070:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 21/03/2017 70/13/7102 :التاريخ 
املقاهي، الكافتريايت، املطاعم املؤقتة أو : من اجل 
، التزويد ابلطعام والشراب، (الكانتينات)املتنقلة 

املطاعم، مطاعم اخلدمة الذاتية، مطاعم تقدمي الوجبات 
، حجز (املوتيالت)اخلفيفة، الفنادق، الفنادق الصغرية 

الفنادق ]املؤقتة، مكاتب أتمني اإلقامة  أماكن اإلقامة
، أتجري أماكن اإلقامة املؤقتة، احلجز يف [والُنزل

الفنادق، أماكن إقامة السياح 

شركة هابينس لتوزيع : أبسم 
 املنتجات الغذائية 

In the name of: Sharekat Happiness ltawz3 Almawd AL 
Ghezayah  

 رام هللا  :العن ا  
البرية،الشرفة جانب اندي السيارات  :عنوان التبليغ 
  3513ب.الفلسطينةص

 :

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31121 30070:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 21/03/2017 70/13/7102 :التاريخ 
املقاهي، الكافتريايت، املطاعم املؤقتة أو : من اجل 
، التزويد ابلطعام والشراب، (الكانتينات)املتنقلة 

املطاعم، مطاعم اخلدمة الذاتية، مطاعم تقدمي الوجبات 
، حجز (املوتيالت)اخلفيفة، الفنادق، الفنادق الصغرية 

الفنادق ]املؤقتة، مكاتب أتمني اإلقامة  أماكن اإلقامة
، أتجري أماكن اإلقامة املؤقتة، احلجز يف [والُنزل

الفنادق، أماكن إقامة السياح 

شركة هابينس لتوزيع : أبسم 
 املنتجات الغذائية 

In the name of: Sharekat Happiness ltawz3 Almawd AL 
Ghezayah  

 رام هللا  :العن ا  
البرية،الشرفة جانب اندي السيارات  :عنوان التبليغ 
  3513ب.الفلسطينةص

 :

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31121 30070:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 21/03/2017 70/13/7102 :التاريخ 
املقاهي، الكافتريايت، املطاعم املؤقتة أو : من اجل 
، التزويد ابلطعام والشراب، (الكانتينات)املتنقلة 

املطاعم، مطاعم اخلدمة الذاتية، مطاعم تقدمي الوجبات 
، حجز (املوتيالت)اخلفيفة، الفنادق، الفنادق الصغرية 

الفنادق ]املؤقتة، مكاتب أتمني اإلقامة  أماكن اإلقامة
، أتجري أماكن اإلقامة املؤقتة، احلجز يف [والُنزل

الفنادق، أماكن إقامة السياح 
  .In the name of: Awj Investments Ltd أوج انفستمنتس ليمتد : أبسم 

ا روب 7110. ب.ص :العنوووووووووووووووووو ا  
 الا جوووووووزر العوووووووذراء توووووو و ا ت رتووووووو

 البريط نيا 
:  بيت حلم  :عنوان التبليغ 

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31123 30073:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 21/03/2017 70/13/7102 :التاريخ 
التزويد ابلطعام والشراب : من اجل 

  In the name of: Rawan Tala't Nassef Bosheh روان طلعت نصيف بوشة : أبسم 
رام هللا  وووووووو ر  خليوووووووول  :العنوووووووو ا  
 الس  كين  

:  رام هللا شارع خليل السكاكيين  :عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 31124 30074:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45 49 :يف الصنف 

  Date: 21/03/2017 70/13/7102 :التاريخ 
خدمات شخصية واجتماعية يقدمها آخرون : من اجل 

خدمات أمنية حلماية  –تلبية حلاجات األفراد
. املمتلكات واألفراد

  In the name of: Taghreed Saleem Asaad Ali تغريد سليم اسعد علي : أبسم 
 رام هللا البيرة  :العن ا  

رام هللا االرسال مكتب التميمي  :عنوان التبليغ 
 للمحاماة والتحكيم 

 :

 

 9  
 

 4  
 

  Trade Mark No.: 31124 30074:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45 49 :يف الصنف 

  Date: 21/03/2017 70/13/7102 :التاريخ 
خدمات شخصية واجتماعية يقدمها آخرون : من اجل 

خدمات أمنية حلماية  –تلبية حلاجات األفراد
. املمتلكات واألفراد

  In the name of: Taghreed Saleem Asaad Ali تغريد سليم اسعد علي : أبسم 
 رام هللا البيرة  :العن ا  

رام هللا االرسال مكتب التميمي  :عنوان التبليغ 
 للمحاماة والتحكيم 

 :

 

 9  
 

 4  
 

  Trade Mark No.: 31124 30074:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45 49 :يف الصنف 

  Date: 21/03/2017 70/13/7102 :التاريخ 
خدمات شخصية واجتماعية يقدمها آخرون : من اجل 

خدمات أمنية حلماية  –تلبية حلاجات األفراد
. املمتلكات واألفراد

  In the name of: Taghreed Saleem Asaad Ali تغريد سليم اسعد علي : أبسم 
 رام هللا البيرة  :العن ا  

رام هللا االرسال مكتب التميمي  :عنوان التبليغ 
 للمحاماة والتحكيم 

 :

 

 9  
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  Trade Mark No.: 31124 30074:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45 49 :يف الصنف 

  Date: 21/03/2017 70/13/7102 :التاريخ 
خدمات شخصية واجتماعية يقدمها آخرون : من اجل 

خدمات أمنية حلماية  –تلبية حلاجات األفراد
. املمتلكات واألفراد

  In the name of: Taghreed Saleem Asaad Ali تغريد سليم اسعد علي : أبسم 
 رام هللا البيرة  :العن ا  

رام هللا االرسال مكتب التميمي  :عنوان التبليغ 
 للمحاماة والتحكيم 

 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31125 30079:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42 47 :يف الصنف 

  Date: 21/03/2017 70/13/7102 :التاريخ 
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث : من اجل 

اليل واالحباث خدمات التح -والتصميم املتعلقة هبا
خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج  -الصناعية
. خدمات قانونية –الكمبيوتر

  In the name of: Taghreed Saleem Asaad Ali تغريد سليم اسعد علي : أبسم 
 رام هللا البيرة  :العن ا  

رام هللا االرسال مكتب التميمي  :عنوان التبليغ 
 للمحاماة والتحكيم 

 :

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31126 30076:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 21/03/2017 70/13/7102 :التاريخ 
. وسائل االتصال: من اجل 

  In the name of: Taghreed Saleem Asaad Ali تغريد سليم اسعد علي : أبسم 
 رام هللا البيرة  :العن ا  

رام هللا االرسال مكتب التميمي  :عنوان التبليغ 
 للمحاماة والتحكيم 

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31128 30072:العالمة التجارية رقم 
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  Trade Mark No.: 31126 30076:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 21/03/2017 70/13/7102 :التاريخ 
. وسائل االتصال: من اجل 

  In the name of: Taghreed Saleem Asaad Ali تغريد سليم اسعد علي : أبسم 
 رام هللا البيرة  :العن ا  

رام هللا االرسال مكتب التميمي  :عنوان التبليغ 
 للمحاماة والتحكيم 

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31128 30072:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 31126 30076:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 21/03/2017 70/13/7102 :التاريخ 
. وسائل االتصال: من اجل 

  In the name of: Taghreed Saleem Asaad Ali تغريد سليم اسعد علي : أبسم 
 رام هللا البيرة  :العن ا  

رام هللا االرسال مكتب التميمي  :عنوان التبليغ 
 للمحاماة والتحكيم 

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31128 30072:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 21/03/2017 70/13/7102 :التاريخ 
التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، : من اجل 

األنشطة الرايضية والثقافية؛ الرتفيه ابلراديو؛ إعادة 
تسجيل الصوت؛ الرتفيه التلفزيوين؛ تنظيم وإقامة 

؛ اإلنتاج [ترفيه]ت احلفالت املوسيقية؛ تنظيم حفال
املوسيقي؛ إنتاج برامج الراديو والتلفزيون؛ الرتفيه 
التلفزيوين؛ إنتاج العروض والربامج التلفزيونية؛ تنظيم 

. املعارض لألغراض الثقافية أو التعليمية
  In the name of: Al Zeyada Advertising الزايدة للبث الفضائي : أبسم 

 بوووووو ا  وووو ر  األ يوووورة  :العنوووو ا  
ا 611685ب .ا ص68بسووووووووووووووووووما 

  م  ا 
انبلس عمارة جالرياي سنرت ص ب  :عنوان التبليغ 

262  
 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31130 30031:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 21/03/2017 70/13/7102 :التاريخ 

  In Class: 41 40 :يف الصنف 
  Date: 21/03/2017 70/13/7102 :التاريخ 

التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، : من اجل 
األنشطة الرايضية والثقافية؛ الرتفيه ابلراديو؛ إعادة 
تسجيل الصوت؛ الرتفيه التلفزيوين؛ تنظيم وإقامة 

؛ اإلنتاج [ترفيه]ت احلفالت املوسيقية؛ تنظيم حفال
املوسيقي؛ إنتاج برامج الراديو والتلفزيون؛ الرتفيه 
التلفزيوين؛ إنتاج العروض والربامج التلفزيونية؛ تنظيم 

. املعارض لألغراض الثقافية أو التعليمية
  In the name of: Al Zeyada Advertising الزايدة للبث الفضائي : أبسم 

 بوووووو ا  وووو ر  األ يوووورة  :العنوووو ا  
ا 611685ب .ا ص68بسووووووووووووووووووما 

  م  ا 
انبلس عمارة جالرياي سنرت ص ب  :عنوان التبليغ 

262  
 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31130 30031:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 21/03/2017 70/13/7102 :التاريخ 

  In Class: 41 40 :يف الصنف 
  Date: 21/03/2017 70/13/7102 :التاريخ 

التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، : من اجل 
األنشطة الرايضية والثقافية؛ الرتفيه ابلراديو؛ إعادة 
تسجيل الصوت؛ الرتفيه التلفزيوين؛ تنظيم وإقامة 

؛ اإلنتاج [ترفيه]ت احلفالت املوسيقية؛ تنظيم حفال
املوسيقي؛ إنتاج برامج الراديو والتلفزيون؛ الرتفيه 
التلفزيوين؛ إنتاج العروض والربامج التلفزيونية؛ تنظيم 

. املعارض لألغراض الثقافية أو التعليمية
  In the name of: Al Zeyada Advertising الزايدة للبث الفضائي : أبسم 

 بوووووو ا  وووو ر  األ يوووورة  :العنوووو ا  
ا 611685ب .ا ص68بسووووووووووووووووووما 

  م  ا 
انبلس عمارة جالرياي سنرت ص ب  :عنوان التبليغ 

262  
 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31130 30031:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 21/03/2017 70/13/7102 :التاريخ 
خدمات توفري االطعمة واملشروابت، االيواء :  من اجل
املؤقت 
شركة بينجز للخدمات : أبسم 

 السياحيه 
In the name of: Shareket benjis ll khadamat al seyaheya  

 لقرب بوو -الطيوورة  -رام هللا  :العنوو ا  
  ن  وارس المستقبل 

:  االرسال  -رام هللا  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

واألرقام ذات االستخدام العام  والرسومات الوصفية
 مبعزل عن العالمة 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31131 30030:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 
المراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة وعالج ا

وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
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وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 
العالقة واالمراض االستقالبية وامراض االورام وامراض 

. التنفسيالعيون وامراض اجلهاز 
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

 ووووركا  وووون ني جيرسووووو   :العنوووو ا  
و ن انهو  و  ج نسو   انوو ج نسو   

برانزويووويا نيووو  جيرسووو ا  بووو  اا نيووو 
 ا ال الي ت المتحوة 06977

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31132 30037:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل : من اجل 

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
الطفال والبشاكري وحفاظات ا

وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 
العالقة واالمراض االستقالبية وامراض االورام وامراض 

. التنفسيالعيون وامراض اجلهاز 
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

 ووووركا  وووون ني جيرسووووو   :العنوووو ا  
و ن انهو  و  ج نسو   انوو ج نسو   

برانزويووويا نيووو  جيرسووو ا  بووو  اا نيووو 
 ا ال الي ت المتحوة 06977

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31132 30037:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل : من اجل 

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
الطفال والبشاكري وحفاظات ا

شركة مصانع الشرق : أبسم 
 العربية للفوط الصحية 

In the name of: sharekit masane al sharq al arabieh 
lelfowat al sehieh  

ا المنطقووووووووو_ نووووووووو بلس  :العنوووووووو ا  
 و ر  الحسووبا _ الاون  يا الشورقيا 

  2711050ت  259ص ب 
املنطقة الصناعية الشرقية _ انبلس  :عنوان التبليغ 

  7300121ت  725شارع احلسبة ص ب _ 
 :

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31133 30033:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
ع ويشمل منتجات الورق من مجيع االنوا : من اجل 

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
شركة مصانع الشرق : أبسم 

 العربية للفوط الصحية 
In the name of: sharekit masane al sharq al arabieh 
lelfowat al sehieh  

المنطقوووووووووا _ نووووووووو بلس  :  العنوووووووو ا
 و ر  الحسووبا _ الاون  يا الشورقيا 

  2711050ت  259ص ب 
: املنطقة الصناعية الشرقية _ انبلس  :عنوان التبليغ 

584

585

خدمات توفري االطعمة واملشروابت، االيواء :  من اجل
املؤقت 
شركة بينجز للخدمات : أبسم 

 السياحيه 
In the name of: Shareket benjis ll khadamat al seyaheya  

 لقرب بوو -الطيوورة  -رام هللا  :العنوو ا  
  ن  وارس المستقبل 

:  االرسال  -رام هللا  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

واألرقام ذات االستخدام العام  والرسومات الوصفية
 مبعزل عن العالمة 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31131 30030:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 
المراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة وعالج ا

وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 

خدمات توفري االطعمة واملشروابت، االيواء :  من اجل
املؤقت 
شركة بينجز للخدمات : أبسم 

 السياحيه 
In the name of: Shareket benjis ll khadamat al seyaheya  

 لقرب بوو -الطيوورة  -رام هللا  :العنوو ا  
  ن  وارس المستقبل 

:  االرسال  -رام هللا  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

واألرقام ذات االستخدام العام  والرسومات الوصفية
 مبعزل عن العالمة 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31131 30030:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 
المراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة وعالج ا

وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 

وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 
العالقة واالمراض االستقالبية وامراض االورام وامراض 

. التنفسيالعيون وامراض اجلهاز 
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

 ووووركا  وووون ني جيرسووووو   :العنوووو ا  
و ن انهو  و  ج نسو   انوو ج نسو   

برانزويووويا نيووو  جيرسووو ا  بووو  اا نيووو 
 ا ال الي ت المتحوة 06977

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31132 30037:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل : من اجل 

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
الطفال والبشاكري وحفاظات ا

وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 
العالقة واالمراض االستقالبية وامراض االورام وامراض 

. التنفسيالعيون وامراض اجلهاز 
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

 ووووركا  وووون ني جيرسووووو   :العنوووو ا  
و ن انهو  و  ج نسو   انوو ج نسو   

برانزويووويا نيووو  جيرسووو ا  بووو  اا نيووو 
 ا ال الي ت المتحوة 06977

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31132 30037:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل : من اجل 

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
الطفال والبشاكري وحفاظات ا
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شركة مصانع الشرق : أبسم 
 العربية للفوط الصحية 

In the name of: sharekit masane al sharq al arabieh 
lelfowat al sehieh  

ا المنطقووووووووو_ نووووووووو بلس  :العنوووووووو ا  
 و ر  الحسووبا _ الاون  يا الشورقيا 

  2711050ت  259ص ب 
املنطقة الصناعية الشرقية _ انبلس  :عنوان التبليغ 

  7300121ت  725شارع احلسبة ص ب _ 
 :

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31133 30033:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
ع ويشمل منتجات الورق من مجيع االنوا : من اجل 

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
شركة مصانع الشرق : أبسم 

 العربية للفوط الصحية 
In the name of: sharekit masane al sharq al arabieh 
lelfowat al sehieh  

المنطقوووووووووا _ نووووووووو بلس  :  العنوووووووو ا
 و ر  الحسووبا _ الاون  يا الشورقيا 

  2711050ت  259ص ب 
: املنطقة الصناعية الشرقية _ انبلس  :عنوان التبليغ 

586

587

شركة مصانع الشرق : أبسم 
 العربية للفوط الصحية 

In the name of: sharekit masane al sharq al arabieh 
lelfowat al sehieh  

ا المنطقووووووووو_ نووووووووو بلس  :العنوووووووو ا  
 و ر  الحسووبا _ الاون  يا الشورقيا 

  2711050ت  259ص ب 
املنطقة الصناعية الشرقية _ انبلس  :عنوان التبليغ 

  7300121ت  725شارع احلسبة ص ب _ 
 :

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31133 30033:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
ع ويشمل منتجات الورق من مجيع االنوا : من اجل 

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
شركة مصانع الشرق : أبسم 

 العربية للفوط الصحية 
In the name of: sharekit masane al sharq al arabieh 
lelfowat al sehieh  

المنطقوووووووووا _ نووووووووو بلس  :  العنوووووووو ا
 و ر  الحسووبا _ الاون  يا الشورقيا 

  2711050ت  259ص ب 
: املنطقة الصناعية الشرقية _ انبلس  :عنوان التبليغ 

  7300121ت  725شارع احلسبة ص ب _ 

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31134 30034:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
ورق من مجيع االنواع ويشمل منتجات ال: من اجل 

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
والبشاكري 

شركة مصانع الشرق : أبسم 
 العربية للفوط الصحية 

In the name of: sharekit masane al sharq al arabieh 
lelfowat al sehieh  

المنطقوووووووووا _ نووووووووو بلس  :العنوووووووو ا  
 و ر  الحسووبا _ الاون  يا الشورقيا 

  2711050ت  259ص ب 
املنطقة الصناعية الشرقية _ انبلس  :عنوان التبليغ 

  7300121ت  725شارع احلسبة ص ب _ 
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

  7300121ت  725شارع احلسبة ص ب _ 

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31134 30034:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
ورق من مجيع االنواع ويشمل منتجات ال: من اجل 

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
والبشاكري 

شركة مصانع الشرق : أبسم 
 العربية للفوط الصحية 

In the name of: sharekit masane al sharq al arabieh 
lelfowat al sehieh  

المنطقوووووووووا _ نووووووووو بلس  :العنوووووووو ا  
 و ر  الحسووبا _ الاون  يا الشورقيا 

  2711050ت  259ص ب 
املنطقة الصناعية الشرقية _ انبلس  :عنوان التبليغ 

  7300121ت  725شارع احلسبة ص ب _ 
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

  7300121ت  725شارع احلسبة ص ب _ 

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31134 30034:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
ورق من مجيع االنواع ويشمل منتجات ال: من اجل 

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
والبشاكري 

شركة مصانع الشرق : أبسم 
 العربية للفوط الصحية 

In the name of: sharekit masane al sharq al arabieh 
lelfowat al sehieh  

المنطقوووووووووا _ نووووووووو بلس  :العنوووووووو ا  
 و ر  الحسووبا _ الاون  يا الشورقيا 

  2711050ت  259ص ب 
املنطقة الصناعية الشرقية _ انبلس  :عنوان التبليغ 

  7300121ت  725شارع احلسبة ص ب _ 
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31135 30039:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل : من اجل 

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
شركة مصانع الشرق : أبسم 

 العربية للفوط الصحيحة 
In the name of: sharekit masane al sharq al arabieh lelfoat 
al sehieh  

_ فلسوووووووطين_ نووووووو بلس  :العنووووووو ا  
 ووو ر  الحسوووبه _المنطقووا الاووون  يه

  2711051: ت 259ب .ص
املنطقة _ فلسطني_ انبلس  :عنوان التبليغ 

: ت 725ب .شارع احلسبه ص_الصناعيه
7300120  

 :

اصحاهبا حق ان تسجيل هذه العالمة اليعطي 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

  7300121ت  725شارع احلسبة ص ب _ 

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31134 30034:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
ورق من مجيع االنواع ويشمل منتجات ال: من اجل 

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
والبشاكري 

شركة مصانع الشرق : أبسم 
 العربية للفوط الصحية 

In the name of: sharekit masane al sharq al arabieh 
lelfowat al sehieh  

المنطقوووووووووا _ نووووووووو بلس  :العنوووووووو ا  
 و ر  الحسووبا _ الاون  يا الشورقيا 

  2711050ت  259ص ب 
املنطقة الصناعية الشرقية _ انبلس  :عنوان التبليغ 

  7300121ت  725شارع احلسبة ص ب _ 
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
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588

589

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31135 30039:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل : من اجل 

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
شركة مصانع الشرق : أبسم 

 العربية للفوط الصحيحة 
In the name of: sharekit masane al sharq al arabieh lelfoat 
al sehieh  

_ فلسوووووووطين_ نووووووو بلس  :العنووووووو ا  
 ووو ر  الحسوووبه _المنطقووا الاووون  يه

  2711051: ت 259ب .ص
املنطقة _ فلسطني_ انبلس  :عنوان التبليغ 

: ت 725ب .شارع احلسبه ص_الصناعيه
7300120  

 :

اصحاهبا حق ان تسجيل هذه العالمة اليعطي 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31135 30039:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل : من اجل 

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
شركة مصانع الشرق : أبسم 

 العربية للفوط الصحيحة 
In the name of: sharekit masane al sharq al arabieh lelfoat 
al sehieh  

_ فلسوووووووطين_ نووووووو بلس  :العنووووووو ا  
 ووو ر  الحسوووبه _المنطقووا الاووون  يه

  2711051: ت 259ب .ص
املنطقة _ فلسطني_ انبلس  :عنوان التبليغ 

: ت 725ب .شارع احلسبه ص_الصناعيه
7300120  

 :

اصحاهبا حق ان تسجيل هذه العالمة اليعطي 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 04  
 

  Trade Mark No.: 31136 30036:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل : من اجل 

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
والبشاكري وحفاظات االطفال 

الشرق  شركة مصانع: أبسم 
 العربية للفوط الصحيحة 

In the name of: sharekit masane al sharq al arabieh lelfoat 
al sehieh  

_ فلسوووووووطين_ نووووووو بلس  :العنووووووو ا  
 ووو ر  الحسوووبه _المنطقووا الاووون  يه

  2711051: ت 259ب .ص
املنطقة _ فلسطني_ انبلس  :عنوان التبليغ 

: ت 725ب .شارع احلسبه ص_الصناعيه
7300120  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

االستخدام العام  والرسومات الوصفية واألرقام ذات

 مبعزل عن العالمة 

 04  
 

  Trade Mark No.: 31136 30036:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل : من اجل 

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
والبشاكري وحفاظات االطفال 

الشرق  شركة مصانع: أبسم 
 العربية للفوط الصحيحة 

In the name of: sharekit masane al sharq al arabieh lelfoat 
al sehieh  

_ فلسوووووووطين_ نووووووو بلس  :العنووووووو ا  
 ووو ر  الحسوووبه _المنطقووا الاووون  يه

  2711051: ت 259ب .ص
املنطقة _ فلسطني_ انبلس  :عنوان التبليغ 

: ت 725ب .شارع احلسبه ص_الصناعيه
7300120  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

االستخدام العام  والرسومات الوصفية واألرقام ذات

 مبعزل عن العالمة 

 04  
 

  Trade Mark No.: 31136 30036:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل : من اجل 

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
والبشاكري وحفاظات االطفال 

الشرق  شركة مصانع: أبسم 
 العربية للفوط الصحيحة 

In the name of: sharekit masane al sharq al arabieh lelfoat 
al sehieh  

_ فلسوووووووطين_ نووووووو بلس  :العنووووووو ا  
 ووو ر  الحسوووبه _المنطقووا الاووون  يه

  2711051: ت 259ب .ص
املنطقة _ فلسطني_ انبلس  :عنوان التبليغ 

: ت 725ب .شارع احلسبه ص_الصناعيه
7300120  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

االستخدام العام  والرسومات الوصفية واألرقام ذات

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31135 30039:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل : من اجل 

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
شركة مصانع الشرق : أبسم 

 العربية للفوط الصحيحة 
In the name of: sharekit masane al sharq al arabieh lelfoat 
al sehieh  

_ فلسوووووووطين_ نووووووو بلس  :العنووووووو ا  
 ووو ر  الحسوووبه _المنطقووا الاووون  يه

  2711051: ت 259ب .ص
املنطقة _ فلسطني_ انبلس  :عنوان التبليغ 

: ت 725ب .شارع احلسبه ص_الصناعيه
7300120  

 :

اصحاهبا حق ان تسجيل هذه العالمة اليعطي 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
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 30032:العالمة التجارية رقم 
Trade Mark No.: 31138   06 :يف الصنف 
In Class: 16   77/13/7102 :التاريخ 
Date: 22/03/2017   منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل : من اجل

ناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت امل
شركة مصانع الشرق : أبسم 

 In the name of: sharekit masane al sharq al arabieh lelfoat العربية للفوط الصحيحة 

al sehieh    فلسوووووووطين _نووووووو بلس  :العنووووووو ا _
 ووو ر  الحسوووبه _المنطقووا الاووون  يه

  2711051: ت 259ب .ص
املنطقة _ فلسطني_ انبلس  :عنوان التبليغ 

: ت 725ب .شارع احلسبه ص_الصناعيه
7300120  

 :

 

 02  
 

590

591

 مبعزل عن العالمة 

 04  
 

  Trade Mark No.: 31136 30036:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل : من اجل 

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
والبشاكري وحفاظات االطفال 

الشرق  شركة مصانع: أبسم 
 العربية للفوط الصحيحة 

In the name of: sharekit masane al sharq al arabieh lelfoat 
al sehieh  

_ فلسوووووووطين_ نووووووو بلس  :العنووووووو ا  
 ووو ر  الحسوووبه _المنطقووا الاووون  يه

  2711051: ت 259ب .ص
املنطقة _ فلسطني_ انبلس  :عنوان التبليغ 

: ت 725ب .شارع احلسبه ص_الصناعيه
7300120  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

االستخدام العام  والرسومات الوصفية واألرقام ذات

 مبعزل عن العالمة 

 04  
 

  Trade Mark No.: 31136 30036:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل : من اجل 

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
والبشاكري وحفاظات االطفال 

الشرق  شركة مصانع: أبسم 
 العربية للفوط الصحيحة 

In the name of: sharekit masane al sharq al arabieh lelfoat 
al sehieh  

_ فلسوووووووطين_ نووووووو بلس  :العنووووووو ا  
 ووو ر  الحسوووبه _المنطقووا الاووون  يه

  2711051: ت 259ب .ص
املنطقة _ فلسطني_ انبلس  :عنوان التبليغ 

: ت 725ب .شارع احلسبه ص_الصناعيه
7300120  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

االستخدام العام  والرسومات الوصفية واألرقام ذات

 مبعزل عن العالمة 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31137 30032:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل : من اجل 

اش الورقي وورق التواليت املناديل الورقية والش
شركة مصانع الشرق : أبسم 

 العربية للفوط الصحية 
In the name of: sharekit masane al sharq al arabieh 
lelfowat al sehieh  

المنطقوووووووووا _ نووووووووو بلس  :العنوووووووو ا  
 و ر  الحسووبا _ الشورقيا الاون  يا 
  2711050ت  259ص ب 

املنطقة الصناعية الشرقية _ انبلس  :عنوان التبليغ 
  7300121ت  725شارع احلسبة ص ب _ 

 :

 

 06  
 

 مبعزل عن العالمة 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31137 30032:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل : من اجل 

اش الورقي وورق التواليت املناديل الورقية والش
شركة مصانع الشرق : أبسم 

 العربية للفوط الصحية 
In the name of: sharekit masane al sharq al arabieh 
lelfowat al sehieh  

المنطقوووووووووا _ نووووووووو بلس  :العنوووووووو ا  
 و ر  الحسووبا _ الشورقيا الاون  يا 
  2711050ت  259ص ب 

املنطقة الصناعية الشرقية _ انبلس  :عنوان التبليغ 
  7300121ت  725شارع احلسبة ص ب _ 

 :

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 31138 30032:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل : من اجل 

ناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت امل
شركة مصانع الشرق : أبسم 

 العربية للفوط الصحيحة 
In the name of: sharekit masane al sharq al arabieh lelfoat 
al sehieh  

_ فلسوووووووطين _نووووووو بلس  :العنووووووو ا  
 ووو ر  الحسوووبه _المنطقووا الاووون  يه

  2711051: ت 259ب .ص
املنطقة _ فلسطني_ انبلس  :عنوان التبليغ 

: ت 725ب .شارع احلسبه ص_الصناعيه
7300120  

 :

 

 02  
 

 30032:العالمة التجارية رقم 
Trade Mark No.: 31138   06 :يف الصنف 
In Class: 16   77/13/7102 :التاريخ 
Date: 22/03/2017   منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل : من اجل

ناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت امل
شركة مصانع الشرق : أبسم 

 In the name of: sharekit masane al sharq al arabieh lelfoat العربية للفوط الصحيحة 

al sehieh  
_ فلسوووووووطين _نووووووو بلس  :العنووووووو ا  

 ووو ر  الحسوووبه _المنطقووا الاووون  يه
  2711051: ت 259ب .ص

املنطقة _ فلسطني_ انبلس  :عنوان التبليغ 
: ت 725ب .شارع احلسبه ص_الصناعيه

7300120  

 :

 

 02  
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  Trade Mark No.: 31139 30035:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل : من اجل 

ي وورق التواليت املناديل الورقية والشاش الورق
والبشاكري وحفاظات االطفال 

شركة مصانع الشرق : أبسم 
 العربية للفوط الصحية 

In the name of: sharekit masane al sharq al arabieh 
lelfowat al sehieh  

المنطقوووووووووا _ نووووووووو بلس  :العنوووووووو ا  
 و ر  الحسووبا _ الاون  يا الشورقيا 

  2711050ت  259ص ب 
املنطقة الصناعية الشرقية _ انبلس  :عنوان التبليغ 

  7300121ت  725شارع احلسبة ص ب _ 
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 02  
 

592
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  Trade Mark No.: 31139 30035:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل : من اجل 

ي وورق التواليت املناديل الورقية والشاش الورق
والبشاكري وحفاظات االطفال 

شركة مصانع الشرق : أبسم 
 العربية للفوط الصحية 

In the name of: sharekit masane al sharq al arabieh 
lelfowat al sehieh  

المنطقوووووووووا _ نووووووووو بلس  :العنوووووووو ا  
 و ر  الحسووبا _ الاون  يا الشورقيا 

  2711050ت  259ص ب 
املنطقة الصناعية الشرقية _ انبلس  :عنوان التبليغ 

  7300121ت  725شارع احلسبة ص ب _ 
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 02  
 

  Trade Mark No.: 31140 30041:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل : من اجل 

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
شركة مصانع الشرق : أبسم 

 العربية للفوط الصحيحة 
In the name of: sharekit masane al sharq al arabieh lelfoat 
al sehieh  

_ فلسوووووووطين_ نووووووو بلس  :العنووووووو ا  
 ووو ر  الحسوووبه _المنطقووا الاووون  يه

  2711051: ت 259ب .ص
املنطقة _ فلسطني_ انبلس  :عنوان التبليغ 

: ت 725ب .شارع احلسبه ص_الصناعيه
7300120  

 :

 

 05  
 

  Trade Mark No.: 31140 30041:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل : من اجل 

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
شركة مصانع الشرق : أبسم 

 العربية للفوط الصحيحة 
In the name of: sharekit masane al sharq al arabieh lelfoat 
al sehieh  

_ فلسوووووووطين_ نووووووو بلس  :العنووووووو ا  
 ووو ر  الحسوووبه _المنطقووا الاووون  يه

  2711051: ت 259ب .ص
املنطقة _ فلسطني_ انبلس  :عنوان التبليغ 

: ت 725ب .شارع احلسبه ص_الصناعيه
7300120  

 :

 

 05  
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594

595

594

  Trade Mark No.: 31141 30040:التجارية رقم  العالمة
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل : من اجل 

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
والبشاكري وحفاظات االطفال 

شركة مصانع الشرق : أبسم 
 العربيه للفوط الصحيه 

In the name of: Arab Eastern Co. For Diaper 
Manufacturing  

المنطقوووووووووا  -نوووووووو بلس  :العنوووووووو ا  
 و ر  الحسوبه  -الاون  يه الشورقيه 

  259ص ب  -
املنطقة الصناعيه الشرقيه  -انبلس  :عنوان التبليغ 

  725ص ب  -شارع احلسبه  -
 :

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 31141 30040:التجارية رقم  العالمة
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل : من اجل 

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
والبشاكري وحفاظات االطفال 

شركة مصانع الشرق : أبسم 
 العربيه للفوط الصحيه 

In the name of: Arab Eastern Co. For Diaper 
Manufacturing  

المنطقوووووووووا  -نوووووووو بلس  :العنوووووووو ا  
 و ر  الحسوبه  -الاون  يه الشورقيه 

  259ص ب  -
املنطقة الصناعيه الشرقيه  -انبلس  :عنوان التبليغ 

  725ص ب  -شارع احلسبه  -
 :

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 31142 30047:عالمة التجارية رقم ال
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل : من اجل 

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
والبشاكري وحفاظات االطفال 

شركة مصانع الشرق : أبسم 
 العربيه للفوط الصحيه 

In the name of: Arab Eastern Co. For Diaper 
Manufacturing  

المنطقوووووووووا  -نوووووووو بلس  :العنوووووووو ا  
 و ر  الحسوبه  -الاون  يه الشورقيه 

  259 ص ب -
املنطقة الصناعيه الشرقيه  -انبلس  :عنوان التبليغ 

  725ص ب  -شارع احلسبه  -
 :

 

 70  
 

  Trade Mark No.: 31142 30047:عالمة التجارية رقم ال
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل : من اجل 

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
والبشاكري وحفاظات االطفال 

شركة مصانع الشرق : أبسم 
 العربيه للفوط الصحيه 

In the name of: Arab Eastern Co. For Diaper 
Manufacturing  

المنطقوووووووووا  -نوووووووو بلس  :العنوووووووو ا  
 و ر  الحسوبه  -الاون  يه الشورقيه 

  259 ص ب -
املنطقة الصناعيه الشرقيه  -انبلس  :عنوان التبليغ 

  725ص ب  -شارع احلسبه  -
 :

 

 70  
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  Trade Mark No.: 31143 30043:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل : من اجل 

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
والبشاكري وحفاظات االطفال 

شركة مصانع الشرق : أبسم 
 العربيه للفوط الصحيه 

In the name of: Arab Eastern Co. For Diaper 
Manufacturing  

المنطقوووووووووا  -نوووووووو بلس  :العنوووووووو ا  
 و ر  الحسوبه  -الاون  يه الشورقيه 

  259ص ب  -
املنطقة الصناعيه الشرقيه  -انبلس  :عنوان التبليغ 

  725ص ب  -شارع احلسبه  -
 :

 

 77  
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597

598

  Trade Mark No.: 31143 30043:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل : من اجل 

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
والبشاكري وحفاظات االطفال 

شركة مصانع الشرق : أبسم 
 العربيه للفوط الصحيه 

In the name of: Arab Eastern Co. For Diaper 
Manufacturing  

المنطقوووووووووا  -نوووووووو بلس  :العنوووووووو ا  
 و ر  الحسوبه  -الاون  يه الشورقيه 

  259ص ب  -
املنطقة الصناعيه الشرقيه  -انبلس  :عنوان التبليغ 

  725ص ب  -شارع احلسبه  -
 :

 

 77  
 

  Trade Mark No.: 31144 30044:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
اكسسوارات االجهزة اخللوية : من اجل 

شركة االسراء موابيل : أبسم 
 زة اخللوية ملستلزمات االجه

In the name of: SHARIKAT AL ISRAA MOBILE 
LLTAGHIZAT ALKHALAWIEH  

 الخليل بوار ابن ر و  :العن ا  
:   1955953232اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

 73  
 

  Trade Mark No.: 31145 30049:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 31144 30044:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
اكسسوارات االجهزة اخللوية : من اجل 

شركة االسراء موابيل : أبسم 
 زة اخللوية ملستلزمات االجه

In the name of: SHARIKAT AL ISRAA MOBILE 
LLTAGHIZAT ALKHALAWIEH  

 الخليل بوار ابن ر و  :العن ا  
:   1955953232اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

 73  
 

  Trade Mark No.: 31145 30049:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 31144 30044:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
اكسسوارات االجهزة اخللوية : من اجل 

شركة االسراء موابيل : أبسم 
 زة اخللوية ملستلزمات االجه

In the name of: SHARIKAT AL ISRAA MOBILE 
LLTAGHIZAT ALKHALAWIEH  

 الخليل بوار ابن ر و  :العن ا  
:   1955953232اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

 73  
 

  Trade Mark No.: 31145 30049:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 31144 30044:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
اكسسوارات االجهزة اخللوية : من اجل 

شركة االسراء موابيل : أبسم 
 زة اخللوية ملستلزمات االجه

In the name of: SHARIKAT AL ISRAA MOBILE 
LLTAGHIZAT ALKHALAWIEH  

 الخليل بوار ابن ر و  :العن ا  
:   1955953232اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

 73  
 

  Trade Mark No.: 31145 30049:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 2 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
عدا ما  )آالت وعدد آلية؛ حمركات ومكائن : من اجل 

؛ قارانت آلية وعناصر نقل (كان منها للمركبات الربية
؛ معدات (عدا ما كان منها للمركبات الربية)احلركة 
؛ أجهزة تفقيس البيض، (ابليد عدا ما يدار)زراعية 

فرجوانت كربونية وحامالت فرجوانت، فرجوانت 
تشغيل، مراوح فرجوانت 

كارديس إيليكرتيك : أبسم 
ساانيي يف تيكاريت أنونيم 

 سريكييت 

In the name of: KARDES ELEKTRIK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI  

: تس   ل نوورا أسوف لت  رقور :العن ا  
ف تركي  /بيسي ل سيف ك   اسطنب ل 8

ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 
 فلسطني  -انبلس 705

 :

 

 74  
 

  Trade Mark No.: 31146 30046:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 
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599

  Trade Mark No.: 31144 30044:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
اكسسوارات االجهزة اخللوية : من اجل 

شركة االسراء موابيل : أبسم 
 زة اخللوية ملستلزمات االجه

In the name of: SHARIKAT AL ISRAA MOBILE 
LLTAGHIZAT ALKHALAWIEH  

 الخليل بوار ابن ر و  :العن ا  
:   1955953232اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

 73  
 

  Trade Mark No.: 31145 30049:العالمة التجارية رقم 

  In Class: 7 2 :يف الصنف 
  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 

عدا ما  )آالت وعدد آلية؛ حمركات ومكائن : من اجل 
؛ قارانت آلية وعناصر نقل (كان منها للمركبات الربية

؛ معدات (عدا ما كان منها للمركبات الربية)احلركة 
؛ أجهزة تفقيس البيض، (ابليد عدا ما يدار)زراعية 

فرجوانت كربونية وحامالت فرجوانت، فرجوانت 
تشغيل، مراوح فرجوانت 

كارديس إيليكرتيك : أبسم 
ساانيي يف تيكاريت أنونيم 

 سريكييت 

In the name of: KARDES ELEKTRIK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI  

: تس   ل نوورا أسوف لت  رقور :العن ا  
ف تركي  /بيسي ل سيف ك   اسطنب ل 8

ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 
 فلسطني  -انبلس 705

 :

 

 74  
 

  Trade Mark No.: 31146 30046:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  In Class: 7 2 :يف الصنف 
  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 

عدا ما  )آالت وعدد آلية؛ حمركات ومكائن : من اجل 
؛ قارانت آلية وعناصر نقل (كان منها للمركبات الربية

؛ معدات (عدا ما كان منها للمركبات الربية)احلركة 
؛ أجهزة تفقيس البيض، (ابليد عدا ما يدار)زراعية 

فرجوانت كربونية وحامالت فرجوانت، فرجوانت 
تشغيل، مراوح فرجوانت 

كارديس إيليكرتيك : أبسم 
ساانيي يف تيكاريت أنونيم 

 سريكييت 

In the name of: KARDES ELEKTRIK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI  

: تس   ل نوورا أسوف لت  رقور :العن ا  
ف تركي  /بيسي ل سيف ك   اسطنب ل 8

ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 
 فلسطني  -انبلس 705

 :

 

 74  
 

  Trade Mark No.: 31146 30046:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
األجهزة واألدوات العلمية واملالحية : من اجل 

واملساحية وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرايف 
الوزن  والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات

واإلنقاذ ( اإلشراف)والقياس واإلشارة واملراقبة 
والتعليم؛ أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو حتويل أو 
تكثيف أو تنظيم أو التحكم يف الطاقة الكهرابئية؛ 
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور؛ 
حامالت بياانت مغناطيسية، أقراص تسجيل؛ آالت 

لألجهزة اليت تعمل بقطع النقد؛ بيع أوتوماتية و آليات 
آالت تسجيل النقد، آالت حاسبة، معدات معاجلة 

. بياانت وأجهزة الكمبيوتر؛ أجهزة إطفاء احلرائق
كارديس إيليكرتيك : أبسم 

يكاريت أنونيم ساانيي يف ت
 سريكييت 

In the name of: KARDES ELEKTRIK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI  

: تس   ل نوورا أسوف لت  رقور :العن ا  
ف تركي  /بيسي ل سيف ك   اسطنب ل 8

ب .كريه صمساس للملكيه الف :عنوان التبليغ 
 فلسطني  -انبلس 705

 :

 

 79  
 



388العدد التاسع عرش 2017/10/1

  Trade Mark No.: 31147 30042:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
ن خدمات جتميع تشكيلة، لصاحل الغري، م: من اجل 
، لتمكني (وال ينطوي ذلك على خدمة النقل)البضائع 

املستهلكني من معاينتها وشرائها بسهولة؛ وميكن تقدمي 
هذه اخلدمات من قبل متاجر البيع ابلتجزئة، منافذ 
البيع ابجلملة، من خالل آالت البيع، كتالوجات 
الطلب الربيدي أو من خالل الوسائط اإللكرتونية، 

خالل املواقع اإللكرتونية أو  على سبيل املثال، من
. برامج التسوق التلفزيونية

كارديس إيليكرتيك : أبسم 
ساانيي يف تيكاريت أنونيم 

 كييت سري 

In the name of: KARDES ELEKTRIK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI  

: تس   ل نوورا أسوف لت  رقور :العن ا  
ف تركي  /بيسي ل سيف ك   اسطنب ل 8

ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 
 فلسطني  -سانبل 705

 :

 

 76  
 

600

601

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
األجهزة واألدوات العلمية واملالحية : من اجل 

واملساحية وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرايف 
الوزن  والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات

واإلنقاذ ( اإلشراف)والقياس واإلشارة واملراقبة 
والتعليم؛ أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو حتويل أو 
تكثيف أو تنظيم أو التحكم يف الطاقة الكهرابئية؛ 
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور؛ 
حامالت بياانت مغناطيسية، أقراص تسجيل؛ آالت 

لألجهزة اليت تعمل بقطع النقد؛ بيع أوتوماتية و آليات 
آالت تسجيل النقد، آالت حاسبة، معدات معاجلة 

. بياانت وأجهزة الكمبيوتر؛ أجهزة إطفاء احلرائق
كارديس إيليكرتيك : أبسم 

يكاريت أنونيم ساانيي يف ت
 سريكييت 

In the name of: KARDES ELEKTRIK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI  

: تس   ل نوورا أسوف لت  رقور :العن ا  
ف تركي  /بيسي ل سيف ك   اسطنب ل 8

ب .كريه صمساس للملكيه الف :عنوان التبليغ 
 فلسطني  -انبلس 705

 :

 

 79  
 

  Trade Mark No.: 31150 30091:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
, إدارة األعمال, تنظيم األعمال, اإلعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة إلدارة األعمال أو , كتيبالنشاط امل
تنظيم , األنشطة التجارية لشركات صناعية أو جتارية

, املعارض التجارية للغاايت اإلعالنية او التجارية
اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من 
, خالل إصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء

عالن أو ترويج خدمات إعداد مناذج الدعاية واإل
خدمات عرض , حترير النصوص اإلعالنية, املبيعات

خدمات املساعدة لتشغيل شركة جتارية على مبدأ , عامة
ألطراف )ترويج املبيعات , عرض املنتوجات, االمتياز
ترويج وخدمات , املبيعات يف مزادات عامة, (أخرى

خدمات املساعدة لألنشطة , ادارة مراكز التسوق
 تتكون من طلبات معاجلة من خالل التجارية اليت

, وكاالت االسترياد والتصدير, شبكات اتصاالت عاملية
خدمات , االعالن املباشر على شبكة كمبيوترات

شراء املنتوجات واخلدمات )التوريد لالطراف االخرى 
إدارة امللفات , توزيع العينات, (لشركات أخرى

, التجاريةوكاالت االنباء , العالقات العامة, احملوسبة
أتجري , أتجري آالت البيع, وكاالت اإلعالانت
, نشر مواد الدعاية واإلعالن, املساحات اإلعالنية

البحث عن املعلومات , املساعدة يف إدارة األعمال

  Trade Mark No.: 31150 30091:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
, إدارة األعمال, تنظيم األعمال, اإلعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة إلدارة األعمال أو , كتيبالنشاط امل
تنظيم , األنشطة التجارية لشركات صناعية أو جتارية

, املعارض التجارية للغاايت اإلعالنية او التجارية
اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من 
, خالل إصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء

عالن أو ترويج خدمات إعداد مناذج الدعاية واإل
خدمات عرض , حترير النصوص اإلعالنية, املبيعات

خدمات املساعدة لتشغيل شركة جتارية على مبدأ , عامة
ألطراف )ترويج املبيعات , عرض املنتوجات, االمتياز
ترويج وخدمات , املبيعات يف مزادات عامة, (أخرى

خدمات املساعدة لألنشطة , ادارة مراكز التسوق
 تتكون من طلبات معاجلة من خالل التجارية اليت

, وكاالت االسترياد والتصدير, شبكات اتصاالت عاملية
خدمات , االعالن املباشر على شبكة كمبيوترات

شراء املنتوجات واخلدمات )التوريد لالطراف االخرى 
إدارة امللفات , توزيع العينات, (لشركات أخرى

, التجاريةوكاالت االنباء , العالقات العامة, احملوسبة
أتجري , أتجري آالت البيع, وكاالت اإلعالانت
, نشر مواد الدعاية واإلعالن, املساحات اإلعالنية

البحث عن املعلومات , املساعدة يف إدارة األعمال



389العدد التاسع عرش 2017/10/1

  Trade Mark No.: 31150 30091:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
, إدارة األعمال, تنظيم األعمال, اإلعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة إلدارة األعمال أو , كتيبالنشاط امل
تنظيم , األنشطة التجارية لشركات صناعية أو جتارية

, املعارض التجارية للغاايت اإلعالنية او التجارية
اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من 
, خالل إصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء

عالن أو ترويج خدمات إعداد مناذج الدعاية واإل
خدمات عرض , حترير النصوص اإلعالنية, املبيعات

خدمات املساعدة لتشغيل شركة جتارية على مبدأ , عامة
ألطراف )ترويج املبيعات , عرض املنتوجات, االمتياز
ترويج وخدمات , املبيعات يف مزادات عامة, (أخرى

خدمات املساعدة لألنشطة , ادارة مراكز التسوق
 تتكون من طلبات معاجلة من خالل التجارية اليت

, وكاالت االسترياد والتصدير, شبكات اتصاالت عاملية
خدمات , االعالن املباشر على شبكة كمبيوترات

شراء املنتوجات واخلدمات )التوريد لالطراف االخرى 
إدارة امللفات , توزيع العينات, (لشركات أخرى

, التجاريةوكاالت االنباء , العالقات العامة, احملوسبة
أتجري , أتجري آالت البيع, وكاالت اإلعالانت
, نشر مواد الدعاية واإلعالن, املساحات اإلعالنية

البحث عن املعلومات , املساعدة يف إدارة األعمال
جتميع املعلومات يف , لالخرين يف ملفات حاسوب

حتضري أعمدة الدعاية , النسخ, قواعد بياانت حاسوب
إدارة األعمال التجارية أو  املساعدة يف, واإلعالن
اإلعالن ابلربيد , إدارة أعمال فناين التمثيل, الصناعية

, نسخ الواثئق, حتديث مواد الدعاية واإلعالن, املباشر
الدعاية واإلعالن , لصق اإلعالانت, دراسات السوق

تنظيم املعلومات يف , استطالعات الرأي, اخلارجي
ية نشر نصوص الدعا, قواعد بياانت حاسوب

, وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, واإلعالن
, خدمات البيع ابجلملة وابلتجزئة أبي طريقة كانت

خدمات جتميع تشكيلة من السلع لصاحل الغري، وذلك 
خدمات , لتمكني عامة الزابئن من معاينتها و شرائها

. البيع ابلتجزئة للمالبس و االحذية
سامح محدي صاحل : أبسم 
 مقبول 

In the name of: Sameh Hamde Saleh Maqbol  

 ن بلس  :العن ا  
. انبلس، عمارة جالرياي سنرت، ص :عنوان التبليغ 

  262. ب
 :

 

 72  
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 31  
 

  Trade Mark No.: 31154 30094:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 23/03/2017 73/13/7102 :التاريخ 
االدوات الصحية ومستلزماهتا : من اجل 

شركة ميستلو لالدوات : أبسم 
 الصحية ومستلزماهتا 

In the name of: shariket mistillo lil adwat alsihiyeh  

جوو ال -نو بلس-بيور  وورت  :العنو ا  
0799755509  

جوال -انبلس-دير شرف  :عنوان التبليغ 
1955322215  

 :

 

 30  
 

  Trade Mark No.: 31151 30090:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 23/03/2017 73/13/7102 :التاريخ 
مياه معدنية، مشروابت مستخلصة من : من اجل 

الفواكة وعصائر الفواكة ، شراب ومستحضرات اخرى 
لعمل املشروابت 

  In the name of: MAZEN ALI FARES SHAWAHNA لي فارس شواهنة مازن ع: أبسم 
- ووووخل البلوووو  -كفوووربا   :العنوو ا  

  0796718577:ج ال
-مدخل البلد  -كفردان  :عنوان التبليغ 

  1952946233:جوال
 :
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  Trade Mark No.: 31152 30097:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 23/03/2017 73/13/7102 :التاريخ 
االدوات الصحية ومستلزماهتا : من اجل 

 30090:العالمة التجارية رقم 

Trade Mark No.: 31151   37 :يف الصنف 

In Class: 32  
 73/13/7102 :التاريخ 

Date: 23/03/2017  
: من اجل 

مياه معدنية، مشروابت مستخلصة من 

الفواكة وعصائر الفواكة ، شراب ومستحضرات اخرى 

لعمل املشروابت 
 لي فارس شواهنة مازن ع: أبسم 

In the name of: MAZEN ALI FARES SHAWAHNA    ووووخل البلوووو  -كفوووربا   :العنوو ا -   0796718577:ج ال
-مدخل البلد  -كفردان  :عنوان التبليغ  :   1952946233:جوال
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 30097:العالمة التجارية رقم 

Trade Mark No.: 31152   00 :يف الصنف 

In Class: 11  
 73/13/7102 :التاريخ 

Date: 23/03/2017  
: من اجل 

االدوات الصحية ومستلزماهتا 

شركة ميستلو لالدوات : أبسم 
 صحية ومستلزماهتا ال

In the name of: shariket mistillo lil adwat alsihiyeh  

جوو ال -نو بلس-بيور  وورت  :العنو ا  
0799755509  

جوال -انبلس-دير شرف  :عنوان التبليغ 
1955322215  

 :

 

 75  
 

  Trade Mark No.: 31153 30093:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 23/03/2017 73/13/7102 :التاريخ 
االدوات الصحية ومستلزماهتا : من اجل 

شركة ميستلو لالدوات : سم أب
 الصحية ومستلزماهتا 

In the name of: shariket mistillo lil adwat alsihiyeh  

جوو ال -نو بلس-بيور  وورت  :العنو ا  
0799755509  

جوال -انبلس-دير شرف  :عنوان التبليغ 
1955322215  

 :

 

602
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جتميع املعلومات يف , لالخرين يف ملفات حاسوب
حتضري أعمدة الدعاية , النسخ, قواعد بياانت حاسوب

إدارة األعمال التجارية أو  املساعدة يف, واإلعالن
اإلعالن ابلربيد , إدارة أعمال فناين التمثيل, الصناعية

, نسخ الواثئق, حتديث مواد الدعاية واإلعالن, املباشر
الدعاية واإلعالن , لصق اإلعالانت, دراسات السوق

تنظيم املعلومات يف , استطالعات الرأي, اخلارجي
ية نشر نصوص الدعا, قواعد بياانت حاسوب

, وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, واإلعالن
, خدمات البيع ابجلملة وابلتجزئة أبي طريقة كانت

خدمات جتميع تشكيلة من السلع لصاحل الغري، وذلك 
خدمات , لتمكني عامة الزابئن من معاينتها و شرائها

. البيع ابلتجزئة للمالبس و االحذية
سامح محدي صاحل : أبسم 
 مقبول 

In the name of: Sameh Hamde Saleh Maqbol  

 ن بلس  :العن ا  
. انبلس، عمارة جالرياي سنرت، ص :عنوان التبليغ 

  262. ب
 :

 

 72  
 

  Trade Mark No.: 31151 30090:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 23/03/2017 73/13/7102 :التاريخ 
مياه معدنية، مشروابت مستخلصة من : من اجل 

الفواكة وعصائر الفواكة ، شراب ومستحضرات اخرى 
لعمل املشروابت 

  In the name of: MAZEN ALI FARES SHAWAHNA لي فارس شواهنة مازن ع: أبسم 
- ووووخل البلوووو  -كفوووربا   :العنوو ا  

  0796718577:ج ال
-مدخل البلد  -كفردان  :عنوان التبليغ 

  1952946233:جوال
 :

 

 72  
 

  Trade Mark No.: 31152 30097:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 23/03/2017 73/13/7102 :التاريخ 
االدوات الصحية ومستلزماهتا : من اجل 

 31  
 

 30094:العالمة التجارية رقم 
Trade Mark No.: 31154   00 :يف الصنف 
In Class: 11   73/13/7102 :التاريخ 
Date: 23/03/2017   االدوات الصحية ومستلزماهتا : من اجل

شركة ميستلو لالدوات : أبسم 
  In the name of: shariket mistillo lil adwat alsihiyeh الصحية ومستلزماهتا 

جوو ال -نو بلس-بيور  وورت  :العنو ا  
0799755509  

جوال -انبلس-دير شرف  :عنوان التبليغ 
1955322215   :

 

 30  
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  Trade Mark No.: 31156 30096:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 23/03/2017 73/13/7102 :التاريخ 
مساك وحلوم الدواجن والصيد ، اللحوم واال: من اجل 

خالصات اللحم ، فواكه وخضروات حمفوظة وجمففة 
، ومربيات وفواكه مطبوخة ( جيلي)ومطهوة ، هالم 

ابلسكر ، البيض واحلليب ومنتجات احلليب ، الزيوت 
والدهون الصاحلة لألكل 

شركة اسواق العائلة : أبسم 
النموذجية السترياد وتسويق 
املواد الغذائية والنثرايت عادية 

 عامة 

In the name of: Sharekat Aswaq Alailla Alnamozajiya 
Liesterad Wa Tasweq Almawad Algzaiya Wa Alnathryat 
Adiya Ama  

 جنين   ر  الن صرة  :العن ا  
 7جنني مكتب عمارة السمودي ط :عنوان التبليغ 

  6مكتب رقم
 :

 

 37  
 

  Trade Mark No.: 31156 30096:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 23/03/2017 73/13/7102 :التاريخ 
مساك وحلوم الدواجن والصيد ، اللحوم واال: من اجل 

خالصات اللحم ، فواكه وخضروات حمفوظة وجمففة 
، ومربيات وفواكه مطبوخة ( جيلي)ومطهوة ، هالم 

ابلسكر ، البيض واحلليب ومنتجات احلليب ، الزيوت 
والدهون الصاحلة لألكل 

شركة اسواق العائلة : أبسم 
النموذجية السترياد وتسويق 
املواد الغذائية والنثرايت عادية 

 عامة 

In the name of: Sharekat Aswaq Alailla Alnamozajiya 
Liesterad Wa Tasweq Almawad Algzaiya Wa Alnathryat 
Adiya Ama  

 جنين   ر  الن صرة  :العن ا  
 7جنني مكتب عمارة السمودي ط :عنوان التبليغ 

  6مكتب رقم
 :

 

 37  
 

  Trade Mark No.: 31157 30092:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 23/03/2017 73/13/7102 :التاريخ 
بيع , اخلدمات اإلعالنية املتعلقة الكتب: من اجل 

الكتب عرب االنرتنت 
  .In the name of: Jamalon Inc . شركة مجلون انك: أبسم 

الجووزر , ت رتو ال, روب تو و   :العنو ا  
 العذراء البريط نيا 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 33  
 

  Trade Mark No.: 31157 30092:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 23/03/2017 73/13/7102 :التاريخ 
بيع , اخلدمات اإلعالنية املتعلقة الكتب: من اجل 

الكتب عرب االنرتنت 
  .In the name of: Jamalon Inc . شركة مجلون انك: أبسم 

الجووزر , ت رتو ال, روب تو و   :العنو ا  
 العذراء البريط نيا 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 33  
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  Trade Mark No.: 31158 30092:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 23/03/2017 73/13/7102 :التاريخ 
املركبات ذات , اجهزة النقل الربي, املركبات: من اجل 

احملركات وقطع غيارها واكسسواراهتا 
  .In the name of: SEAT, S.A . ايه.اس, سيات: أبسم 

. كووو  ام, 2-اوت فيووو  ايوووه :العنووو ا  
, بر وول نا,   رت ريوول 06580, 767

 اسب ني  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 34  
 

  Trade Mark No.: 31159 30095:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 23/03/2017 73/13/7102 :التاريخ 
, املستحضرات الصحية لالغراض الطبية: من اجل 

مواد , اللصقات, احلفاظات الصحية, اللبادات الصحية
احلفاظات الصحية مبا فيها املصنوعة من , التضميد

  Trade Mark No.: 31158 30092:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 23/03/2017 73/13/7102 :التاريخ 
املركبات ذات , اجهزة النقل الربي, املركبات: من اجل 

احملركات وقطع غيارها واكسسواراهتا 
  .In the name of: SEAT, S.A . ايه.اس, سيات: أبسم 

. كووو  ام, 2-اوت فيووو  ايوووه :العنووو ا  
, بر وول نا,   رت ريوول 06580, 767

 اسب ني  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 34  
 

  Trade Mark No.: 31159 30095:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 23/03/2017 73/13/7102 :التاريخ 
, املستحضرات الصحية لالغراض الطبية: من اجل 

مواد , اللصقات, احلفاظات الصحية, اللبادات الصحية
احلفاظات الصحية مبا فيها املصنوعة من , التضميد

607
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  Trade Mark No.: 31157 30092:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 23/03/2017 73/13/7102 :التاريخ 
بيع , اخلدمات اإلعالنية املتعلقة الكتب: من اجل 

الكتب عرب االنرتنت 
  .In the name of: Jamalon Inc . شركة مجلون انك: أبسم 

الجووزر , ت رتو ال, روب تو و   :العنو ا  
 العذراء البريط نيا 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 33  
 

  Trade Mark No.: 31158 30092:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 23/03/2017 73/13/7102 :التاريخ 
املركبات ذات , اجهزة النقل الربي, املركبات: من اجل 

احملركات وقطع غيارها واكسسواراهتا 
  .In the name of: SEAT, S.A . ايه.اس, سيات: أبسم 

. كووو  ام, 2-اوت فيووو  ايوووه :العنووو ا  
, بر وول نا,   رت ريوول 06580, 767

 اسب ني  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 34  
 

  Trade Mark No.: 31159 30095:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 23/03/2017 73/13/7102 :التاريخ 
, املستحضرات الصحية لالغراض الطبية: من اجل 

مواد , اللصقات, احلفاظات الصحية, اللبادات الصحية
احلفاظات الصحية مبا فيها املصنوعة من , التضميد

حفاظات االطفال , الورق او النسيج
شركة كالسان للمنتوجات : أبسم 

الصحية والطبية والصناعة 
 والتجارة احملدودة 

In the name of: KALESAN SAGLIK VE HIJYEN 
URUNLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI  

المنطقووا الاوون  يا ال، ل،ووا  :العنو ا  
 18رقووور  -جوو بة ك  ووول  وووربتج   -

 تركي  / غ     نت ب /  هيو ك  ل 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 تشتمل العالمة على اللون االصفر واخلمري 

 39  
 

  Trade Mark No.: 31160 30061:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 23/03/2017 73/13/7102 :التاريخ 
اطارات , داسرات مروحية, ةانقالت هوائي: من اجل 

زجاج , االزجاج االمامي للمركبات, لعجالت املركبات
, مرااي الرؤية اخللفية, شبابيك للمركبات, للمركبات

, الدراجات اهلوائية, اجهزة مانعة للتوهج للمركبات
السيارات 
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حفاظات االطفال , الورق او النسيج
شركة كالسان للمنتوجات : أبسم 

الصحية والطبية والصناعة 
 والتجارة احملدودة 

In the name of: KALESAN SAGLIK VE HIJYEN 
URUNLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI  

المنطقووا الاوون  يا ال، ل،ووا  :العنو ا  
 18رقووور  -جوو بة ك  ووول  وووربتج   -

 تركي  / غ     نت ب /  هيو ك  ل 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 تشتمل العالمة على اللون االصفر واخلمري 

 39  
 

  Trade Mark No.: 31160 30061:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 23/03/2017 73/13/7102 :التاريخ 
اطارات , داسرات مروحية, ةانقالت هوائي: من اجل 

زجاج , االزجاج االمامي للمركبات, لعجالت املركبات
, مرااي الرؤية اخللفية, شبابيك للمركبات, للمركبات

, الدراجات اهلوائية, اجهزة مانعة للتوهج للمركبات
السيارات 

حفاظات االطفال , الورق او النسيج
شركة كالسان للمنتوجات : أبسم 

الصحية والطبية والصناعة 
 والتجارة احملدودة 

In the name of: KALESAN SAGLIK VE HIJYEN 
URUNLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI  

المنطقووا الاوون  يا ال، ل،ووا  :العنو ا  
 18رقووور  -جوو بة ك  ووول  وووربتج   -

 تركي  / غ     نت ب /  هيو ك  ل 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 تشتمل العالمة على اللون االصفر واخلمري 

 39  
 

  Trade Mark No.: 31160 30061:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 23/03/2017 73/13/7102 :التاريخ 
اطارات , داسرات مروحية, ةانقالت هوائي: من اجل 

زجاج , االزجاج االمامي للمركبات, لعجالت املركبات
, مرااي الرؤية اخللفية, شبابيك للمركبات, للمركبات

, الدراجات اهلوائية, اجهزة مانعة للتوهج للمركبات
السيارات 
دونغوان بينسون : أبسم 

 ال يت دي ,.اوتوموابيل غالس كو
In the name of: Dongguan Benson Automobile Glass 
Co.,Ltd.  

 ين هوووو  , ل بونوووون فيلووووي  :العنوووو ا  
بونلووووو ا  , بونلوووو ا  سوووويت , توووو و  

 الاين , 727977بروفينس 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 36  
 

  Trade Mark No.: 31161 30060:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 23/03/2017 73/13/7102 :التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى : من اجل 

مستحضرات تنظيف , تستعمل يف غسيل وكي املالبس
, يةعطور وزيوت عطر , صابون, وصقل وجلي وكشط
منظفات , للشعر( لوشن)غسول , مستحضرات جتميل

أسنان 

دونغوان بينسون : أبسم 
 ال يت دي ,.اوتوموابيل غالس كو

In the name of: Dongguan Benson Automobile Glass 
Co.,Ltd.  

 ين هوووو  , ل بونوووون فيلووووي  :العنوووو ا  
بونلووووو ا  , بونلوووو ا  سوووويت , توووو و  

 الاين , 727977بروفينس 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :
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  Trade Mark No.: 31161 30060:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 23/03/2017 73/13/7102 :التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى : من اجل 

مستحضرات تنظيف , تستعمل يف غسيل وكي املالبس
, يةعطور وزيوت عطر , صابون, وصقل وجلي وكشط
منظفات , للشعر( لوشن)غسول , مستحضرات جتميل

أسنان 

دونغوان بينسون : أبسم 
 ال يت دي ,.اوتوموابيل غالس كو

In the name of: Dongguan Benson Automobile Glass 
Co.,Ltd.  

 ين هوووو  , ل بونوووون فيلووووي  :العنوووو ا  
بونلووووو ا  , بونلوووو ا  سوووويت , توووو و  

 الاين , 727977بروفينس 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 36  
 

  Trade Mark No.: 31161 30060:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 23/03/2017 73/13/7102 :التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى : من اجل 

مستحضرات تنظيف , تستعمل يف غسيل وكي املالبس
, يةعطور وزيوت عطر , صابون, وصقل وجلي وكشط
منظفات , للشعر( لوشن)غسول , مستحضرات جتميل

أسنان 
ابيك كاغيت ساين يف : أبسم 

 تيكاريت انونيم شريكييت 
In the name of: IPEK KAGIT SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI  

ك را  رسيل ف بري   ت كم    :العن ا  
, التين فووووو , ك فووووو    يفكووووو , ك يووووو 

 تركي  , ي ل ف  55500
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

تشمل العالمة على اللون الكحلي واالزرق واالبيض 
 والزهري 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31163 30063:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 26/03/2017 76/13/7102 :التاريخ 
ارز : من اجل 
ساري علي توفيق : أبسم 

 الشوبكي 
In the name of: SARI ALI TAWFEEQ ALSHOBAKI  

طووو لكرم - ووو ر  فر ووو    :العنووو ا  
2858821  

طولكرم -شارع فرعون  :عنوان التبليغ 
7626670  

 :



394العدد التاسع عرش 2017/10/1

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 لعالمة مبعزل عن ا

 7  
 

  Trade Mark No.: 31164 30064:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 26/03/2017 76/13/7102 :التاريخ 
اللحوم واالمساك وحلوم الدواجن والصيد : من اجل 

وخالصات اللحم 
  In the name of: ahmad ghaleb mahmoud ghanem أمحد غالب حممود غامن : أبسم 

 وو ر  بو ر سووعيو  -جنوين  :العنو ا  
  0786166661: ج ال

: شارع بور سعيد جوال -جنني  :عنوان التبليغ 
1962422220  

 :

 

611

ابيك كاغيت ساين يف : أبسم 
 تيكاريت انونيم شريكييت 

In the name of: IPEK KAGIT SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI  

ك را  رسيل ف بري   ت كم    :العن ا  
, التين فووووو , ك فووووو    يفكووووو , ك يووووو 

 تركي  , ي ل ف  55500
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

تشمل العالمة على اللون الكحلي واالزرق واالبيض 
 والزهري 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31163 30063:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 26/03/2017 76/13/7102 :التاريخ 
ارز : من اجل 
ساري علي توفيق : أبسم 

 الشوبكي 
In the name of: SARI ALI TAWFEEQ ALSHOBAKI  

طووو لكرم - ووو ر  فر ووو    :العنووو ا  
2858821  

طولكرم -شارع فرعون  :عنوان التبليغ 
7626670  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 لعالمة مبعزل عن ا

 7  
 

  Trade Mark No.: 31164 30064:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 26/03/2017 76/13/7102 :التاريخ 
اللحوم واالمساك وحلوم الدواجن والصيد : من اجل 

وخالصات اللحم 
  In the name of: ahmad ghaleb mahmoud ghanem أمحد غالب حممود غامن : أبسم 

 وو ر  بو ر سووعيو  -جنوين  :العنو ا  
  0786166661: ج ال

: شارع بور سعيد جوال -جنني  :عنوان التبليغ 
1962422220  

 :

 

612

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 لعالمة مبعزل عن ا

 7  
 

  Trade Mark No.: 31164 30064:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 26/03/2017 76/13/7102 :التاريخ 
اللحوم واالمساك وحلوم الدواجن والصيد : من اجل 

وخالصات اللحم 
  In the name of: ahmad ghaleb mahmoud ghanem أمحد غالب حممود غامن : أبسم 

 وو ر  بو ر سووعيو  -جنوين  :العنو ا  
  0786166661: ج ال

: شارع بور سعيد جوال -جنني  :عنوان التبليغ 
1962422220  

 :
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613

614

 3  
 

  Trade Mark No.: 31165 30069:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 26/03/2017 76/13/7102 :التاريخ 
أحواض احلمامات ، ابنيوهات ، جاكوزي ، : من اجل 

 شاور
  In the name of: QAHER YASER SHRAED SHRAED قاهر ايسر شريد شريد : أبسم 

_ سبسووووووطيا _ نوووووو بلس  :العنووووو ا  
  0799858610: تلف   

: ون تلف_ سبسطية _ انبلس  :عنوان التبليغ 
1955626201  

 :

 

 4  
 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31165 30069:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 26/03/2017 76/13/7102 :التاريخ 
أحواض احلمامات ، ابنيوهات ، جاكوزي ، : من اجل 

 شاور
  In the name of: QAHER YASER SHRAED SHRAED قاهر ايسر شريد شريد : أبسم 

_ سبسووووووطيا _ نوووووو بلس  :العنووووو ا  
  0799858610: تلف   

: ون تلف_ سبسطية _ انبلس  :عنوان التبليغ 
1955626201  

 :

 

 4  
 

  Trade Mark No.: 31166 30066:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 27/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
اي والسكر والكاكاو والقهوة القهوة والش: من اجل 

االصطناعية الدقيق واملستحضرات املصنوعة من 
 –اخلبز والكعك والفطائر واحللوايت –احلبوب
ان شركة شاور اخو : أبسم 

 للتجارة والتسويق 
In the name of: shawar broths company for trading and 
markting  

 الخليل الح وو   :العن ا  
:  اخلليل احلاووز  :عنوان التبليغ 

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31166 30066:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 27/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
اي والسكر والكاكاو والقهوة القهوة والش: من اجل 

االصطناعية الدقيق واملستحضرات املصنوعة من 
 –اخلبز والكعك والفطائر واحللوايت –احلبوب
ان شركة شاور اخو : أبسم 

 للتجارة والتسويق 
In the name of: shawar broths company for trading and 
markting  

 الخليل الح وو   :العن ا  
:  اخلليل احلاووز  :عنوان التبليغ 

 

 9  
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  In the name of: ali omar mohamad aboutayyoun علي عمر دمحم ابوطيون : أبسم 
بوار  اووووووويرة _نووووووو بلس :العنووووووو ا  

  0799571978_ج ال
عصرية دوار _انبلس :عنوان التبليغ 

  1955230536_جوال
 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31169 30065:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 27/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
ك، الدواجن وحلوم الطرائد؛ اللحوم، األمسا: من اجل 

الشورابت، . البقول اجملففة. منتجات اللحوم املطبوخة
احلليب . الزيتون احملّضر، معجون الزيتون. مرق اللحوم

. الزيوت الصاحله لالكل. ومنتجات احلليب، الزبدة
اجملففة، احملفوظة ، اجملّمدة، املطبوخة، الفواكه واخلضار 

املكسرات احملّضرة . رهاملدخنة واململحة؛ رب البندو 
البندق القابل للدهن وزبدة . والفواكه واألغذية اجملففة

البيض ). معجون بذرة السمسم(الفستق؛ الطحينية 
. رقائق البطاطس. ومسحوق البيض

  Trade Mark No.: 31167 30062:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 27/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واغطية الراس : من اجل 

خالد عبد الرحيم رزق : أبسم 
 مسارة 

In the name of: khaled abed alraheem rezeq samara  

 وو ر   موو رة بوورج -نوو بلس :العنوو ا  
  0799877692بليب س تلف   

شارع عمارة برج بليبوس -انبلس :عنوان التبليغ 
  1955693257تلفون 

 :

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31168 30062:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 27/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
الدعاية واالعالن وادارة وتوجيو وتفعي : من اجل 

النشاط املكتيب 

  Trade Mark No.: 31167 30062:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 27/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واغطية الراس : من اجل 

خالد عبد الرحيم رزق : أبسم 
 مسارة 

In the name of: khaled abed alraheem rezeq samara  

 وو ر   موو رة بوورج -نوو بلس :العنوو ا  
  0799877692بليب س تلف   

شارع عمارة برج بليبوس -انبلس :عنوان التبليغ 
  1955693257تلفون 

 :

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31168 30062:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 27/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
الدعاية واالعالن وادارة وتوجيو وتفعي : من اجل 

النشاط املكتيب 

  In the name of: ali omar mohamad aboutayyoun علي عمر دمحم ابوطيون : أبسم 
بوار  اووووووويرة _نووووووو بلس :العنووووووو ا  

  0799571978_ج ال
عصرية دوار _انبلس :عنوان التبليغ 

  1955230536_جوال
 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31169 30065:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 27/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
ك، الدواجن وحلوم الطرائد؛ اللحوم، األمسا: من اجل 

الشورابت، . البقول اجملففة. منتجات اللحوم املطبوخة
احلليب . الزيتون احملّضر، معجون الزيتون. مرق اللحوم

. الزيوت الصاحله لالكل. ومنتجات احلليب، الزبدة
اجملففة، احملفوظة ، اجملّمدة، املطبوخة، الفواكه واخلضار 

املكسرات احملّضرة . رهاملدخنة واململحة؛ رب البندو 
البندق القابل للدهن وزبدة . والفواكه واألغذية اجملففة

البيض ). معجون بذرة السمسم(الفستق؛ الطحينية 
. رقائق البطاطس. ومسحوق البيض

  In the name of: ali omar mohamad aboutayyoun علي عمر دمحم ابوطيون : أبسم 
بوار  اووووووويرة _نووووووو بلس :العنووووووو ا  

  0799571978_ج ال
عصرية دوار _انبلس :عنوان التبليغ 

  1955230536_جوال
 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31169 30065:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 27/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
ك، الدواجن وحلوم الطرائد؛ اللحوم، األمسا: من اجل 

الشورابت، . البقول اجملففة. منتجات اللحوم املطبوخة
احلليب . الزيتون احملّضر، معجون الزيتون. مرق اللحوم

. الزيوت الصاحله لالكل. ومنتجات احلليب، الزبدة
اجملففة، احملفوظة ، اجملّمدة، املطبوخة، الفواكه واخلضار 

املكسرات احملّضرة . رهاملدخنة واململحة؛ رب البندو 
البندق القابل للدهن وزبدة . والفواكه واألغذية اجملففة

البيض ). معجون بذرة السمسم(الفستق؛ الطحينية 
. رقائق البطاطس. ومسحوق البيض

615

616
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  Trade Mark No.: 31166 30066:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 27/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
اي والسكر والكاكاو والقهوة القهوة والش: من اجل 

االصطناعية الدقيق واملستحضرات املصنوعة من 
 –اخلبز والكعك والفطائر واحللوايت –احلبوب
ان شركة شاور اخو : أبسم 

 للتجارة والتسويق 
In the name of: shawar broths company for trading and 
markting  

 الخليل الح وو   :العن ا  
:  اخلليل احلاووز  :عنوان التبليغ 

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31167 30062:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 27/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واغطية الراس : من اجل 

خالد عبد الرحيم رزق : أبسم 
 مسارة 

In the name of: khaled abed alraheem rezeq samara  

 وو ر   موو رة بوورج -نوو بلس :العنوو ا  
  0799877692بليب س تلف   

شارع عمارة برج بليبوس -انبلس :عنوان التبليغ 
  1955693257تلفون 

 :

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31168 30062:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 27/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
الدعاية واالعالن وادارة وتوجيو وتفعي : من اجل 

النشاط املكتيب 
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  In the name of: ali omar mohamad aboutayyoun علي عمر دمحم ابوطيون : أبسم 
بوار  اووووووويرة _نووووووو بلس :العنووووووو ا  

  0799571978_ج ال
عصرية دوار _انبلس :عنوان التبليغ 

  1955230536_جوال
 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31169 30065:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 27/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
ك، الدواجن وحلوم الطرائد؛ اللحوم، األمسا: من اجل 

الشورابت، . البقول اجملففة. منتجات اللحوم املطبوخة
احلليب . الزيتون احملّضر، معجون الزيتون. مرق اللحوم

. الزيوت الصاحله لالكل. ومنتجات احلليب، الزبدة
اجملففة، احملفوظة ، اجملّمدة، املطبوخة، الفواكه واخلضار 

املكسرات احملّضرة . رهاملدخنة واململحة؛ رب البندو 
البندق القابل للدهن وزبدة . والفواكه واألغذية اجملففة

البيض ). معجون بذرة السمسم(الفستق؛ الطحينية 
. رقائق البطاطس. ومسحوق البيض

618

  In the name of: ali omar mohamad aboutayyoun علي عمر دمحم ابوطيون : أبسم 
بوار  اووووووويرة _نووووووو بلس :العنووووووو ا  

  0799571978_ج ال
عصرية دوار _انبلس :عنوان التبليغ 

  1955230536_جوال
 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31169 30065:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 27/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
ك، الدواجن وحلوم الطرائد؛ اللحوم، األمسا: من اجل 

الشورابت، . البقول اجملففة. منتجات اللحوم املطبوخة
احلليب . الزيتون احملّضر، معجون الزيتون. مرق اللحوم

. الزيوت الصاحله لالكل. ومنتجات احلليب، الزبدة
اجملففة، احملفوظة ، اجملّمدة، املطبوخة، الفواكه واخلضار 

املكسرات احملّضرة . رهاملدخنة واململحة؛ رب البندو 
البندق القابل للدهن وزبدة . والفواكه واألغذية اجملففة

البيض ). معجون بذرة السمسم(الفستق؛ الطحينية 
. رقائق البطاطس. ومسحوق البيض

فيلدا إفكو جيدا سنايي : أبسم 
 يف تيكاريت أنونيم سريكييت 

In the name of: FELDA IFFCO GIDA SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI  

أتوو ت ر  أورج نوو يز سوون ي   :العنوو ا  
 7:سوووو ك   رقوووور 10007ب لل سوووو  

 سيجل ا ت  يزا تركي  
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 تشتمل العالمة على اللون االمحر واالصفر والبين 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31170 30021:لتجارية رقم العالمة ا
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 27/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
القهوة، الكاكاو؛ املشروابت اليت أساسها : من اجل 

القهوة أو الكاكاو، املشروابت اليت أساسها 
املعكرونة، الفطائر احملشوة، معكرونة . الشوكوالته

املعجنات ومنتجات املخابز اليت أساسها . ودلزالن
الطحني؛ احللوايت اليت أساسها الطحني والشوكوال؛ 

معجنات تركية على شكل حلقات (اخلبز، سيميت 
، معجنات تركية، خبز البيتا، )مغطاة ابلسمسم

فيلدا إفكو جيدا سنايي : أبسم 
 يف تيكاريت أنونيم سريكييت 

In the name of: FELDA IFFCO GIDA SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI  

أتوو ت ر  أورج نوو يز سوون ي   :العنوو ا  
 7:سوووو ك   رقوووور 10007ب لل سوووو  

 سيجل ا ت  يزا تركي  
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 تشتمل العالمة على اللون االمحر واالصفر والبين 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31170 30021:لتجارية رقم العالمة ا
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 27/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
القهوة، الكاكاو؛ املشروابت اليت أساسها : من اجل 

القهوة أو الكاكاو، املشروابت اليت أساسها 
املعكرونة، الفطائر احملشوة، معكرونة . الشوكوالته

املعجنات ومنتجات املخابز اليت أساسها . ودلزالن
الطحني؛ احللوايت اليت أساسها الطحني والشوكوال؛ 

معجنات تركية على شكل حلقات (اخلبز، سيميت 
، معجنات تركية، خبز البيتا، )مغطاة ابلسمسم

، )معجنات تركية(الشطائر، حلوايت الرقائق احملشية 
ة أساسها حلوى نركي(الفطائر، الكعك، البقالوة 
حلوايت تركية (، كنافة )العجني املغّطى ابلشراب املركز

؛ احللوايت اليت أساسها العجني املغطاة )أساسها العجني
ابلقطر؛ حلوى البودينغ، الكاسرتد، حلو احلليب 

، حلوى البودينغ ابألرز، )البودينغ الرتكي(ابلكراميل 
العسل، لقاح النحل لالستهالك . املهلبية الرتكية

هبارات للمواد . بشري، مشع النحل ألغراض غذائيةال
، البهارات، )املنكهات(الغذائية، الفانيال 

مسحوق اخلمرية ، . ، صلصة البندورة)توابل(الصلصات
. الدقيق، السميد، نشا الطعام. مسحوق اخلبيز

الشاي، . السكر، مكعبات السكر، مسحوق السكر
يت، احللوايت، الشوكوال، البسكو . الشاي املثلج

البوظة، . العلكة. املقرمشات، البسكويت اهلش والرقيق
الوجبات اخلفيفة اليت . امللح. املثلجات القابلة لألكل

أساسها احلبوب، البوشار، الشوفان املطحون، رقائق 
الذره، حبوب اإلفطار، القمح املعاجل لالستهالك 
البشري، الشعري املطحون لالستهالك البشري، 

الستهالك البشري، جاودار معاجل الشوفان املعاجل ل
. دبس للطعام. لالستهالك البشري، األرز

فيلدا إفكو جيدا سنايي : سم أب
 يف تيكاريت أنونيم سريكييت 

In the name of: FELDA IFFCO GIDA SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI  

أتوو ت ر  أورج نوو يز سوون ي   :العنوو ا  
 7:سوووو ك   رقوووور 10007ب لل سوووو  

 سيجل ا ت  يزا تركي  
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 تشتمل العالمة على اللون االمحر واالصفر والبين 
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، )معجنات تركية(الشطائر، حلوايت الرقائق احملشية 
ة أساسها حلوى نركي(الفطائر، الكعك، البقالوة 
حلوايت تركية (، كنافة )العجني املغّطى ابلشراب املركز

؛ احللوايت اليت أساسها العجني املغطاة )أساسها العجني
ابلقطر؛ حلوى البودينغ، الكاسرتد، حلو احلليب 

، حلوى البودينغ ابألرز، )البودينغ الرتكي(ابلكراميل 
العسل، لقاح النحل لالستهالك . املهلبية الرتكية

هبارات للمواد . بشري، مشع النحل ألغراض غذائيةال
، البهارات، )املنكهات(الغذائية، الفانيال 

مسحوق اخلمرية ، . ، صلصة البندورة)توابل(الصلصات
. الدقيق، السميد، نشا الطعام. مسحوق اخلبيز

الشاي، . السكر، مكعبات السكر، مسحوق السكر
يت، احللوايت، الشوكوال، البسكو . الشاي املثلج

البوظة، . العلكة. املقرمشات، البسكويت اهلش والرقيق
الوجبات اخلفيفة اليت . امللح. املثلجات القابلة لألكل

أساسها احلبوب، البوشار، الشوفان املطحون، رقائق 
الذره، حبوب اإلفطار، القمح املعاجل لالستهالك 
البشري، الشعري املطحون لالستهالك البشري، 

الستهالك البشري، جاودار معاجل الشوفان املعاجل ل
. دبس للطعام. لالستهالك البشري، األرز

فيلدا إفكو جيدا سنايي : سم أب
 يف تيكاريت أنونيم سريكييت 

In the name of: FELDA IFFCO GIDA SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI  

أتوو ت ر  أورج نوو يز سوون ي   :العنوو ا  
 7:سوووو ك   رقوووور 10007ب لل سوووو  

 سيجل ا ت  يزا تركي  
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 تشتمل العالمة على اللون االمحر واالصفر والبين 

619

 5  
 

  Trade Mark No.: 31171 30020:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :صنف يف ال

  Date: 27/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن، التسويق : من اجل 

والعالقات العامة؛ خدمات تنظيم املعارض والعروض 
. التجارية لألغراض التجارية والدعاية واإلعالن

خدمات الوظائف املكتبية ؛ اخلدمات السكراترية؛ 
الشرتاكات يف الصحف لآلخرين؛ خدمات تنظيم ا

خدمات جتميع البياانت اإلحصائية؛ خدمات أتجري 
آالت املكاتب؛ خدمات تنظيم املعلومات يف قواعد 
بياانت احلاسوب؛ الرد على اهلاتف للمشرتكني غري 

خدمات إدارة األعمال ، خدمات تويل . املوجودين
وتسيري شؤون األعمال وتقدمي االستشارات يف جمال 

عمال؛ خدمات احملاسبة؛ خدمات تقدمي األ
االستشارات التجارية؛ خدمات توظيف املوظفني، 
خدمات تعيني املوظفني، خدمات وكاالت التوظيف، 
وكاالت االسترياد والتصدير؛ خدمات تعيني املوظفني 

خدمات . خدمات البيع ابملزاد العلين. املؤقتني
، التجميع، ملصلحة اآلخرين، من اللحوم، األمساك
. الدواجن وحلوم الطرائد؛ منتجات اللحوم املطبوخة

الزيتون . الشورابت، مرق اللحوم. البقول اجملففة
احلليب ومنتجات احلليب، . احملّضر، معجون الزيتون

  In the name of: ali omar mohamad aboutayyoun علي عمر دمحم ابوطيون : أبسم 
بوار  اووووووويرة _نووووووو بلس :العنووووووو ا  

  0799571978_ج ال
عصرية دوار _انبلس :عنوان التبليغ 

  1955230536_جوال
 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31169 30065:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 27/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
ك، الدواجن وحلوم الطرائد؛ اللحوم، األمسا: من اجل 

الشورابت، . البقول اجملففة. منتجات اللحوم املطبوخة
احلليب . الزيتون احملّضر، معجون الزيتون. مرق اللحوم

. الزيوت الصاحله لالكل. ومنتجات احلليب، الزبدة
اجملففة، احملفوظة ، اجملّمدة، املطبوخة، الفواكه واخلضار 

املكسرات احملّضرة . رهاملدخنة واململحة؛ رب البندو 
البندق القابل للدهن وزبدة . والفواكه واألغذية اجملففة

البيض ). معجون بذرة السمسم(الفستق؛ الطحينية 
. رقائق البطاطس. ومسحوق البيض



399العدد التاسع عرش 2017/10/1

 5  
 

  Trade Mark No.: 31171 30020:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :صنف يف ال

  Date: 27/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن، التسويق : من اجل 

والعالقات العامة؛ خدمات تنظيم املعارض والعروض 
. التجارية لألغراض التجارية والدعاية واإلعالن

خدمات الوظائف املكتبية ؛ اخلدمات السكراترية؛ 
الشرتاكات يف الصحف لآلخرين؛ خدمات تنظيم ا

خدمات جتميع البياانت اإلحصائية؛ خدمات أتجري 
آالت املكاتب؛ خدمات تنظيم املعلومات يف قواعد 
بياانت احلاسوب؛ الرد على اهلاتف للمشرتكني غري 

خدمات إدارة األعمال ، خدمات تويل . املوجودين
وتسيري شؤون األعمال وتقدمي االستشارات يف جمال 

عمال؛ خدمات احملاسبة؛ خدمات تقدمي األ
االستشارات التجارية؛ خدمات توظيف املوظفني، 
خدمات تعيني املوظفني، خدمات وكاالت التوظيف، 
وكاالت االسترياد والتصدير؛ خدمات تعيني املوظفني 

خدمات . خدمات البيع ابملزاد العلين. املؤقتني
، التجميع، ملصلحة اآلخرين، من اللحوم، األمساك
. الدواجن وحلوم الطرائد؛ منتجات اللحوم املطبوخة

الزيتون . الشورابت، مرق اللحوم. البقول اجملففة
احلليب ومنتجات احلليب، . احملّضر، معجون الزيتون

اجملففة، احملفوظة ، . الزيوت الصاحله لالكل. الزبدة
اجملّمدة، املطبوخة، الفواكه واخلضار املدخنة واململحة؛ 

املكسرات احملّضرة والفواكه واألغذية . هرب البندور 
البندق القابل للدهن وزبدة الفستق؛ الطحينية . اجملففة

. البيض ومسحوق البيض). معجون بذرة السمسم(
القهوة، الكاكاو؛ املشروابت اليت . رقائق البطاطس

أساسها القهوة أو الكاكاو، املشروابت اليت أساسها 
ر احملشوة، معكرونة املعكرونة، الفطائ. الشوكوالته

املعجنات ومنتجات املخابز اليت أساسها . النودلز
الطحني؛ احللوايت اليت أساسها الطحني والشوكوال؛ 

معجنات تركية على شكل حلقات (اخلبز، سيميت 
، معجنات تركية، خبز البيتا، )مغطاة ابلسمسم

، )معجنات تركية(الشطائر، حلوايت الرقائق احملشية 
حلوى نركية أساسها (ك، البقالوة الفطائر، الكع

حلوايت تركية (، كنافة )العجني املغّطى ابلشراب املركز
؛ احللوايت اليت أساسها العجني املغطاة )أساسها العجني

ابلقطر؛ حلوى البودينغ، الكاسرتد، حلو احلليب 
، حلوى البودينغ ابألرز، )البودينغ الرتكي(ابلكراميل 

راء النحل لالستهالك العسل، غ. املهلبية الرتكية
هبارات للمواد . البشري، مشع النحل ألغراض غذائية

، البهارات، )املنكهات(الغذائية، الفانيال 
مسحوق اخلمرية ، . ، صلصة البندورة)توابل(الصلصات

. الدقيق، السميد، نشا الطعام. مسحوق اخلبيز
الشاي، . السكر، مكعبات السكر، مسحوق السكر

وايت، الشوكوال، البسكويت، احلل. الشاي املثلج
البوظة، . العلكة. املقرمشات، البسكويت اهلش والرقيق

الوجبات اخلفيفة اليت . امللح. املثلجات القابلة لألكل
أساسها احلبوب، البوشار، الشوفان املطحون، رقائق 
الذره، حبوب اإلفطار، القمح املعاجل لالستهالك 

شري، البشري، الشعري املطحون لالستهالك الب
الشوفان املعاجل لالستهالك البشري، جاودار معاجل 

املنتجات . دبس للطعام. لالستهالك البشري، األرز
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اجملففة، احملفوظة ، . الزيوت الصاحله لالكل. الزبدة
اجملّمدة، املطبوخة، الفواكه واخلضار املدخنة واململحة؛ 

املكسرات احملّضرة والفواكه واألغذية . هرب البندور 
البندق القابل للدهن وزبدة الفستق؛ الطحينية . اجملففة

. البيض ومسحوق البيض). معجون بذرة السمسم(
القهوة، الكاكاو؛ املشروابت اليت . رقائق البطاطس

أساسها القهوة أو الكاكاو، املشروابت اليت أساسها 
ر احملشوة، معكرونة املعكرونة، الفطائ. الشوكوالته

املعجنات ومنتجات املخابز اليت أساسها . النودلز
الطحني؛ احللوايت اليت أساسها الطحني والشوكوال؛ 

معجنات تركية على شكل حلقات (اخلبز، سيميت 
، معجنات تركية، خبز البيتا، )مغطاة ابلسمسم

، )معجنات تركية(الشطائر، حلوايت الرقائق احملشية 
حلوى نركية أساسها (ك، البقالوة الفطائر، الكع

حلوايت تركية (، كنافة )العجني املغّطى ابلشراب املركز
؛ احللوايت اليت أساسها العجني املغطاة )أساسها العجني

ابلقطر؛ حلوى البودينغ، الكاسرتد، حلو احلليب 
، حلوى البودينغ ابألرز، )البودينغ الرتكي(ابلكراميل 

راء النحل لالستهالك العسل، غ. املهلبية الرتكية
هبارات للمواد . البشري، مشع النحل ألغراض غذائية

، البهارات، )املنكهات(الغذائية، الفانيال 
مسحوق اخلمرية ، . ، صلصة البندورة)توابل(الصلصات

. الدقيق، السميد، نشا الطعام. مسحوق اخلبيز
الشاي، . السكر، مكعبات السكر، مسحوق السكر

وايت، الشوكوال، البسكويت، احلل. الشاي املثلج
البوظة، . العلكة. املقرمشات، البسكويت اهلش والرقيق

الوجبات اخلفيفة اليت . امللح. املثلجات القابلة لألكل
أساسها احلبوب، البوشار، الشوفان املطحون، رقائق 
الذره، حبوب اإلفطار، القمح املعاجل لالستهالك 

شري، البشري، الشعري املطحون لالستهالك الب
الشوفان املعاجل لالستهالك البشري، جاودار معاجل 

املنتجات . دبس للطعام. لالستهالك البشري، األرز
. الزراعية واحلراجية غري الواردة يف فئات أخرى، البذور
. منتجات علم احلراجة غري املتضمنة يف فئات أخرى

والنبااتت؛ . احليواانت احلية؛ بيض خمصب للفقيس
فة للزينة؛ أعشاب احلدائق الطازجة؛ النبااتت اجملف

مواد . أعشاب احلدائق اجملففة املستخدمة للتزيني
الشعري لغري االستخدام البشري، . غذائية للحيواانت

لتمكني الزابئن من مشاهدة وشراء هذه البضائع 
ابلشكل املناسب، من املمكن تقدمي هذه اخلدمات 

لة، عن لدى حمال البيع ابجلملة، متاجر البيع ابجلم
طريق وسائل اإلعالم اإللكرتونية أو من خالل  

. كتالوجات الطلبات الربيدية
فيلدا إفكو جيدا سنايي : أبسم 

 يف تيكاريت أنونيم سريكييت 
In the name of: FELDA IFFCO GIDA SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI  

أتوو ت ر  أورج نوو يز سوون ي   :العنوو ا  
 7:سوووو ك   رقوووور 10007ب لل سوووو  

 تركي  سيجل ا ت  يزا 
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 تشتمل العالمة على اللون االمحر واالصفر والبين 

 01  
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. الزراعية واحلراجية غري الواردة يف فئات أخرى، البذور
. منتجات علم احلراجة غري املتضمنة يف فئات أخرى

والنبااتت؛ . احليواانت احلية؛ بيض خمصب للفقيس
فة للزينة؛ أعشاب احلدائق الطازجة؛ النبااتت اجملف

مواد . أعشاب احلدائق اجملففة املستخدمة للتزيني
الشعري لغري االستخدام البشري، . غذائية للحيواانت

لتمكني الزابئن من مشاهدة وشراء هذه البضائع 
ابلشكل املناسب، من املمكن تقدمي هذه اخلدمات 

لة، عن لدى حمال البيع ابجلملة، متاجر البيع ابجلم
طريق وسائل اإلعالم اإللكرتونية أو من خالل  

. كتالوجات الطلبات الربيدية
فيلدا إفكو جيدا سنايي : أبسم 

 يف تيكاريت أنونيم سريكييت 
In the name of: FELDA IFFCO GIDA SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI  

أتوو ت ر  أورج نوو يز سوون ي   :العنوو ا  
 7:سوووو ك   رقوووور 10007ب لل سوووو  

 تركي  سيجل ا ت  يزا 
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 تشتمل العالمة على اللون االمحر واالصفر والبين 

 01  
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  Trade Mark No.: 31172 30027:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 27/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
ماء الكولونيا العطري؛ ماء الزينة املعطر؛ : من اجل 

؛ عود البخور؛ مشع )زيوت عطرية(الروائح العطرية 
التجميلية؛  لألحذية؛ مستحضرات التجميل؛ الكرميات

منظفات االسنان؛ لوشن ما بعد احلالقة ؛ لوشن 
لغاايت التجميل؛ أقالم التحديد التجميلية ؛ زيوت 
ألغراض الزينة؛ الزيوت العطرية؛ الزهور اجملففة 

؛ مستحضرات تسمري البشرة أبشعة الشمس )عطور(
؛ مستحضرات التجميل اليت )مستحضرات جتميل(

ات جتميل للعناية توضع عند االستحمام؛ مستحضر 
ابلبشرة؛ املواد العطرية؛ مستحضرات املكياج؛ 
مستحضرات إزالة املكياج؛ العطور؛ مستحضرات 
تعطري اجلو ؛ امحر الشفاه؛ أمالح االستحمام، لغري 
الغاايت الطبية؛ صابون احلالقة؛ ِقطع من صابون 
. الزينة؛ الشامبو؛ مسحوق التالك، الستخدامات الزينة

غوتشيو غوتشي : أبسم 
 . آ.يب.أس

In the name of: GUCCIO GUCCI S.P.A.  

آر ا /57فيوووو  ت رنوووو ب ن   :العنوووو ا  
 ا فيرينز ا تيط لي   70127

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31173 30023:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 27/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
املياه املعدنية والغازية وغريها من املشروابت : من اجل 

غري الكحولية، مشروابت مستخلصة من الفواكه 
وعصائر الفواكه ، أشربة ومستحضرات اخرى لتحضري 

. املشروابت
  .In the name of: PepsiCo, Inc . بيبسيكو، إنك: أبسم 

أنورسوو   هيوول رووب  500 :العنوو ا  
ا 10755ا بيوووووووو رجيسا ني يوووووووو ر  
 ال الي ت المتحوة األ ري يا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 تشتمل العالمة على اللونني االزرق واالبيض 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31173 30023:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 27/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
املياه املعدنية والغازية وغريها من املشروابت : من اجل 

غري الكحولية، مشروابت مستخلصة من الفواكه 
وعصائر الفواكه ، أشربة ومستحضرات اخرى لتحضري 

. املشروابت
  .In the name of: PepsiCo, Inc . بيبسيكو، إنك: أبسم 

أنورسوو   هيوول رووب  500 :العنوو ا  
ا 10755ا بيوووووووو رجيسا ني يوووووووو ر  
 ال الي ت المتحوة األ ري يا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 تشتمل العالمة على اللونني االزرق واالبيض 

 07  
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  Trade Mark No.: 31174 30024:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 27/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
الدعاية واالعالن وادارة وتوجية وتفيل : من اجل 

النشاط املكتيب 
شركة بيونريز للتوزيع : أبسم 

 والتسويق 
In the name of: shareikit pauneres liitawzea wa altasweeq  

   ر  الس قيه  -ن بلس  :العن ا  
:  شارع الساقيه  -انبلس  :عنوان التبليغ 

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31173 30023:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 27/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
املياه املعدنية والغازية وغريها من املشروابت : من اجل 

غري الكحولية، مشروابت مستخلصة من الفواكه 
وعصائر الفواكه ، أشربة ومستحضرات اخرى لتحضري 

. املشروابت
  .In the name of: PepsiCo, Inc . بيبسيكو، إنك: أبسم 

أنورسوو   هيوول رووب  500 :العنوو ا  
ا 10755ا بيوووووووو رجيسا ني يوووووووو ر  
 ال الي ت المتحوة األ ري يا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 تشتمل العالمة على اللونني االزرق واالبيض 

 07  
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  Trade Mark No.: 31174 30024:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 27/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
الدعاية واالعالن وادارة وتوجية وتفيل : من اجل 

النشاط املكتيب 
شركة بيونريز للتوزيع : أبسم 

 والتسويق 
In the name of: shareikit pauneres liitawzea wa altasweeq  

   ر  الس قيه  -ن بلس  :العن ا  
:  شارع الساقيه  -انبلس  :عنوان التبليغ 

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31174 30024:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 27/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
الدعاية واالعالن وادارة وتوجية وتفيل : من اجل 

النشاط املكتيب 
شركة بيونريز للتوزيع : أبسم 

 والتسويق 
In the name of: shareikit pauneres liitawzea wa altasweeq  

   ر  الس قيه  -ن بلس  :العن ا  
:  شارع الساقيه  -انبلس  :عنوان التبليغ 

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31174 30024:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 27/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
الدعاية واالعالن وادارة وتوجية وتفيل : من اجل 

النشاط املكتيب 
شركة بيونريز للتوزيع : أبسم 

 والتسويق 
In the name of: shareikit pauneres liitawzea wa altasweeq  

   ر  الس قيه  -ن بلس  :العن ا  
:  شارع الساقيه  -انبلس  :عنوان التبليغ 

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31175 30029:تجارية رقم العالمة ال
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن والنشاط املكتيب : من اجل 

امحد عامر عبد العزيز : أبسم 
 احدوش 

In the name of: AHMAD AMER AA AHDOUSH  

الخليوووول صوووو ري   وووو ر   :العنووو ا  
  0796029779الموارس 

اخلليل صوريف شارع املدارس  :عنوان التبليغ 
1952175995  

 :

 

 04  
 

  Trade Mark No.: 31176 30026:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
زيوت الغراض الطعام : من اجل 

  In the name of: KARAM JIHAD JABARI كرم جهاد اجلعربي : أبسم 
الخليووووول  ووووو ر  لموينوووووا  :العنووووو ا  
  0799786192المن رة 

: اخلليل شارع ملدينة املنورة  :عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 31175 30029:تجارية رقم العالمة ال
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن والنشاط املكتيب : من اجل 

امحد عامر عبد العزيز : أبسم 
 احدوش 

In the name of: AHMAD AMER AA AHDOUSH  

الخليوووول صوووو ري   وووو ر   :العنووو ا  
  0796029779الموارس 

اخلليل صوريف شارع املدارس  :عنوان التبليغ 
1952175995  

 :

 

 04  
 

  Trade Mark No.: 31176 30026:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
زيوت الغراض الطعام : من اجل 

  In the name of: KARAM JIHAD JABARI كرم جهاد اجلعربي : أبسم 
الخليووووول  ووووو ر  لموينوووووا  :العنووووو ا  
  0799786192المن رة 

: اخلليل شارع ملدينة املنورة  :عنوان التبليغ 

  Trade Mark No.: 31175 30029:تجارية رقم العالمة ال
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن والنشاط املكتيب : من اجل 

امحد عامر عبد العزيز : أبسم 
 احدوش 

In the name of: AHMAD AMER AA AHDOUSH  

الخليوووول صوووو ري   وووو ر   :العنووو ا  
  0796029779الموارس 

اخلليل صوريف شارع املدارس  :عنوان التبليغ 
1952175995  

 :

 

 04  
 

  Trade Mark No.: 31176 30026:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
زيوت الغراض الطعام : من اجل 

  In the name of: KARAM JIHAD JABARI كرم جهاد اجلعربي : أبسم 
الخليووووول  ووووو ر  لموينوووووا  :العنووووو ا  
  0799786192المن رة 

: اخلليل شارع ملدينة املنورة  :عنوان التبليغ 

1955362457  

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 31178 30022:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
القهوة , الشوكوالتة, الشوكالته ابلتمر: من اجل 

, السكر واألرز, والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية
الدقيق واملستحضرات املصنوعة من , التابيوكا والساجو

, احللوايت املثلجة, اخلبز والفطائر واحللوايت, احلبوب
حوق اخلمرية ومس, عسل النحل والعسل االسود

, (التوابل)اخلل والصلصات , اخلردل, امللح, اخلبيز
الثلج , البهارات

شركة االطعمة املمتازة : أبسم 
 م .م.ذ

In the name of: Best Food Company L.L.C.  

اال ووو رات العربيوووا  –ببووو   :العنووو ا  
: هوو تف رقوور 10802المتحووة ص ب 

  2768295:  كس رقرف 2858201
: /  :عنوان التبليغ 

1955362457  

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 31178 30022:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
القهوة , الشوكوالتة, الشوكالته ابلتمر: من اجل 

, السكر واألرز, والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية
الدقيق واملستحضرات املصنوعة من , التابيوكا والساجو

, احللوايت املثلجة, اخلبز والفطائر واحللوايت, احلبوب
حوق اخلمرية ومس, عسل النحل والعسل االسود

, (التوابل)اخلل والصلصات , اخلردل, امللح, اخلبيز
الثلج , البهارات

شركة االطعمة املمتازة : أبسم 
 م .م.ذ

In the name of: Best Food Company L.L.C.  

اال ووو رات العربيوووا  –ببووو   :العنووو ا  
: هوو تف رقوور 10802المتحووة ص ب 

  2768295:  كس رقرف 2858201
: /  :عنوان التبليغ 

1955362457  

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 31178 30022:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
القهوة , الشوكوالتة, الشوكالته ابلتمر: من اجل 

, السكر واألرز, والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية
الدقيق واملستحضرات املصنوعة من , التابيوكا والساجو

, احللوايت املثلجة, اخلبز والفطائر واحللوايت, احلبوب
حوق اخلمرية ومس, عسل النحل والعسل االسود

, (التوابل)اخلل والصلصات , اخلردل, امللح, اخلبيز
الثلج , البهارات

شركة االطعمة املمتازة : أبسم 
 م .م.ذ

In the name of: Best Food Company L.L.C.  

اال ووو رات العربيوووا  –ببووو   :العنووو ا  
: هوو تف رقوور 10802المتحووة ص ب 

  2768295:  كس رقرف 2858201
: /  :عنوان التبليغ 

  

 مشروطة بعدم منح محاية على كلمة مترة 

 02  
 

  Trade Mark No.: 31179 30025:جارية رقم العالمة الت
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
( حشوات )مواد انشاء غري معدنية ، كظام : من اجل 

غري معدنية للبناء ، جبس ، جبص 
شركة بلو داميوند : أبسم 

لتكنولوجيا مواد البناء مسامهة 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Blue Diamond Leteknolojiya 
Mawad Albena'a Mosahama Khososiya  

فلسووووطين رام هللا بير يووووت  :العنوووو ا  
 المنطقا الان  يا 

فلسطني رام هللا بريزيت املنطقة  :عنوان التبليغ 
 الصناعية 

 :
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 02  
 

  Trade Mark No.: 31180 30021:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
البهارات : من اجل 

عامر ابراهيم حسني : أبسم 
 حاليقة 

In the name of: AMER IBRAHIM HUSAIN HALAIKA  

طريوووق -الشوووي خ-الخليووول  :العنووو ا  
 الشف  

:  طريق الشفا -الشيوخ-اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

 05  
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 مشروطة بعدم منح محاية على كلمة مترة 

 02  
 

  Trade Mark No.: 31179 30025:جارية رقم العالمة الت
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
( حشوات )مواد انشاء غري معدنية ، كظام : من اجل 

غري معدنية للبناء ، جبس ، جبص 
شركة بلو داميوند : أبسم 

لتكنولوجيا مواد البناء مسامهة 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Blue Diamond Leteknolojiya 
Mawad Albena'a Mosahama Khososiya  

فلسووووطين رام هللا بير يووووت  :العنوووو ا  
 المنطقا الان  يا 

فلسطني رام هللا بريزيت املنطقة  :عنوان التبليغ 
 الصناعية 

 :

 

  

 مشروطة بعدم منح محاية على كلمة مترة 

 02  
 

  Trade Mark No.: 31179 30025:جارية رقم العالمة الت
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
( حشوات )مواد انشاء غري معدنية ، كظام : من اجل 

غري معدنية للبناء ، جبس ، جبص 
شركة بلو داميوند : أبسم 

لتكنولوجيا مواد البناء مسامهة 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Blue Diamond Leteknolojiya 
Mawad Albena'a Mosahama Khososiya  

فلسووووطين رام هللا بير يووووت  :العنوووو ا  
 المنطقا الان  يا 

فلسطني رام هللا بريزيت املنطقة  :عنوان التبليغ 
 الصناعية 

 :

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 31180 30021:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
البهارات : من اجل 

عامر ابراهيم حسني : أبسم 
 حاليقة 

In the name of: AMER IBRAHIM HUSAIN HALAIKA  

طريوووق -الشوووي خ-الخليووول  :العنووو ا  
 الشف  

:  طريق الشفا -الشيوخ-اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

 05  
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  Trade Mark No.: 31181 30020:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
امالح :  من اجل
شركة امالح الضفة : أبسم 

 الغربية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sharekat Amlah Aldeffah Alghrrbeyah 
Mosahama Khososiya  

  م ل البحر الميت اريح   :العن ا  
:  البحر امليت ارحيا مشال  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا : مالحظة 
حق احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 . مبعزل عن العالمة

 71  
 

  Trade Mark No.: 31181 30020:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
امالح :  من اجل
شركة امالح الضفة : أبسم 

 الغربية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sharekat Amlah Aldeffah Alghrrbeyah 
Mosahama Khososiya  

  م ل البحر الميت اريح   :العن ا  
:  البحر امليت ارحيا مشال  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا : مالحظة 
حق احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 . مبعزل عن العالمة

 71  
 

  Trade Mark No.: 31185 30029:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
كافة أشكال تعليم )التعليم واملالهي : من اجل 
اخلدمات اليت تؤدي لتدبري املساكن  -(األشخاص

 –اعموالغرف والوجبات بواسطة الفنادق، املط
صالوانت التجميل 

شركة األكادميية العربية : أبسم 
للتعليم احلديث مسامهة 

 خصوصية 

In the name of: Sharekat Alacademiya Alarabiya 
Leltaleem Alhadeeth Mosahama Khososiya  

 سربا رام هللا  :العن ا  
دير دبوان رام هللا جوال  :عنوان التبليغ 
1952949329  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

ات االستخدام العام والرسومات الوصفية واألرقام ذ
 مبعزل عن العالمة 

 70  
 

  Trade Mark No.: 31185 30029:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
كافة أشكال تعليم )التعليم واملالهي : من اجل 
اخلدمات اليت تؤدي لتدبري املساكن  -(األشخاص

 –اعموالغرف والوجبات بواسطة الفنادق، املط
صالوانت التجميل 

شركة األكادميية العربية : أبسم 
للتعليم احلديث مسامهة 

 خصوصية 

In the name of: Sharekat Alacademiya Alarabiya 
Leltaleem Alhadeeth Mosahama Khososiya  

 سربا رام هللا  :العن ا  
دير دبوان رام هللا جوال  :عنوان التبليغ 
1952949329  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

ات االستخدام العام والرسومات الوصفية واألرقام ذ
 مبعزل عن العالمة 

 70  
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632

  Trade Mark No.: 31186 30026:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واغطية الراس : من اجل 
شركة عياد لتجارة : أبسم 

 الالبسه اجلاهزه العاديه العامة 
In the name of: sharekit ayad letijaret alalbesah al jahezah 
al aadyah al a'amah  

 - ووو ر   يفووو   -نووو بلس  :العنووو ا  
 اول بخلا المع جين 

اول دخلة  -شارع حيفا  -انبلس  :عنوان التبليغ 
 املعاجني 

 :

 

 77  
 

  Trade Mark No.: 31186 30026:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واغطية الراس : من اجل 
شركة عياد لتجارة : أبسم 

 الالبسه اجلاهزه العاديه العامة 
In the name of: sharekit ayad letijaret alalbesah al jahezah 
al aadyah al a'amah  

 - ووو ر   يفووو   -نووو بلس  :العنووو ا  
 اول بخلا المع جين 

اول دخلة  -شارع حيفا  -انبلس  :عنوان التبليغ 
 املعاجني 

 :

 

 77  
 

  Trade Mark No.: 31186 30026:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واغطية الراس : من اجل 
شركة عياد لتجارة : أبسم 

 الالبسه اجلاهزه العاديه العامة 
In the name of: sharekit ayad letijaret alalbesah al jahezah 
al aadyah al a'amah  

 - ووو ر   يفووو   -نووو بلس  :العنووو ا  
 اول بخلا المع جين 

اول دخلة  -شارع حيفا  -انبلس  :عنوان التبليغ 
 املعاجني 

 :

 

 77  
 

  Trade Mark No.: 31186 30026:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واغطية الراس : من اجل 
شركة عياد لتجارة : أبسم 

 الالبسه اجلاهزه العاديه العامة 
In the name of: sharekit ayad letijaret alalbesah al jahezah 
al aadyah al a'amah  

 - ووو ر   يفووو   -نووو بلس  :العنووو ا  
 اول بخلا المع جين 

اول دخلة  -شارع حيفا  -انبلس  :عنوان التبليغ 
 املعاجني 

 :

 

 77  
 

  Trade Mark No.: 31187 30022:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
الدعاية واالعالن وتفعيل خدمات النشاط : من اجل 

املكتيب 
غرفة جتارة وصناعة : أبسم 

 حمافظة اخلليل 
In the name of: HEBRON CHAMBER OF COMMERCE  

الخليووووول بوار ابووووون ر وووووو  :العنوووو ا  
2226216  

:   7772702اخلليل دوار ابن رشد  :عنوان التبليغ 

 

 73  
 

  Trade Mark No.: 31188 30022:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 72/13/7102 : التاريخ
املالبس واالحذية : من اجل 

  Trade Mark No.: 31187 30022:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
الدعاية واالعالن وتفعيل خدمات النشاط : من اجل 

املكتيب 
غرفة جتارة وصناعة : أبسم 

 حمافظة اخلليل 
In the name of: HEBRON CHAMBER OF COMMERCE  

الخليووووول بوار ابووووون ر وووووو  :العنوووو ا  
2226216  

:   7772702اخلليل دوار ابن رشد  :عنوان التبليغ 

 

 73  
 

  Trade Mark No.: 31188 30022:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 72/13/7102 : التاريخ
املالبس واالحذية : من اجل 

  Trade Mark No.: 31186 30026:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واغطية الراس : من اجل 
شركة عياد لتجارة : أبسم 

 الالبسه اجلاهزه العاديه العامة 
In the name of: sharekit ayad letijaret alalbesah al jahezah 
al aadyah al a'amah  

 - ووو ر   يفووو   -نووو بلس  :العنووو ا  
 اول بخلا المع جين 

اول دخلة  -شارع حيفا  -انبلس  :عنوان التبليغ 
 املعاجني 

 :

 

 77  
 

  Trade Mark No.: 31186 30026:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واغطية الراس : من اجل 
شركة عياد لتجارة : أبسم 

 الالبسه اجلاهزه العاديه العامة 
In the name of: sharekit ayad letijaret alalbesah al jahezah 
al aadyah al a'amah  

 - ووو ر   يفووو   -نووو بلس  :العنووو ا  
 اول بخلا المع جين 

اول دخلة  -شارع حيفا  -انبلس  :عنوان التبليغ 
 املعاجني 

 :

 

 77  
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634

غرفة جتارة وصناعة : أبسم 
 حمافظة اخلليل 

In the name of: HEBRON CHAMBER OF COMMERCE  

الخليووووول بوار ابووووون ر وووووو  :العنوووو ا  
2226216  

:   7772702اخلليل دوار ابن رشد  :عنوان التبليغ 

 

 74  
 

  Trade Mark No.: 31189 30025:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
وادارة وتوجيه  خدمات الدعاية واالعالن: من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
عالء عبد هللا عبد املنعم : أبسم 
 حج 

In the name of: Alaa Abdallah Abdelmonem Haj  

رام هللا البيوووووووورة  موووووووو رة  :العنووووووو ا  
 س بان  ال

:  رام هللا البرية عمارة السوداين  :عنوان التبليغ 

 

غرفة جتارة وصناعة : أبسم 
 حمافظة اخلليل 

In the name of: HEBRON CHAMBER OF COMMERCE  

الخليووووول بوار ابووووون ر وووووو  :العنوووو ا  
2226216  

:   7772702اخلليل دوار ابن رشد  :عنوان التبليغ 

 

 74  
 

  Trade Mark No.: 31189 30025:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
وادارة وتوجيه  خدمات الدعاية واالعالن: من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
عالء عبد هللا عبد املنعم : أبسم 
 حج 

In the name of: Alaa Abdallah Abdelmonem Haj  

رام هللا البيوووووووورة  موووووووو رة  :العنووووووو ا  
 س بان  ال

:  رام هللا البرية عمارة السوداين  :عنوان التبليغ 

 

 79  
 

  Trade Mark No.: 31191 30050:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :ف يف الصن
  Date: 29/03/2017 75/13/7102 :التاريخ 

منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل : من اجل 
املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 

والبشاكري 
ع الشرق شركة مصان: أبسم 

 العربيه للفوط الصحيه 
In the name of: Arab Eastern Co. For Diaper 
Manufacturing  

المنطقوووووووووا  -نوووووووو بلس  :العنوووووووو ا  
 و ر  الحسوبه  -الاون  يه الشورقيه 

  259ص ب  -
لصناعيه الشرقيه املنطقة ا -انبلس  :عنوان التبليغ 

  725ص ب  -شارع احلسبه  -
 :

 

 76  
 

غرفة جتارة وصناعة : أبسم 
 حمافظة اخلليل 

In the name of: HEBRON CHAMBER OF COMMERCE  

الخليووووول بوار ابووووون ر وووووو  :العنوووو ا  
2226216  

:   7772702اخلليل دوار ابن رشد  :عنوان التبليغ 

 

 74  
 

  Trade Mark No.: 31189 30025:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 72/13/7102 :التاريخ 
وادارة وتوجيه  خدمات الدعاية واالعالن: من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
عالء عبد هللا عبد املنعم : أبسم 
 حج 

In the name of: Alaa Abdallah Abdelmonem Haj  

رام هللا البيوووووووورة  موووووووو رة  :العنووووووو ا  
 س بان  ال

:  رام هللا البرية عمارة السوداين  :عنوان التبليغ 

 

 79  
 

  Trade Mark No.: 31191 30050:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :ف يف الصن
  Date: 29/03/2017 75/13/7102 :التاريخ 

منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل : من اجل 
املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 

والبشاكري 
ع الشرق شركة مصان: أبسم 

 العربيه للفوط الصحيه 
In the name of: Arab Eastern Co. For Diaper 
Manufacturing  

المنطقوووووووووا  -نوووووووو بلس  :العنوووووووو ا  
 و ر  الحسوبه  -الاون  يه الشورقيه 

  259ص ب  -
لصناعيه الشرقيه املنطقة ا -انبلس  :عنوان التبليغ 

  725ص ب  -شارع احلسبه  -
 :

 

 76  
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  Trade Mark No.: 31192 30057:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 29/03/2017 75/13/7102 :التاريخ 
منتجات الورق من مجيع االنواع يشمل : من اجل 

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
شركة مصانع الشرق : أبسم 

 العربيه للفوط الصحيه 
In the name of: Arab Eastern Co. For Diaper 
Manufacturing  

المنطقوووووووووا  -نوووووووو بلس  :العنوووووووو ا  
 و ر  الحسوبه  -الاون  يه الشورقيه 

  259ص ب  -
املنطقة الصناعيه الشرقيه  -انبلس  :عنوان التبليغ 

  725ص ب  -شارع احلسبه  -
 :

 

 37  
  Trade Mark No.: 31198 30052:العالمة التجارية رقم  

  In Class: 1 0 :يف الصنف 
  Date: 29/03/2017 75/13/7102 :التاريخ 

درولية؛ زيوت لالنظمة زيوت للدارات اهلي: من اجل 
اهليدرولية؛ مستحضرات كيميائية إلزالة الكربون يف 
احملركات؛ إضافات كيميائية للزيوت؛ إضافات كيميائية 
حملركات الوقود؛ مقاومات للتجمد؛ موائع للمكابح؛ 
مربدات حملركات املركبات؛ سوائل لالنظمة اهليدرولية؛ 

يوت لعجلة موائع لنقل احلركة؛ زيوت لعجلة املقود؛ ز 
املقود اهليدروليكي؛ مواد مانعة للطرق حملركات 
اإلحرتاق الداخلي؛ كيماوايت لتنظيف املشعات 
احلرارية؛ إضافات منظفة للبنزين البرتول؛ مستحضرات 
لتوفري إستهالك الوقود؛ راتنجات اصطناعية غري 
معاجلة؛ مشتقات البنزين ؛ ميثيل البنزين؛ أسود 

؛ حمفزات؛ مستحضرات مانعة الكربون ألغراض صناعية
لغليان مربدات احملركات؛ كيماوايت إلزالة الكربون يف 
احملركات؛ مائع للمقود اآليل؛ موائع للدارات 
اهليدروليكية؛ موائع مساعدة تستخدم مع مواد 
السنفرة؛ مستحضرات لفصل الشحوم؛ مذيبات 
للورنيش؛ كربيت؛ راتنجات إصطناعية غري معاجلة؛ 

ات عطرية لالستعماالت الصناعية تولوين؛ مذيب
والتجارية؛ املستحضرات الكيميائية واملعين هبا مزيالت 

الشحوم ومذيبات التنظيف 
، .هيونداي اويلبانك كو: أبسم 

 . ال يت دي
In the name of: Hyundai Oilbank Co., Ltd.  

روا  - 2ا بي نلسووين 162 :العنو ا  
سووو ا  -ايووو با سي سووو    -بيسوون 

بوا جمه ريووووووا  -جن م تش نجتشوووووو ن
 ك ري  

:  بيت حلم  :عنوان التبليغ 

635

636

  Trade Mark No.: 31192 30057:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 29/03/2017 75/13/7102 :التاريخ 
منتجات الورق من مجيع االنواع يشمل : من اجل 

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
شركة مصانع الشرق : أبسم 

 العربيه للفوط الصحيه 
In the name of: Arab Eastern Co. For Diaper 
Manufacturing  

المنطقوووووووووا  -نوووووووو بلس  :العنوووووووو ا  
 و ر  الحسوبه  -الاون  يه الشورقيه 

  259ص ب  -
املنطقة الصناعيه الشرقيه  -انبلس  :عنوان التبليغ 

  725ص ب  -شارع احلسبه  -
 :

 

 37  
 

  Trade Mark No.: 31192 30057:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 29/03/2017 75/13/7102 :التاريخ 
منتجات الورق من مجيع االنواع يشمل : من اجل 

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
شركة مصانع الشرق : أبسم 

 العربيه للفوط الصحيه 
In the name of: Arab Eastern Co. For Diaper 
Manufacturing  

المنطقوووووووووا  -نوووووووو بلس  :العنوووووووو ا  
 و ر  الحسوبه  -الاون  يه الشورقيه 

  259ص ب  -
املنطقة الصناعيه الشرقيه  -انبلس  :عنوان التبليغ 

  725ص ب  -شارع احلسبه  -
 :

 

 37  
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  Trade Mark No.: 31198 30052:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 1 0 :يف الصنف 

  Date: 29/03/2017 75/13/7102 :التاريخ 
درولية؛ زيوت لالنظمة زيوت للدارات اهلي: من اجل 

اهليدرولية؛ مستحضرات كيميائية إلزالة الكربون يف 
احملركات؛ إضافات كيميائية للزيوت؛ إضافات كيميائية 
حملركات الوقود؛ مقاومات للتجمد؛ موائع للمكابح؛ 
مربدات حملركات املركبات؛ سوائل لالنظمة اهليدرولية؛ 

يوت لعجلة موائع لنقل احلركة؛ زيوت لعجلة املقود؛ ز 
املقود اهليدروليكي؛ مواد مانعة للطرق حملركات 
اإلحرتاق الداخلي؛ كيماوايت لتنظيف املشعات 
احلرارية؛ إضافات منظفة للبنزين البرتول؛ مستحضرات 
لتوفري إستهالك الوقود؛ راتنجات اصطناعية غري 
معاجلة؛ مشتقات البنزين ؛ ميثيل البنزين؛ أسود 

؛ حمفزات؛ مستحضرات مانعة الكربون ألغراض صناعية
لغليان مربدات احملركات؛ كيماوايت إلزالة الكربون يف 
احملركات؛ مائع للمقود اآليل؛ موائع للدارات 
اهليدروليكية؛ موائع مساعدة تستخدم مع مواد 
السنفرة؛ مستحضرات لفصل الشحوم؛ مذيبات 
للورنيش؛ كربيت؛ راتنجات إصطناعية غري معاجلة؛ 

ات عطرية لالستعماالت الصناعية تولوين؛ مذيب
والتجارية؛ املستحضرات الكيميائية واملعين هبا مزيالت 

الشحوم ومذيبات التنظيف 
، .هيونداي اويلبانك كو: أبسم 

 . ال يت دي
In the name of: Hyundai Oilbank Co., Ltd.  

روا  - 2ا بي نلسووين 162 :العنو ا  
سووو ا  -ايووو با سي سووو    -بيسوون 

بوا جمه ريووووووا  -جن م تش نجتشوووووو ن
 ك ري  

:  بيت حلم  :عنوان التبليغ 

637

  Trade Mark No.: 31192 30057:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 29/03/2017 75/13/7102 :التاريخ 
منتجات الورق من مجيع االنواع يشمل : من اجل 

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
شركة مصانع الشرق : أبسم 

 العربيه للفوط الصحيه 
In the name of: Arab Eastern Co. For Diaper 
Manufacturing  

المنطقوووووووووا  -نوووووووو بلس  :العنوووووووو ا  
 و ر  الحسوبه  -الاون  يه الشورقيه 

  259ص ب  -
املنطقة الصناعيه الشرقيه  -انبلس  :عنوان التبليغ 

  725ص ب  -شارع احلسبه  -
 :

 

 37  
 

 

 33  
 

  Trade Mark No.: 31199 30055:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 29/03/2017 75/13/7102 :التاريخ 
شحوم مضادة للصدأ؛ زيوت مضادة للصدأ؛ : من اجل 

مستحضرات مضادة للتآكل؛ مستحضرات مضادة 
( ِصبغة)للصدأ للوقاية؛ أسود الكربون 

، .هيونداي اويلبانك كو: أبسم 
 . ال يت دي

In the name of: Hyundai Oilbank Co., Ltd.  

روا  - 2ا بي نلسووين 162 :العنو ا  
سووو ا  -ايووو با سي سووو    -بيسوون 

بوا جمه ريووووووا  -تش نجتشوووووو نجن م 
 ك ري  

:  بيت حلم  :عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 31200 30711:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 2 :يف الصنف 

  Date: 29/03/2017 75/13/7102 :التاريخ 
، ( اجهزة رفع)رافعات زراعية ، رافعات : من اجل 

، رافعات ( االت)اجهزة رفع ، رافعات ، رافعات نقالة 
ذات جرائد مسننة وتروس ، مقصات كهرابئية ، 

رافعات للشاحنات 
ايه . مانيتو يب اف ، اس : أبسم 

 . 
In the name of: MANITOU BF, S.A.  

ا  ووووو ر  لوووووو بينير  170 :العنووووو ا  
 ( . فرنس )انسينيس  11170

رام هللا شارع طوكيو جوال  :عنوان التبليغ 
1954799764  

 :

 

 39  
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 34  
 

  Trade Mark No.: 31200 30711:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 2 :يف الصنف 

  Date: 29/03/2017 75/13/7102 :التاريخ 
، ( اجهزة رفع)رافعات زراعية ، رافعات : من اجل 

، رافعات ( االت)اجهزة رفع ، رافعات ، رافعات نقالة 
ذات جرائد مسننة وتروس ، مقصات كهرابئية ، 

رافعات للشاحنات 
ايه . مانيتو يب اف ، اس : أبسم 

 . 
In the name of: MANITOU BF, S.A.  

ا  ووووو ر  لوووووو بينير  170 :العنووووو ا  
 ( . فرنس )انسينيس  11170

رام هللا شارع طوكيو جوال  :عنوان التبليغ 
1954799764  

 :

 

 39  
 

  Trade Mark No.: 31201 30710:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 29/03/2017 75/13/7102 :التاريخ 
خدمات البيع ابجلملة؛ خدمات البيع : من اجل 

ابلتجزئة؛ خدمات الوسيط التجاري؛ املبيعات؛ خدمات 
الشراء؛ التصدير؛ االعالن؛ بيع التجزئة وبيع اجلملة؛ 
اإلدارة التجارية لرتخيص السلع واخلدمات لآلخرين؛ 

ت كمبيوتر لآلخرين؛ البحث عن املعلومات يف ملفا
عرض السلع؛ اإلعالن ابلربيد املباشر؛ توزيع العينات؛ 
وكاالت االسترياد والتصدير؛ التسويق؛ اإلعالن 
والدعاية املباشرة على شبكات الكمبيوتر؛ خدمات 

شراء السلع واخلدمات لألعمال )الشراء لآلخرين 
؛ العالقات العامة؛ نشر نصوص الدعاية (األخرى

ترويج املبيعات لآلخرين واإلعالن؛ 
، .هيونداي اويلبانك كو: أبسم 

 . ال يت دي
In the name of: Hyundai Oilbank Co., Ltd.  

روا  - 2ا بي نلسووين 162 :العنو ا  
سووو ا  -ايووو با سي سووو    -بيسوون 

بوا جمه ريووووووا  -تش نجتشوووووو نجن م 
 ك ري  

:  بيت حلم  :عنوان التبليغ 

 

  Trade Mark No.: 31192 30057:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 29/03/2017 75/13/7102 :التاريخ 
منتجات الورق من مجيع االنواع يشمل : من اجل 

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
شركة مصانع الشرق : أبسم 

 العربيه للفوط الصحيه 
In the name of: Arab Eastern Co. For Diaper 
Manufacturing  

المنطقوووووووووا  -نوووووووو بلس  :العنوووووووو ا  
 و ر  الحسوبه  -الاون  يه الشورقيه 

  259ص ب  -
املنطقة الصناعيه الشرقيه  -انبلس  :عنوان التبليغ 

  725ص ب  -شارع احلسبه  -
 :

 

 37  
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  Trade Mark No.: 31201 30710:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 29/03/2017 75/13/7102 :التاريخ 
خدمات البيع ابجلملة؛ خدمات البيع : من اجل 

ابلتجزئة؛ خدمات الوسيط التجاري؛ املبيعات؛ خدمات 
الشراء؛ التصدير؛ االعالن؛ بيع التجزئة وبيع اجلملة؛ 
اإلدارة التجارية لرتخيص السلع واخلدمات لآلخرين؛ 

ت كمبيوتر لآلخرين؛ البحث عن املعلومات يف ملفا
عرض السلع؛ اإلعالن ابلربيد املباشر؛ توزيع العينات؛ 
وكاالت االسترياد والتصدير؛ التسويق؛ اإلعالن 
والدعاية املباشرة على شبكات الكمبيوتر؛ خدمات 

شراء السلع واخلدمات لألعمال )الشراء لآلخرين 
؛ العالقات العامة؛ نشر نصوص الدعاية (األخرى

ترويج املبيعات لآلخرين واإلعالن؛ 
، .هيونداي اويلبانك كو: أبسم 

 . ال يت دي
In the name of: Hyundai Oilbank Co., Ltd.  

روا  - 2ا بي نلسووين 162 :العنو ا  
سووو ا  -ايووو با سي سووو    -بيسوون 

بوا جمه ريووووووا  -تش نجتشوووووو نجن م 
 ك ري  

:  بيت حلم  :عنوان التبليغ 

 

  Trade Mark No.: 31192 30057:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 29/03/2017 75/13/7102 :التاريخ 
منتجات الورق من مجيع االنواع يشمل : من اجل 

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
شركة مصانع الشرق : أبسم 

 العربيه للفوط الصحيه 
In the name of: Arab Eastern Co. For Diaper 
Manufacturing  

المنطقوووووووووا  -نوووووووو بلس  :العنوووووووو ا  
 و ر  الحسوبه  -الاون  يه الشورقيه 

  259ص ب  -
املنطقة الصناعيه الشرقيه  -انبلس  :عنوان التبليغ 

  725ص ب  -شارع احلسبه  -
 :

 

 37  
 

 36  
 

  Trade Mark No.: 31202 30717:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 4 4 :يف الصنف 

  Date: 29/03/2017 75/13/7102 :التاريخ 
زيوت لفك اإللتصاق يف القوالب البناء؛ : من اجل 

غازولني لالستخدامات الصناعية؛ شحوم صناعية؛ 
هالم برتول ألغراض صناعية؛ زيوت وشحوم غري 

ت ؛ الزيو (ليست للوقود)معدنية الغراض صناعية 
الصناعية؛ زيت تزليق الغراض صناعية؛ زيوت انقل 
احلركة؛ زيوت احملركات؛ شحم للسيور؛ زيوت حلفظ 
البناء؛ زيوت ترطيب؛ شحم الصوف؛ زيوت احملركات؛ 
شحوم التزليق؛ زيوت التزليق؛ زيوت التزليق حملركات 
املركبات؛ موائع القطع؛ زيوت حترير القوالب؛ زيوت 

وت الغاز؛ زيوت لالضاءة؛ للدهاانت؛ البرتول؛ زي
؛  (املكربنات)؛ زيوت للحرارة؛ الوقود (النفط)انفثاس 

؛ شحوم اإلانرة؛ وقود اإلضاءة؛ زيوت (كاز)كريوسني 
ديزل؛ ليغروين؛ برتول خام أو مكرر؛ بنزين؛ كحول 
مميثل؛ أثري برتويل؛ انفثاس الفحم؛ وقود لالفران 

سائلة؛  الصغرية؛ وقود ممزوج مع قاعدة كحولية؛ وقود
؛ إيثانول (وقود)وقود الكحول غري مشبعة؛ الكحول 

؛ زيوت قابلة لإلحرتاق؛ إضافات غري كيميائية (وقود)
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للزيوت والوقود؛ وقود احملركات؛ الزيوت الثقيلة؛ زيوت 
قار الفحم؛ الزيلني؛ وقود للطائرات؛ شحم لألسلحة؛ 
وقود من الزيوت اخلام؛ البرتول الصناعي؛ زيت 

افات للزيوت؛ زيت الكوابح؛ زيت السيور؛ اض
صندوق انقل احلركة؛ اضافات غري كيميائية لوقود 
احملركات؛ البنزين؛ الوقود؛ زيت الوقود؛ الغازولني؛ 

املزلقات 
، .هيونداي اويلبانك كو: أبسم 

 . ال يت دي
In the name of: Hyundai Oilbank Co., Ltd.  

روا  - 2ا بي نلسووين 162 :العنو ا  
سووو ا  -ايووو با سي سووو    -بيسوون 

بوا جمه ريووووووا  -تش نجتشوووووو نجن م 
 ك ري  

:  بيت حلم  :عنوان التبليغ 

 

 32  
 

  Trade Mark No.: 31204 30714:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37 32 :لصنف يف ا

  Date: 29/03/2017 75/13/7102 :التاريخ 

للزيوت والوقود؛ وقود احملركات؛ الزيوت الثقيلة؛ زيوت 
قار الفحم؛ الزيلني؛ وقود للطائرات؛ شحم لألسلحة؛ 
وقود من الزيوت اخلام؛ البرتول الصناعي؛ زيت 

افات للزيوت؛ زيت الكوابح؛ زيت السيور؛ اض
صندوق انقل احلركة؛ اضافات غري كيميائية لوقود 
احملركات؛ البنزين؛ الوقود؛ زيت الوقود؛ الغازولني؛ 

املزلقات 
، .هيونداي اويلبانك كو: أبسم 

 . ال يت دي
In the name of: Hyundai Oilbank Co., Ltd.  

روا  - 2ا بي نلسووين 162 :العنو ا  
سووو ا  -ايووو با سي سووو    -بيسوون 

بوا جمه ريووووووا  -تش نجتشوووووو نجن م 
 ك ري  

:  بيت حلم  :عنوان التبليغ 

 

 32  
 

  Trade Mark No.: 31204 30714:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37 32 :لصنف يف ا

  Date: 29/03/2017 75/13/7102 :التاريخ 

انشاء املباين واالصالح وخدمات الرتكيب : من اجل 
والتجميع 

شركة سكاي للبناء : أبسم 
 والتعمري 

In the name of: sharekit sky lebena' wa alta'meer  

المنطقوووووووووه  -نوووووووو بلس  :العنوووووووو ا  
الاووووووووووووووون  يه الشوووووووووووووووورقيه ج وال 

0799589811  
املنطقه الصناعيه الشرقيه  -انبلس  :عنوان التبليغ 

  1955265604ج وال 
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 32  
 

  Trade Mark No.: 31205 30719:رقم  العالمة التجارية
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 29/03/2017 75/13/7102 :التاريخ 
اللحوم واالمساك وحلوم الدواجن والصيد : من اجل 

وخالصات اللحم والفواكة واخلضروات حمفوظة وجمففه 
ومطهوة هالم جلي ومربيات فواكة مطبوخة ابلسكر 

للزيوت والوقود؛ وقود احملركات؛ الزيوت الثقيلة؛ زيوت 
قار الفحم؛ الزيلني؛ وقود للطائرات؛ شحم لألسلحة؛ 
وقود من الزيوت اخلام؛ البرتول الصناعي؛ زيت 

افات للزيوت؛ زيت الكوابح؛ زيت السيور؛ اض
صندوق انقل احلركة؛ اضافات غري كيميائية لوقود 
احملركات؛ البنزين؛ الوقود؛ زيت الوقود؛ الغازولني؛ 

املزلقات 
، .هيونداي اويلبانك كو: أبسم 

 . ال يت دي
In the name of: Hyundai Oilbank Co., Ltd.  

روا  - 2ا بي نلسووين 162 :العنو ا  
سووو ا  -ايووو با سي سووو    -بيسوون 

بوا جمه ريووووووا  -تش نجتشوووووو نجن م 
 ك ري  

:  بيت حلم  :عنوان التبليغ 

 

 32  
 

  Trade Mark No.: 31204 30714:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37 32 :لصنف يف ا

  Date: 29/03/2017 75/13/7102 :التاريخ 
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انشاء املباين واالصالح وخدمات الرتكيب : من اجل 
والتجميع 

شركة سكاي للبناء : أبسم 
 والتعمري 

In the name of: sharekit sky lebena' wa alta'meer  

المنطقوووووووووه  -نوووووووو بلس  :العنوووووووو ا  
الاووووووووووووووون  يه الشوووووووووووووووورقيه ج وال 

0799589811  
املنطقه الصناعيه الشرقيه  -انبلس  :عنوان التبليغ 

  1955265604ج وال 
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 32  
 

  Trade Mark No.: 31205 30719:رقم  العالمة التجارية
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 29/03/2017 75/13/7102 :التاريخ 
اللحوم واالمساك وحلوم الدواجن والصيد : من اجل 

وخالصات اللحم والفواكة واخلضروات حمفوظة وجمففه 
ومطهوة هالم جلي ومربيات فواكة مطبوخة ابلسكر 

ليب ومنتجات احلليب والزيوت والدهون والبيض واحل
الصاحله لالكل 

ازهار االقصى شركة : أبسم 
 لالستثمار والتسويق 

In the name of: sharekat azhar alaqsa lilstithmar wa 
altasweeq  

 جبل -جينين  :العن ا  
:  عالم ابوعيشه  :عنوان التبليغ 

 

 35  
 

  Trade Mark No.: 31206 30716:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 
خدمات ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت : من اجل 

ومرافق اإليواء املؤقت األخرى مبا يف ذلك الشقق 
املفروشة والشقق الفندقية املفروشة؛ خدمات العالقات 

يتعلق مبرافق االيواء املؤقت مبا يف ذلك  العامة فيما
الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق الفندقية 
املفروشة؛ خدمات تسويق مرافق اإليواء املؤقت مبا يف 
ذلك الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق 
الفندقية املفروشة، مبا يف ذلك الدعاية واالعالن 

ليب ومنتجات احلليب والزيوت والدهون والبيض واحل
الصاحله لالكل 

ازهار االقصى شركة : أبسم 
 لالستثمار والتسويق 

In the name of: sharekat azhar alaqsa lilstithmar wa 
altasweeq  

 جبل -جينين  :العن ا  
:  عالم ابوعيشه  :عنوان التبليغ 

 

 35  
 

  Trade Mark No.: 31206 30716:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 
خدمات ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت : من اجل 

ومرافق اإليواء املؤقت األخرى مبا يف ذلك الشقق 
املفروشة والشقق الفندقية املفروشة؛ خدمات العالقات 

يتعلق مبرافق االيواء املؤقت مبا يف ذلك  العامة فيما
الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق الفندقية 
املفروشة؛ خدمات تسويق مرافق اإليواء املؤقت مبا يف 
ذلك الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق 
الفندقية املفروشة، مبا يف ذلك الدعاية واالعالن 

انشاء املباين واالصالح وخدمات الرتكيب : من اجل 
والتجميع 

شركة سكاي للبناء : أبسم 
 والتعمري 

In the name of: sharekit sky lebena' wa alta'meer  

المنطقوووووووووه  -نوووووووو بلس  :العنوووووووو ا  
الاووووووووووووووون  يه الشوووووووووووووووورقيه ج وال 

0799589811  
املنطقه الصناعيه الشرقيه  -انبلس  :عنوان التبليغ 

  1955265604ج وال 
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 32  
 

  Trade Mark No.: 31205 30719:رقم  العالمة التجارية
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 29/03/2017 75/13/7102 :التاريخ 
اللحوم واالمساك وحلوم الدواجن والصيد : من اجل 

وخالصات اللحم والفواكة واخلضروات حمفوظة وجمففه 
ومطهوة هالم جلي ومربيات فواكة مطبوخة ابلسكر 

ليب ومنتجات احلليب والزيوت والدهون والبيض واحل
الصاحله لالكل 

ازهار االقصى شركة : أبسم 
 لالستثمار والتسويق 

In the name of: sharekat azhar alaqsa lilstithmar wa 
altasweeq  

 جبل -جينين  :العن ا  
:  عالم ابوعيشه  :عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 31206 30716:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 
خدمات ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت : من اجل 

ومرافق اإليواء املؤقت األخرى مبا يف ذلك الشقق 
املفروشة والشقق الفندقية املفروشة؛ خدمات العالقات 

يتعلق مبرافق االيواء املؤقت مبا يف ذلك  العامة فيما
الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق الفندقية 
املفروشة؛ خدمات تسويق مرافق اإليواء املؤقت مبا يف 
ذلك الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق 
الفندقية املفروشة، مبا يف ذلك الدعاية واالعالن 

بكة االنرتنت وشبكات للخدمات املذكورة عرب ش
. حاسوبية عاملية

ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 
 إنرتنشنال ليمتد 

In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

روبنسووووون روبا رقووووور  78 :العنووووو ا  
سووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :
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  Trade Mark No.: 31207 30712:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 
خدمات اإليواء املؤقت، خدمات أتجري : من اجل 

مرافق اإليواء املؤقت، خدمات التزويد ابلطعام 
والشرب، خدمات أتجري قاعات االجتماعات و 
املطاعم واملقاهي، خدمات حجز مرافق اإليواء املؤقت؛ 
خدمات توفري اإليواء السكين املؤقت؛ خدمات توفري 

. ات الفنادقالشقق املفروشة؛ خدم
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ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 
 إنرتنشنال ليمتد 

In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

روبنسووووون روبا رقووووور  78 :العنووووو ا  
سوووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :
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  Trade Mark No.: 31209 30715:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 
خدمات اإليواء املؤقت، خدمات أتجري : من اجل 

مرافق اإليواء املؤقت، خدمات التزويد ابلطعام 
والشرب، خدمات أتجري قاعات االجتماعات و 
املطاعم واملقاهي، خدمات حجز مرافق اإليواء املؤقت؛ 
خدمات توفري اإليواء السكين املؤقت؛ خدمات توفري 

. ؛ خدمات الفنادقالشقق املفروشة

: أبسم 
ميلينيوم اند كوبثورن 

 إنرتنشنال ليمتد 

In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

 78 :العنووووو ا  
روبنسووووون روبا رقووووور 

01-01 
سوووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة 

086655  
 :عنوان التبليغ 

مساس للملكيه الفكريه ص
ب .

 فلسطني  -انبلس 705

 :
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 30715:العالمة التجارية رقم 

Trade Mark No.: 31209  

 43 :يف الصنف 

In Class: 43  

 31/13/7102 :التاريخ 

Date: 30/03/2017  

: من اجل 
خدمات توفري اإليواء السكين املؤقت؛ خدمات توفري املطاعم واملقاهي، خدمات حجز مرافق اإليواء املؤقت؛ والشرب، خدمات أتجري قاعات االجتماعات و مرافق اإليواء املؤقت، خدمات التزويد ابلطعام خدمات اإليواء املؤقت، خدمات أتجري 

الشقق املفروشة
. ؛ خدمات الفنادق

ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 
 إنرتنشنال ليمتد 

In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

روبنسووووون روبا رقووووور  78 :العنووووو ا  
سوووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 زل عن العالم مبع
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  Trade Mark No.: 31210 30701:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 
خدمات ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت : من اجل 

الشقق ومرافق اإليواء املؤقت األخرى مبا يف ذلك 
املفروشة والشقق الفندقية املفروشة؛ خدمات العالقات 
العامة فيما يتعلق مبرافق االيواء املؤقت مبا يف ذلك 
الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق الفندقية 

644

645

بكة االنرتنت وشبكات للخدمات املذكورة عرب ش
. حاسوبية عاملية

ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 
 إنرتنشنال ليمتد 

In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

روبنسووووون روبا رقووووور  78 :العنووووو ا  
سووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :
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  Trade Mark No.: 31207 30712:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 
خدمات اإليواء املؤقت، خدمات أتجري : من اجل 

مرافق اإليواء املؤقت، خدمات التزويد ابلطعام 
والشرب، خدمات أتجري قاعات االجتماعات و 
املطاعم واملقاهي، خدمات حجز مرافق اإليواء املؤقت؛ 
خدمات توفري اإليواء السكين املؤقت؛ خدمات توفري 

. ات الفنادقالشقق املفروشة؛ خدم

بكة االنرتنت وشبكات للخدمات املذكورة عرب ش
. حاسوبية عاملية

ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 
 إنرتنشنال ليمتد 

In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

روبنسووووون روبا رقووووور  78 :العنووووو ا  
سووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :
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  Trade Mark No.: 31207 30712:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 
خدمات اإليواء املؤقت، خدمات أتجري : من اجل 

مرافق اإليواء املؤقت، خدمات التزويد ابلطعام 
والشرب، خدمات أتجري قاعات االجتماعات و 
املطاعم واملقاهي، خدمات حجز مرافق اإليواء املؤقت؛ 
خدمات توفري اإليواء السكين املؤقت؛ خدمات توفري 

. ات الفنادقالشقق املفروشة؛ خدم

ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 
 إنرتنشنال ليمتد 

In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

روبنسووووون روبا رقووووور  78 :العنووووو ا  
سوووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :
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  Trade Mark No.: 31209 30715:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 
خدمات اإليواء املؤقت، خدمات أتجري : من اجل 

مرافق اإليواء املؤقت، خدمات التزويد ابلطعام 
والشرب، خدمات أتجري قاعات االجتماعات و 
املطاعم واملقاهي، خدمات حجز مرافق اإليواء املؤقت؛ 
خدمات توفري اإليواء السكين املؤقت؛ خدمات توفري 

. ؛ خدمات الفنادقالشقق املفروشة
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ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 
 إنرتنشنال ليمتد 

In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

روبنسووووون روبا رقووووور  78 :العنووووو ا  
سوووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 زل عن العالم مبع
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  Trade Mark No.: 31210 30701:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 
خدمات ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت : من اجل 

الشقق ومرافق اإليواء املؤقت األخرى مبا يف ذلك 
املفروشة والشقق الفندقية املفروشة؛ خدمات العالقات 
العامة فيما يتعلق مبرافق االيواء املؤقت مبا يف ذلك 
الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق الفندقية 

ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 
 إنرتنشنال ليمتد 

In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

روبنسووووون روبا رقووووور  78 :العنووووو ا  
سوووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 زل عن العالم مبع
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  Trade Mark No.: 31210 30701:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 
خدمات ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت : من اجل 

الشقق ومرافق اإليواء املؤقت األخرى مبا يف ذلك 
املفروشة والشقق الفندقية املفروشة؛ خدمات العالقات 
العامة فيما يتعلق مبرافق االيواء املؤقت مبا يف ذلك 
الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق الفندقية 

ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 
 إنرتنشنال ليمتد 

In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

روبنسووووون روبا رقووووور  78 :العنووووو ا  
سوووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 زل عن العالم مبع
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  Trade Mark No.: 31210 30701:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 
خدمات ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت : من اجل 

الشقق ومرافق اإليواء املؤقت األخرى مبا يف ذلك 
املفروشة والشقق الفندقية املفروشة؛ خدمات العالقات 
العامة فيما يتعلق مبرافق االيواء املؤقت مبا يف ذلك 
الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق الفندقية 

646

647

املفروشة؛ خدمات تسويق مرافق اإليواء املؤقت مبا يف 
ذلك الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق 

فندقية املفروشة، مبا يف ذلك الدعاية واالعالن ال
للخدمات املذكورة عرب شبكة االنرتنت وشبكات 

حاسوبية عاملية 
ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 

 إنرتنشنال ليمتد 
In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

روبنسووووون روبا رقووووور  78 :العنووووو ا  
  هوووو وسا سوووونل ف رة سووويت 01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :
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  Trade Mark No.: 31211 30700:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 
االيواء  -خدمات توفري االطعمة واملشروابت: من اجل 

. املؤقت

املفروشة؛ خدمات تسويق مرافق اإليواء املؤقت مبا يف 
ذلك الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق 

فندقية املفروشة، مبا يف ذلك الدعاية واالعالن ال
للخدمات املذكورة عرب شبكة االنرتنت وشبكات 

حاسوبية عاملية 
ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 

 إنرتنشنال ليمتد 
In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

روبنسووووون روبا رقووووور  78 :العنووووو ا  
  هوووو وسا سوووونل ف رة سووويت 01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :
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  Trade Mark No.: 31211 30700:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 
االيواء  -خدمات توفري االطعمة واملشروابت: من اجل 

. املؤقت

ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 
 إنرتنشنال ليمتد 

In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

روبنسووووون روبا رقووووور  78 :العنووووو ا  
سوووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 زل عن العالم مبع
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  Trade Mark No.: 31210 30701:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 
خدمات ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت : من اجل 

الشقق ومرافق اإليواء املؤقت األخرى مبا يف ذلك 
املفروشة والشقق الفندقية املفروشة؛ خدمات العالقات 
العامة فيما يتعلق مبرافق االيواء املؤقت مبا يف ذلك 
الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق الفندقية 
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ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 
 ليمتد  إنرتنشنال

In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

روبنسووووون روبا رقووووور  78 :العنووووو ا  
سوووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 ني فلسط -انبلس 705
 :
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  Trade Mark No.: 31212 30707:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 
خدمات ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت : من اجل 

األخرى مبا يف ذلك الشقق  ومرافق اإليواء املؤقت
املفروشة والشقق الفندقية املفروشة؛ خدمات العالقات 
العامة فيما يتعلق مبرافق االيواء املؤقت مبا يف ذلك 
الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق الفندقية 
املفروشة؛ خدمات تسويق مرافق اإليواء املؤقت مبا يف 

املفروشة والشقق  ذلك الفنادق واملوتيالت والشقق
الفندقية املفروشة، مبا يف ذلك الدعاية واالعالن 

ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 
 ليمتد  إنرتنشنال

In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

روبنسووووون روبا رقووووور  78 :العنووووو ا  
سوووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 ني فلسط -انبلس 705
 :
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  Trade Mark No.: 31212 30707:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 
خدمات ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت : من اجل 

األخرى مبا يف ذلك الشقق  ومرافق اإليواء املؤقت
املفروشة والشقق الفندقية املفروشة؛ خدمات العالقات 
العامة فيما يتعلق مبرافق االيواء املؤقت مبا يف ذلك 
الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق الفندقية 
املفروشة؛ خدمات تسويق مرافق اإليواء املؤقت مبا يف 

املفروشة والشقق  ذلك الفنادق واملوتيالت والشقق
الفندقية املفروشة، مبا يف ذلك الدعاية واالعالن 

648

ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 
 ليمتد  إنرتنشنال

In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

روبنسووووون روبا رقووووور  78 :العنووووو ا  
سوووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 ني فلسط -انبلس 705
 :
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  Trade Mark No.: 31212 30707:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 
خدمات ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت : من اجل 

األخرى مبا يف ذلك الشقق  ومرافق اإليواء املؤقت
املفروشة والشقق الفندقية املفروشة؛ خدمات العالقات 
العامة فيما يتعلق مبرافق االيواء املؤقت مبا يف ذلك 
الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق الفندقية 
املفروشة؛ خدمات تسويق مرافق اإليواء املؤقت مبا يف 

املفروشة والشقق  ذلك الفنادق واملوتيالت والشقق
الفندقية املفروشة، مبا يف ذلك الدعاية واالعالن 
للخدمات املذكورة عرب شبكة االنرتنت وشبكات 

. حاسوبية عاملية
ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 

 إنرتنشنال ليمتد 
In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

ن روبا رقووووور روبنسووووو 78 :العنووووو ا  
سووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
تخدام الكلمات والعبارات احلماية املطلق ابس

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 49  
 

  Trade Mark No.: 31213 30703:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 
االيواء  -مات توفري االطعمة واملشروابتخد: من اجل 

. املؤقت
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ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 
 ليمتد  إنرتنشنال

In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

روبنسووووون روبا رقووووور  78 :العنووووو ا  
سوووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 ني فلسط -انبلس 705
 :
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  Trade Mark No.: 31212 30707:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 
خدمات ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت : من اجل 

األخرى مبا يف ذلك الشقق  ومرافق اإليواء املؤقت
املفروشة والشقق الفندقية املفروشة؛ خدمات العالقات 
العامة فيما يتعلق مبرافق االيواء املؤقت مبا يف ذلك 
الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق الفندقية 
املفروشة؛ خدمات تسويق مرافق اإليواء املؤقت مبا يف 

املفروشة والشقق  ذلك الفنادق واملوتيالت والشقق
الفندقية املفروشة، مبا يف ذلك الدعاية واالعالن 

649

650

للخدمات املذكورة عرب شبكة االنرتنت وشبكات 
. حاسوبية عاملية

ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 
 إنرتنشنال ليمتد 

In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

ن روبا رقووووور روبنسووووو 78 :العنووووو ا  
سووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
تخدام الكلمات والعبارات احلماية املطلق ابس

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 49  
 

  Trade Mark No.: 31213 30703:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 
االيواء  -مات توفري االطعمة واملشروابتخد: من اجل 

. املؤقت
ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 

 إنرتنشنال ليمتد 
In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

روبا رقووووور روبنسووووون  78 :العنووووو ا  
سوووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
دام الكلمات والعبارات احلماية املطلق ابستخ

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 46  
 

  Trade Mark No.: 31214 30704:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 
ت ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت خدما: من اجل 

ومرافق اإليواء املؤقت األخرى مبا يف ذلك الشقق 
املفروشة والشقق الفندقية املفروشة؛ خدمات العالقات 
العامة فيما يتعلق مبرافق االيواء املؤقت مبا يف ذلك 
الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق الفندقية 

ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 
 إنرتنشنال ليمتد 

In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

روبا رقووووور روبنسووووون  78 :العنووووو ا  
سوووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
دام الكلمات والعبارات احلماية املطلق ابستخ

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 46  
 

  Trade Mark No.: 31214 30704:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 
ت ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت خدما: من اجل 

ومرافق اإليواء املؤقت األخرى مبا يف ذلك الشقق 
املفروشة والشقق الفندقية املفروشة؛ خدمات العالقات 
العامة فيما يتعلق مبرافق االيواء املؤقت مبا يف ذلك 
الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق الفندقية 

ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 
 إنرتنشنال ليمتد 

In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

روبا رقووووور روبنسووووون  78 :العنووووو ا  
سوووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
دام الكلمات والعبارات احلماية املطلق ابستخ

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 46  
 

  Trade Mark No.: 31214 30704:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 
ت ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت خدما: من اجل 

ومرافق اإليواء املؤقت األخرى مبا يف ذلك الشقق 
املفروشة والشقق الفندقية املفروشة؛ خدمات العالقات 
العامة فيما يتعلق مبرافق االيواء املؤقت مبا يف ذلك 
الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق الفندقية 

فق اإليواء املؤقت مبا يف املفروشة؛ خدمات تسويق مرا
ذلك الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق 
الفندقية املفروشة، مبا يف ذلك الدعاية واالعالن 
للخدمات املذكورة عرب شبكة االنرتنت وشبكات 

. حاسوبية عاملية
ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 

 إنرتنشنال ليمتد 
In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

روبنسووووون روبا رقووووور  78 :العنووووو ا  
سووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :

ن تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق ا: 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالم 

 42  
 

  Trade Mark No.: 31215 30709:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 
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خدمات اإليواء املؤقت، خدمات أتجري : من اجل 
مرافق اإليواء املؤقت، خدمات التزويد ابلطعام 
والشرب، خدمات أتجري قاعات االجتماعات و 
املطاعم واملقاهي، خدمات حجز مرافق اإليواء املؤقت؛ 

دمات توفري خدمات توفري اإليواء السكين املؤقت؛ خ
. الشقق املفروشة؛ خدمات الفنادق

ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 
 إنرتنشنال ليمتد 

In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

روبنسووووون روبا رقووووور  78 :العنووووو ا  
سوووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

م ذات االستخدام العام والرسومات الوصفية واألرقا
 مبعزل عن العالم 
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  Trade Mark No.: 31217 30702:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

فق اإليواء املؤقت مبا يف املفروشة؛ خدمات تسويق مرا
ذلك الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق 
الفندقية املفروشة، مبا يف ذلك الدعاية واالعالن 
للخدمات املذكورة عرب شبكة االنرتنت وشبكات 

. حاسوبية عاملية
ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 

 إنرتنشنال ليمتد 
In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

روبنسووووون روبا رقووووور  78 :العنووووو ا  
سووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :

ن تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق ا: 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالم 

 42  
 

  Trade Mark No.: 31215 30709:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 

فق اإليواء املؤقت مبا يف املفروشة؛ خدمات تسويق مرا
ذلك الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق 
الفندقية املفروشة، مبا يف ذلك الدعاية واالعالن 
للخدمات املذكورة عرب شبكة االنرتنت وشبكات 

. حاسوبية عاملية
ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 

 إنرتنشنال ليمتد 
In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

روبنسووووون روبا رقووووور  78 :العنووووو ا  
سووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :

ن تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق ا: 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالم 

 42  
 

  Trade Mark No.: 31215 30709:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 

651

فق اإليواء املؤقت مبا يف املفروشة؛ خدمات تسويق مرا
ذلك الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق 
الفندقية املفروشة، مبا يف ذلك الدعاية واالعالن 
للخدمات املذكورة عرب شبكة االنرتنت وشبكات 

. حاسوبية عاملية
ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 

 إنرتنشنال ليمتد 
In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

روبنسووووون روبا رقووووور  78 :العنووووو ا  
سووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :

ن تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق ا: 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالم 
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  Trade Mark No.: 31215 30709:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 
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خدمات اإليواء املؤقت، خدمات أتجري : من اجل 
مرافق اإليواء املؤقت، خدمات التزويد ابلطعام 
والشرب، خدمات أتجري قاعات االجتماعات و 
املطاعم واملقاهي، خدمات حجز مرافق اإليواء املؤقت؛ 

دمات توفري خدمات توفري اإليواء السكين املؤقت؛ خ
. الشقق املفروشة؛ خدمات الفنادق

ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 
 إنرتنشنال ليمتد 

In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE INTERNATIONAL LIMITED  

روبنسووووون روبا رقووووور  78 :العنووووو ا  
سوووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

م ذات االستخدام العام والرسومات الوصفية واألرقا
 مبعزل عن العالم 
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  Trade Mark No.: 31217 30702:العالمة التجارية رقم 

  In Class: 43 43 :يف الصنف 

653

652

خدمات اإليواء املؤقت، خدمات أتجري : من اجل 
مرافق اإليواء املؤقت، خدمات التزويد ابلطعام 
والشرب، خدمات أتجري قاعات االجتماعات و 
املطاعم واملقاهي، خدمات حجز مرافق اإليواء املؤقت؛ 

دمات توفري خدمات توفري اإليواء السكين املؤقت؛ خ
. الشقق املفروشة؛ خدمات الفنادق

ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 
 إنرتنشنال ليمتد 

In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

روبنسووووون روبا رقووووور  78 :العنووووو ا  
سوووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

م ذات االستخدام العام والرسومات الوصفية واألرقا
 مبعزل عن العالم 
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  Trade Mark No.: 31217 30702:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 
خدمات اإليواء املؤقت، خدمات أتجري : من اجل 

قت، خدمات التزويد ابلطعام مرافق اإليواء املؤ 
والشرب، خدمات أتجري قاعات االجتماعات و 
املطاعم واملقاهي، خدمات حجز مرافق اإليواء املؤقت؛ 
خدمات توفري اإليواء السكين املؤقت؛ خدمات توفري 

. الشقق املفروشة؛ خدمات الفنادق
ن ميلينيوم اند كوبثور : أبسم 

 إنرتنشنال ليمتد 
In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

روبنسووووون روبا رقووووور  78 :العنووووو ا  
سوووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالم 

 45  
 

  Trade Mark No.: 31218 30702:العالمة التجارية رقم 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 
خدمات اإليواء املؤقت، خدمات أتجري : من اجل 

قت، خدمات التزويد ابلطعام مرافق اإليواء املؤ 
والشرب، خدمات أتجري قاعات االجتماعات و 
املطاعم واملقاهي، خدمات حجز مرافق اإليواء املؤقت؛ 
خدمات توفري اإليواء السكين املؤقت؛ خدمات توفري 

. الشقق املفروشة؛ خدمات الفنادق
ن ميلينيوم اند كوبثور : أبسم 

 إنرتنشنال ليمتد 
In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

روبنسووووون روبا رقووووور  78 :العنووووو ا  
سوووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالم 

 45  
 

  Trade Mark No.: 31218 30702:العالمة التجارية رقم 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 
خدمات اإليواء املؤقت، خدمات أتجري : من اجل 

قت، خدمات التزويد ابلطعام مرافق اإليواء املؤ 
والشرب، خدمات أتجري قاعات االجتماعات و 
املطاعم واملقاهي، خدمات حجز مرافق اإليواء املؤقت؛ 
خدمات توفري اإليواء السكين املؤقت؛ خدمات توفري 

. الشقق املفروشة؛ خدمات الفنادق
ن ميلينيوم اند كوبثور : أبسم 

 إنرتنشنال ليمتد 
In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

روبنسووووون روبا رقووووور  78 :العنووووو ا  
سوووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالم 

 45  
 

  Trade Mark No.: 31218 30702:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 
خدمات ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت : من اجل 

ومرافق اإليواء املؤقت األخرى مبا يف ذلك الشقق 
املفروشة والشقق الفندقية املفروشة؛ خدمات العالقات 

االيواء املؤقت مبا يف ذلك  العامة فيما يتعلق مبرافق
الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق الفندقية 
املفروشة؛ خدمات تسويق مرافق اإليواء املؤقت مبا يف 
ذلك الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق 
الفندقية املفروشة، مبا يف ذلك الدعاية واالعالن 

وشبكات للخدمات املذكورة عرب شبكة االنرتنت 
. حاسوبية عاملية

ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 
 إنرتنشنال ليمتد 

In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

روبنسووووون روبا رقووووور  78 :العنووووو ا  
سووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :

 

 91  
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  In Class: 35 39 :يف الصنف 
  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 

خدمات ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت : من اجل 
ومرافق اإليواء املؤقت األخرى مبا يف ذلك الشقق 
املفروشة والشقق الفندقية املفروشة؛ خدمات العالقات 

االيواء املؤقت مبا يف ذلك  العامة فيما يتعلق مبرافق
الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق الفندقية 
املفروشة؛ خدمات تسويق مرافق اإليواء املؤقت مبا يف 
ذلك الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق 
الفندقية املفروشة، مبا يف ذلك الدعاية واالعالن 

وشبكات للخدمات املذكورة عرب شبكة االنرتنت 
. حاسوبية عاملية

ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 
 إنرتنشنال ليمتد 

In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

روبنسووووون روبا رقووووور  78 :العنووووو ا  
سووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :

 

 91  
 

  In Class: 35 39 :يف الصنف 
  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 

خدمات ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت : من اجل 
ومرافق اإليواء املؤقت األخرى مبا يف ذلك الشقق 
املفروشة والشقق الفندقية املفروشة؛ خدمات العالقات 

االيواء املؤقت مبا يف ذلك  العامة فيما يتعلق مبرافق
الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق الفندقية 
املفروشة؛ خدمات تسويق مرافق اإليواء املؤقت مبا يف 
ذلك الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق 
الفندقية املفروشة، مبا يف ذلك الدعاية واالعالن 

وشبكات للخدمات املذكورة عرب شبكة االنرتنت 
. حاسوبية عاملية

ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 
 إنرتنشنال ليمتد 

In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

روبنسووووون روبا رقووووور  78 :العنووووو ا  
سووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :

 

 91  
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  Trade Mark No.: 31219 30705:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 
خدمات اإليواء املؤقت، خدمات أتجري : من اجل 

مرافق اإليواء املؤقت، خدمات التزويد ابلطعام 
والشرب، خدمات أتجري قاعات االجتماعات و 
املطاعم واملقاهي، خدمات حجز مرافق اإليواء املؤقت؛ 
خدمات توفري اإليواء السكين املؤقت؛ خدمات توفري 

. الشقق املفروشة؛ خدمات الفنادق
ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 

 إنرتنشنال ليمتد 
In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

روبنسووووون روبا رقووووور  78 :العنووووو ا  
سوووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :

 

 90  
 

  Trade Mark No.: 31221 30770:العالمة التجارية رقم 
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  Trade Mark No.: 31219 30705:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 
خدمات اإليواء املؤقت، خدمات أتجري : من اجل 

مرافق اإليواء املؤقت، خدمات التزويد ابلطعام 
والشرب، خدمات أتجري قاعات االجتماعات و 
املطاعم واملقاهي، خدمات حجز مرافق اإليواء املؤقت؛ 
خدمات توفري اإليواء السكين املؤقت؛ خدمات توفري 

. الشقق املفروشة؛ خدمات الفنادق
ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 

 إنرتنشنال ليمتد 
In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

روبنسووووون روبا رقووووور  78 :العنووووو ا  
سوووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :

 

 90  
 

  Trade Mark No.: 31221 30770:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 31219 30705:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 
خدمات اإليواء املؤقت، خدمات أتجري : من اجل 

مرافق اإليواء املؤقت، خدمات التزويد ابلطعام 
والشرب، خدمات أتجري قاعات االجتماعات و 
املطاعم واملقاهي، خدمات حجز مرافق اإليواء املؤقت؛ 
خدمات توفري اإليواء السكين املؤقت؛ خدمات توفري 

. الشقق املفروشة؛ خدمات الفنادق
ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 

 إنرتنشنال ليمتد 
In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

روبنسووووون روبا رقووووور  78 :العنووووو ا  
سوووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :

 

 90  
 

  Trade Mark No.: 31221 30770:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 
خدمات اإليواء املؤقت، خدمات أتجري : من اجل 

مرافق اإليواء املؤقت، خدمات التزويد ابلطعام 
والشرب، خدمات أتجري قاعات االجتماعات و 
املطاعم واملقاهي، خدمات حجز مرافق اإليواء املؤقت؛ 
خدمات توفري اإليواء السكين املؤقت؛ خدمات توفري 

. دقالشقق املفروشة؛ خدمات الفنا
ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 

 إنرتنشنال ليمتد 
In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

روبنسووووون روبا رقووووور  78 :العنووووو ا  
سوووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31224 30774:العالمة التجارية رقم 

  In Class: 43 43 :يف الصنف 
  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 

خدمات اإليواء املؤقت، خدمات أتجري : من اجل 
مرافق اإليواء املؤقت، خدمات التزويد ابلطعام 
والشرب، خدمات أتجري قاعات االجتماعات و 
املطاعم واملقاهي، خدمات حجز مرافق اإليواء املؤقت؛ 
خدمات توفري اإليواء السكين املؤقت؛ خدمات توفري 

. دقالشقق املفروشة؛ خدمات الفنا
ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 

 إنرتنشنال ليمتد 
In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

روبنسووووون روبا رقووووور  78 :العنووووو ا  
سوووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31224 30774:العالمة التجارية رقم 

  In Class: 43 43 :يف الصنف 
  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 

خدمات اإليواء املؤقت، خدمات أتجري : من اجل 
مرافق اإليواء املؤقت، خدمات التزويد ابلطعام 
والشرب، خدمات أتجري قاعات االجتماعات و 
املطاعم واملقاهي، خدمات حجز مرافق اإليواء املؤقت؛ 
خدمات توفري اإليواء السكين املؤقت؛ خدمات توفري 

. دقالشقق املفروشة؛ خدمات الفنا
ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 

 إنرتنشنال ليمتد 
In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

روبنسووووون روبا رقووووور  78 :العنووووو ا  
سوووويت  هوووو وسا سوووونل ف رة  01-01

086655  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31224 30774:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 02/04/2017 17/14/7102 :التاريخ 
رقائق مصنوعة من طحني البطاطا : من اجل 

  In the name of: refaat moh f al asali رفعت دمحم فالح العسلي : أبسم 
  2222159الخليل تف    :العن ا  

:   7777025اخلليل تفوح  :عنوان التبليغ 

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31225 30779:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 02/04/2017 17/14/7102 :التاريخ 
اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحيواانت : من اجل 

ر الصيد، مستخرجات اللحوم، الفواكه وطيو 
واخلضروات احملفوظة واجملففة واملطهية، اهلالميات، 

، البيض (فاكهة مطبوخة ابلسكر)املربيات، الكومبوت 
واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت والشحوم الصاحلة 

. لألكل
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  In the name of: Al-Taghziah SAL . ل.م.شركة التغذية ش: أبسم 
الشوو يف تا رابيوو  اوريوو  ا  :العنوو ا  

:  نطقوووووووووووا القبووووووووووواا لبنووووووووووو  ا ت
07/606606  

– – –
–

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 تشتمل العالمة على اللونني االخضر واالمحر 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31226 30776: العالمة التجارية رقم
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 02/04/2017 17/14/7102 :التاريخ 
مستحضرات التنظيف، للعناية ابلبشرة : من اجل 

وجتميلها، األظافر، الشفاه، العيون والشعر؛ املواد 
العطرية؛ مستحضرات التجميل؛ مستحضرات جتميلية 

عناية ابألظافر؛ منتجات العناية للزينة؛ منتجات ال
. ابلشعر؛ مستحضرات تصفيف الشعر

  In the name of: Al-Taghziah SAL . ل.م.شركة التغذية ش: أبسم 
الشوو يف تا رابيوو  اوريوو  ا  :العنوو ا  

:  نطقوووووووووووا القبووووووووووواا لبنووووووووووو  ا ت
07/606606  

– – –
–

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 تشتمل العالمة على اللونني االخضر واالمحر 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31226 30776: العالمة التجارية رقم
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 02/04/2017 17/14/7102 :التاريخ 
مستحضرات التنظيف، للعناية ابلبشرة : من اجل 

وجتميلها، األظافر، الشفاه، العيون والشعر؛ املواد 
العطرية؛ مستحضرات التجميل؛ مستحضرات جتميلية 

عناية ابألظافر؛ منتجات العناية للزينة؛ منتجات ال
. ابلشعر؛ مستحضرات تصفيف الشعر

  In Class: 30 31 :يف الصنف 
  Date: 02/04/2017 17/14/7102 :التاريخ 

رقائق مصنوعة من طحني البطاطا : من اجل 
  In the name of: refaat moh f al asali رفعت دمحم فالح العسلي : أبسم 

  2222159الخليل تف    :العن ا  
:   7777025اخلليل تفوح  :عنوان التبليغ 

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31225 30779:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 02/04/2017 17/14/7102 :التاريخ 
اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحيواانت : من اجل 

ر الصيد، مستخرجات اللحوم، الفواكه وطيو 
واخلضروات احملفوظة واجملففة واملطهية، اهلالميات، 

، البيض (فاكهة مطبوخة ابلسكر)املربيات، الكومبوت 
واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت والشحوم الصاحلة 

. لألكل

  In Class: 30 31 :يف الصنف 
  Date: 02/04/2017 17/14/7102 :التاريخ 

رقائق مصنوعة من طحني البطاطا : من اجل 
  In the name of: refaat moh f al asali رفعت دمحم فالح العسلي : أبسم 

  2222159الخليل تف    :العن ا  
:   7777025اخلليل تفوح  :عنوان التبليغ 

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31225 30779:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 02/04/2017 17/14/7102 :التاريخ 
اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحيواانت : من اجل 

ر الصيد، مستخرجات اللحوم، الفواكه وطيو 
واخلضروات احملفوظة واجملففة واملطهية، اهلالميات، 

، البيض (فاكهة مطبوخة ابلسكر)املربيات، الكومبوت 
واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت والشحوم الصاحلة 

. لألكل

  In the name of: Al-Taghziah SAL . ل.م.شركة التغذية ش: أبسم 
الشوو يف تا رابيوو  اوريوو  ا  :العنوو ا  

:  نطقوووووووووووا القبووووووووووواا لبنووووووووووو  ا ت
07/606606  

– – –
–

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 تشتمل العالمة على اللونني االخضر واالمحر 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31226 30776: العالمة التجارية رقم
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 02/04/2017 17/14/7102 :التاريخ 
مستحضرات التنظيف، للعناية ابلبشرة : من اجل 

وجتميلها، األظافر، الشفاه، العيون والشعر؛ املواد 
العطرية؛ مستحضرات التجميل؛ مستحضرات جتميلية 

عناية ابألظافر؛ منتجات العناية للزينة؛ منتجات ال
. ابلشعر؛ مستحضرات تصفيف الشعر
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  .In the name of: Bora Creations S.L . أل.بورا كرييشنز أس: أبسم 
 Calle Rey Sancho :العنو ا  

7, Local 3, 07180 Santa 
Ponsa, Mallorca, Spain  

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :تبليغ عنوان ال
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 4  
 

  Trade Mark No.: 31227 30772:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 02/04/2017 17/14/7102 :التاريخ 
التة الشوكو : من اجل 

عماد الدين دمحم عوين : أبسم 
 فهمي القيسي 

In the name of: Emad Eddin Mohammad Awni Fahmi Al 
Qaissi  

القوس الورام بج نو   ورسوا  :العن ا  
 البربج  م رة   ي     ر   قل 

القدس الرام جبانب مدرسة الربدج  :عنوان التبليغ 
 عمارة شويكي شارع عقل 

 :

 

  .In the name of: Bora Creations S.L . أل.بورا كرييشنز أس: أبسم 
 Calle Rey Sancho :العنو ا  

7, Local 3, 07180 Santa 
Ponsa, Mallorca, Spain  

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :تبليغ عنوان ال
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 4  
 

  Trade Mark No.: 31227 30772:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 02/04/2017 17/14/7102 :التاريخ 
التة الشوكو : من اجل 

عماد الدين دمحم عوين : أبسم 
 فهمي القيسي 

In the name of: Emad Eddin Mohammad Awni Fahmi Al 
Qaissi  

القوس الورام بج نو   ورسوا  :العن ا  
 البربج  م رة   ي     ر   قل 

القدس الرام جبانب مدرسة الربدج  :عنوان التبليغ 
 عمارة شويكي شارع عقل 

 :

 

  .In the name of: Bora Creations S.L . أل.بورا كرييشنز أس: أبسم 
 Calle Rey Sancho :العنو ا  

7, Local 3, 07180 Santa 
Ponsa, Mallorca, Spain  

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :تبليغ عنوان ال
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 4  
 

  Trade Mark No.: 31227 30772:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 02/04/2017 17/14/7102 :التاريخ 
التة الشوكو : من اجل 

عماد الدين دمحم عوين : أبسم 
 فهمي القيسي 

In the name of: Emad Eddin Mohammad Awni Fahmi Al 
Qaissi  

القوس الورام بج نو   ورسوا  :العن ا  
 البربج  م رة   ي     ر   قل 

القدس الرام جبانب مدرسة الربدج  :عنوان التبليغ 
 عمارة شويكي شارع عقل 

 :

 
 9  

 

  Trade Mark No.: 31228 30772:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 02/04/2017 17/14/7102 :التاريخ 
مثبتات للدهاانت ، دهاانت املنيوم ، : من اجل 

دهاانت مضادة لنمو الفطرايت ، مستحضرات مضادة 
، مالط لسد الثقوب ، اصباغ سوداء ( للوقاية)للصدا 

ات ، دهاانت خزفية ، طالء( ملوانت او دهاانت )
، ملوانت ، اصباغ ، طالءات املينا للدهان ( دهاانت)

، دهاانت مقاومة للنار ، ( ورنيش)، طالءات املينا 
ملوانت ) دهاانت ، اساسات الدهان ، اصباغ بيضاء 

( دهاانت )، طالءات اخلشب ( أو دهاانت 
شركة إليجانت للدهاانت : أبسم 

 واالستثمار مسامهة خصوصية 
In the name of: Sharekat Elegant Leldehanat Walestthmar 
Mosahama Khososiya  

 رام هللا والبيرة  :العن ا  
:  رام هللا والبرية  :عنوان التبليغ 

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31228 30772:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 02/04/2017 17/14/7102 :التاريخ 
مثبتات للدهاانت ، دهاانت املنيوم ، : من اجل 

دهاانت مضادة لنمو الفطرايت ، مستحضرات مضادة 
، مالط لسد الثقوب ، اصباغ سوداء ( للوقاية)للصدا 

ات ، دهاانت خزفية ، طالء( ملوانت او دهاانت )
، ملوانت ، اصباغ ، طالءات املينا للدهان ( دهاانت)

، دهاانت مقاومة للنار ، ( ورنيش)، طالءات املينا 
ملوانت ) دهاانت ، اساسات الدهان ، اصباغ بيضاء 

( دهاانت )، طالءات اخلشب ( أو دهاانت 
شركة إليجانت للدهاانت : أبسم 

 واالستثمار مسامهة خصوصية 
In the name of: Sharekat Elegant Leldehanat Walestthmar 
Mosahama Khososiya  

 رام هللا والبيرة  :العن ا  
:  رام هللا والبرية  :عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 31228 30772:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 02/04/2017 17/14/7102 :التاريخ 
مثبتات للدهاانت ، دهاانت املنيوم ، : من اجل 

دهاانت مضادة لنمو الفطرايت ، مستحضرات مضادة 
، مالط لسد الثقوب ، اصباغ سوداء ( للوقاية)للصدا 

ات ، دهاانت خزفية ، طالء( ملوانت او دهاانت )
، ملوانت ، اصباغ ، طالءات املينا للدهان ( دهاانت)

، دهاانت مقاومة للنار ، ( ورنيش)، طالءات املينا 
ملوانت ) دهاانت ، اساسات الدهان ، اصباغ بيضاء 

( دهاانت )، طالءات اخلشب ( أو دهاانت 
شركة إليجانت للدهاانت : أبسم 

 واالستثمار مسامهة خصوصية 
In the name of: Sharekat Elegant Leldehanat Walestthmar 
Mosahama Khososiya  

 رام هللا والبيرة  :العن ا  
:  رام هللا والبرية  :عنوان التبليغ 

 661

662

 6  
 

  Trade Mark No.: 31229 30775:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 4 4 :يف الصنف 

  Date: 02/04/2017 17/14/7102 :التاريخ 
زيوت وشحوم صناعية ،مزلقات ،مركبات : من اجل 

مبا يف ذلك )يب وتثبيت الغبار ،وقود ،امتصاص وترط
، مواد اضاءة ومشوع وفتائل لالضاءة ( وقود احملركات 

وغاز 
  In the name of: sharekat albarq ltawze'e alghaz شركة الربق لتوزيع الغاز : أبسم 

 رام هللا  :العن ا  
:  رام هللا  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
اية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات احلم

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 2  
 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31229 30775:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 4 4 :يف الصنف 

  Date: 02/04/2017 17/14/7102 :التاريخ 
زيوت وشحوم صناعية ،مزلقات ،مركبات : من اجل 

مبا يف ذلك )يب وتثبيت الغبار ،وقود ،امتصاص وترط
، مواد اضاءة ومشوع وفتائل لالضاءة ( وقود احملركات 

وغاز 
  In the name of: sharekat albarq ltawze'e alghaz شركة الربق لتوزيع الغاز : أبسم 

 رام هللا  :العن ا  
:  رام هللا  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
اية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات احلم

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31230 30731:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 02/04/2017 17/14/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واغطية الراس : من اجل 
شركة تنورة لألزايء : أبسم 

 وامللبوسات 
In the name of: Sharekat Tanoora Lil azya' wal Malbousat  

   ر  الك ثر  5 -البيرة  :العن ا  
:  االرسال جممع البزار التجاري  :عنوان التبليغ 

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31231 30730:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 31230 30731:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 02/04/2017 17/14/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واغطية الراس : من اجل 
شركة تنورة لألزايء : أبسم 

 وامللبوسات 
In the name of: Sharekat Tanoora Lil azya' wal Malbousat  

   ر  الك ثر  5 -البيرة  :العن ا  
:  االرسال جممع البزار التجاري  :عنوان التبليغ 

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31231 30730:العالمة التجارية رقم 
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  In Class: 25 79 :يف الصنف 
  Date: 02/04/2017 17/14/7102 :التاريخ 

القدم واغطية الراس  املالبس ولباس: من اجل 
شركة تنورة لألزايء : أبسم 

 وامللبوسات 
In the name of: Sharekat Tanoora Lil azya' wal Malbousat  

   ر  الك ثر  5 -البيرة  :العن ا  
:  رسال جممع البزار التجاري اال :عنوان التبليغ 

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31232 30737:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 02/04/2017 17/14/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واغطية الراس : من اجل 
شركة تنورة لألزايء : أبسم 

 وامللبوسات 
In the name of: Sharekat Tanoora Lil azya' wal Malbousat  

   ر  الك ثر  5 -البيرة  :العن ا  
:   االرسال جممع البزار التجاري :عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 31230 30731:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 02/04/2017 17/14/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واغطية الراس : من اجل 
شركة تنورة لألزايء : أبسم 

 وامللبوسات 
In the name of: Sharekat Tanoora Lil azya' wal Malbousat  

   ر  الك ثر  5 -البيرة  :العن ا  
:  االرسال جممع البزار التجاري  :عنوان التبليغ 

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31231 30730:العالمة التجارية رقم 

  In Class: 25 79 :يف الصنف 
  Date: 02/04/2017 17/14/7102 :التاريخ 

القدم واغطية الراس  املالبس ولباس: من اجل 
شركة تنورة لألزايء : أبسم 

 وامللبوسات 
In the name of: Sharekat Tanoora Lil azya' wal Malbousat  

   ر  الك ثر  5 -البيرة  :العن ا  
:  رسال جممع البزار التجاري اال :عنوان التبليغ 

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31232 30737:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 02/04/2017 17/14/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واغطية الراس : من اجل 
شركة تنورة لألزايء : أبسم 

 وامللبوسات 
In the name of: Sharekat Tanoora Lil azya' wal Malbousat  

   ر  الك ثر  5 -البيرة  :العن ا  
:   االرسال جممع البزار التجاري :عنوان التبليغ 

 

  In Class: 25 79 :يف الصنف 
  Date: 02/04/2017 17/14/7102 :التاريخ 

القدم واغطية الراس  املالبس ولباس: من اجل 
شركة تنورة لألزايء : أبسم 

 وامللبوسات 
In the name of: Sharekat Tanoora Lil azya' wal Malbousat  

   ر  الك ثر  5 -البيرة  :العن ا  
:  رسال جممع البزار التجاري اال :عنوان التبليغ 

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31232 30737:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 02/04/2017 17/14/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واغطية الراس : من اجل 
شركة تنورة لألزايء : أبسم 

 وامللبوسات 
In the name of: Sharekat Tanoora Lil azya' wal Malbousat  

   ر  الك ثر  5 -البيرة  :العن ا  
:   االرسال جممع البزار التجاري :عنوان التبليغ 

  01  
 

  Trade Mark No.: 31233 30733:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 02/04/2017 17/14/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واغطية الراس : من اجل 
شركة تنورة لألزايء : أبسم 

 وامللبوسات 
In the name of: Sharekat Tanoora Lil azya' wal Malbousat  

   ر  الك ثر  5 -البيرة  :العن ا  
:  االرسال جممع البزار التجاري  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 00  
 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31233 30733:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 02/04/2017 17/14/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واغطية الراس : من اجل 
شركة تنورة لألزايء : أبسم 

 وامللبوسات 
In the name of: Sharekat Tanoora Lil azya' wal Malbousat  

   ر  الك ثر  5 -البيرة  :العن ا  
:  االرسال جممع البزار التجاري  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 00  
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  Trade Mark No.: 31234 30734:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 03/04/2017 13/14/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

  In the name of: tariq yousef abdallah buzoor طارق يوسف عبدهللا بزور : أبسم 
 - ووو ر   يفوووو   -جنوووين  :العنووو ا  
 واخليا بوار ال

دوار  -شارع حيفا  -جنني  :عنوان التبليغ 
 الداخلية 

 :

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31234 30734:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 03/04/2017 13/14/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

  In the name of: tariq yousef abdallah buzoor طارق يوسف عبدهللا بزور : أبسم 
 - ووو ر   يفوووو   -جنوووين  :العنووو ا  
 واخليا بوار ال

دوار  -شارع حيفا  -جنني  :عنوان التبليغ 
 الداخلية 

 :

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31234 30734:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 03/04/2017 13/14/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

  In the name of: tariq yousef abdallah buzoor طارق يوسف عبدهللا بزور : أبسم 
 - ووو ر   يفوووو   -جنوووين  :العنووو ا  
 واخليا بوار ال

دوار  -شارع حيفا  -جنني  :عنوان التبليغ 
 الداخلية 

 :

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31235 30739:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 03/04/2017 13/14/7102 :التاريخ 
هياكل سيارات ، اطارات سيارات ، سيارات : من اجل 

، حافالت ، بيوت متنقلة ذات حمركات ، دراجات 
انرية 

شركة الوردة احلمراء : أبسم 
 لتأجري السيارات عادية عامة 

In the name of: Sharekat Alwarda Alhamra'a Leta'jer 
Alsayarat Adiya Ama  

 رام هللا خلف  طعر خزا ا  :العن ا  
هللا شارع ركب عمارة النتشة ط  رام :عنوان التبليغ 

  1959647474جوال  6
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31236 30736:عالمة التجارية رقم ال
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 03/04/2017 13/14/7102 :التاريخ 
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  Trade Mark No.: 31235 30739:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 03/04/2017 13/14/7102 :التاريخ 
هياكل سيارات ، اطارات سيارات ، سيارات : من اجل 

، حافالت ، بيوت متنقلة ذات حمركات ، دراجات 
انرية 

شركة الوردة احلمراء : أبسم 
 لتأجري السيارات عادية عامة 

In the name of: Sharekat Alwarda Alhamra'a Leta'jer 
Alsayarat Adiya Ama  

 رام هللا خلف  طعر خزا ا  :العن ا  
هللا شارع ركب عمارة النتشة ط  رام :عنوان التبليغ 

  1959647474جوال  6
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31236 30736:عالمة التجارية رقم ال
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 03/04/2017 13/14/7102 :التاريخ 

  Trade Mark No.: 31235 30739:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 03/04/2017 13/14/7102 :التاريخ 
هياكل سيارات ، اطارات سيارات ، سيارات : من اجل 

، حافالت ، بيوت متنقلة ذات حمركات ، دراجات 
انرية 

شركة الوردة احلمراء : أبسم 
 لتأجري السيارات عادية عامة 

In the name of: Sharekat Alwarda Alhamra'a Leta'jer 
Alsayarat Adiya Ama  

 رام هللا خلف  طعر خزا ا  :العن ا  
هللا شارع ركب عمارة النتشة ط  رام :عنوان التبليغ 

  1959647474جوال  6
 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31236 30736:عالمة التجارية رقم ال
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 03/04/2017 13/14/7102 :التاريخ 
االتصاالت : من اجل 

شركة االتصاالت اخللوية : أبسم 
 الفلسطينية جوال 

In the name of: sharekat a;-etesalat al-khalawiah al-
falastiniah - jawal  

 الب ل   البيرة فلسطين  :العن ا  
:  البالوع البرية فلسطني  :عنوان التبليغ 

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31242 30747:ة التجارية رقم العالم
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 03/04/2017 13/14/7102 :التاريخ 
االتصاالت : من اجل 

شركة ستارت ميداي : أبسم 
لالستشارات اإلعالمية مسامهة 

 خصوصية 

In the name of: Sharekat Start Media Lelistisharat Al 
Eailamiya Mosahama Khososiya  

رام هللا الماووووي    يوووووا   :العنوووو ا  
 النهضا  م رة فن   الط بق األول 

رام هللا املصيون ميدان النهضة  :عنوان التبليغ 
 الطابق األول  عمارة فنون

 :

االتصاالت : من اجل 
شركة االتصاالت اخللوية : أبسم 

 الفلسطينية جوال 
In the name of: sharekat a;-etesalat al-khalawiah al-
falastiniah - jawal  

 الب ل   البيرة فلسطين  :العن ا  
:  البالوع البرية فلسطني  :عنوان التبليغ 

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31242 30747:ة التجارية رقم العالم
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 03/04/2017 13/14/7102 :التاريخ 
االتصاالت : من اجل 

شركة ستارت ميداي : أبسم 
لالستشارات اإلعالمية مسامهة 

 خصوصية 

In the name of: Sharekat Start Media Lelistisharat Al 
Eailamiya Mosahama Khososiya  

رام هللا الماووووي    يوووووا   :العنوووو ا  
 النهضا  م رة فن   الط بق األول 

رام هللا املصيون ميدان النهضة  :عنوان التبليغ 
 الطابق األول  عمارة فنون

 :

االتصاالت : من اجل 
شركة االتصاالت اخللوية : أبسم 

 الفلسطينية جوال 
In the name of: sharekat a;-etesalat al-khalawiah al-
falastiniah - jawal  

 الب ل   البيرة فلسطين  :العن ا  
:  البالوع البرية فلسطني  :عنوان التبليغ 

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31242 30747:ة التجارية رقم العالم
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 03/04/2017 13/14/7102 :التاريخ 
االتصاالت : من اجل 

شركة ستارت ميداي : أبسم 
لالستشارات اإلعالمية مسامهة 

 خصوصية 

In the name of: Sharekat Start Media Lelistisharat Al 
Eailamiya Mosahama Khososiya  

رام هللا الماووووي    يوووووا   :العنوووو ا  
 النهضا  م رة فن   الط بق األول 

رام هللا املصيون ميدان النهضة  :عنوان التبليغ 
 الطابق األول  عمارة فنون

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 06  
 

  Trade Mark No.: 31243 30743:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 04/04/2017 14/14/7102 :التاريخ 
منتجات العناية ابلوجه وتنظيف الوجه : من اجل 

املرطبات واملنظفات وكرمي العيون )والعناية ابجلسم 
ومنتجات ( السربي)ومثبت الشعر  والقناع واالمصال

(. واقية من الشمس ومرطبات اجلسم
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

 وركا  ون ني جيرسو ا و   :العن ا  
ج نسووو   انوووو ج نسووو   بووو  اا نيووو  

ا 06977برانزويوووويا نيوووو  جيرسووووو ا 
 ال الي ت المتحوة اال ري يا 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :وان التبليغ عن
 رام هللا ,24ب .ص

 :
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ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 06  
 

  Trade Mark No.: 31243 30743:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 04/04/2017 14/14/7102 :التاريخ 
منتجات العناية ابلوجه وتنظيف الوجه : من اجل 

املرطبات واملنظفات وكرمي العيون )والعناية ابجلسم 
ومنتجات ( السربي)ومثبت الشعر  والقناع واالمصال

(. واقية من الشمس ومرطبات اجلسم
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

 وركا  ون ني جيرسو ا و   :العن ا  
ج نسووو   انوووو ج نسووو   بووو  اا نيووو  

ا 06977برانزويوووويا نيوووو  جيرسووووو ا 
 ال الي ت المتحوة اال ري يا 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :وان التبليغ عن
 رام هللا ,24ب .ص

 :

670

671

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 06  
 

  Trade Mark No.: 31243 30743:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 04/04/2017 14/14/7102 :التاريخ 
منتجات العناية ابلوجه وتنظيف الوجه : من اجل 

املرطبات واملنظفات وكرمي العيون )والعناية ابجلسم 
ومنتجات ( السربي)ومثبت الشعر  والقناع واالمصال

(. واقية من الشمس ومرطبات اجلسم
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

 وركا  ون ني جيرسو ا و   :العن ا  
ج نسووو   انوووو ج نسووو   بووو  اا نيووو  

ا 06977برانزويوووويا نيوووو  جيرسووووو ا 
 ال الي ت المتحوة اال ري يا 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :وان التبليغ عن
 رام هللا ,24ب .ص

 :

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 31244 30744:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 04/04/2017 14/14/7102 :التاريخ 
تحضرات الوجه واجلسم غري الطبية مس: من اجل 

وحتديدا ضمادات التنظيف ذات الرغوة والقابضات 
ومستحضرات فرك الوجه وغسول الوجه وفرك اجلسم 
وغسول اجلسم وصابون التنظيف واالقنعة وغسول 
حب الشباب اخلايل من الزيوت والكرميات املنظفة 
والرغوات املنظفة واجلل املنظف واملرطبات اخلالية من 
الزيوت وكرميات مضادة للتجاعيد واملضادة للعيوب 
ومقشرات الزالة عالمات حب الشباب ومزيج 

لرتطيب حب الشباب  0يف  3قناع ومعاجل /منظف
وكرمي العالج الفوري وجل العالج الفوري وضمادات 

. العالج

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 31244 30744:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 04/04/2017 14/14/7102 :التاريخ 
تحضرات الوجه واجلسم غري الطبية مس: من اجل 

وحتديدا ضمادات التنظيف ذات الرغوة والقابضات 
ومستحضرات فرك الوجه وغسول الوجه وفرك اجلسم 
وغسول اجلسم وصابون التنظيف واالقنعة وغسول 
حب الشباب اخلايل من الزيوت والكرميات املنظفة 
والرغوات املنظفة واجلل املنظف واملرطبات اخلالية من 
الزيوت وكرميات مضادة للتجاعيد واملضادة للعيوب 
ومقشرات الزالة عالمات حب الشباب ومزيج 

لرتطيب حب الشباب  0يف  3قناع ومعاجل /منظف
وكرمي العالج الفوري وجل العالج الفوري وضمادات 

. العالج
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672  

 02  
 

  Trade Mark No.: 31244 30744:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 04/04/2017 14/14/7102 :التاريخ 
تحضرات الوجه واجلسم غري الطبية مس: من اجل 

وحتديدا ضمادات التنظيف ذات الرغوة والقابضات 
ومستحضرات فرك الوجه وغسول الوجه وفرك اجلسم 
وغسول اجلسم وصابون التنظيف واالقنعة وغسول 
حب الشباب اخلايل من الزيوت والكرميات املنظفة 
والرغوات املنظفة واجلل املنظف واملرطبات اخلالية من 
الزيوت وكرميات مضادة للتجاعيد واملضادة للعيوب 
ومقشرات الزالة عالمات حب الشباب ومزيج 

لرتطيب حب الشباب  0يف  3قناع ومعاجل /منظف
وكرمي العالج الفوري وجل العالج الفوري وضمادات 

. العالج

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
 وركا  ون ني جيرسو ا و   :العن ا  

ج نسووو   انوووو ج نسووو   بووو  اا نيووو  
ا 06977برانزويوووويا نيوووو  جيرسووووو ا 
 ال الي ت المتحوة اال ري يا 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 31245 30749:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 04/04/2017 14/14/7102 :التاريخ 
مستحضرات الوجه واجلسم الطبية وحتديدا : من اجل 

ضمادات التنظيف ذات الرغوة والقابضات 
ومستحضرات فرك الوجه وغسول الوجه وفرك اجلسم 

سول اجلسم وصابون التنظيف واالقنعة وغسول وغ
حب الشباب اخلايل من الزيوت والكرميات املنظفة 
والرغوات املنظفة واجلل املنظف واملرطبات اخلالية من 
الزيوت وكرميات مضادة للتجاعيد واملضادة للعيوب 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
 وركا  ون ني جيرسو ا و   :العن ا  

ج نسووو   انوووو ج نسووو   بووو  اا نيووو  
ا 06977برانزويوووويا نيوووو  جيرسووووو ا 
 ال الي ت المتحوة اال ري يا 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 31245 30749:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 04/04/2017 14/14/7102 :التاريخ 
مستحضرات الوجه واجلسم الطبية وحتديدا : من اجل 

ضمادات التنظيف ذات الرغوة والقابضات 
ومستحضرات فرك الوجه وغسول الوجه وفرك اجلسم 

سول اجلسم وصابون التنظيف واالقنعة وغسول وغ
حب الشباب اخلايل من الزيوت والكرميات املنظفة 
والرغوات املنظفة واجلل املنظف واملرطبات اخلالية من 
الزيوت وكرميات مضادة للتجاعيد واملضادة للعيوب 
ومقشرات الزالة عالمات حب الشباب ومزيج 

شباب لرتطيب حب ال 0يف  3قناع ومعاجل /منظف
وكرمي العالج الفوري وجل العالج الفوري وضمادات 

. العالج وكرمي االساس الطيب
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

 وركا  ون ني جيرسو ا و   :العن ا  
ج نسووو   انوووو ج نسووو   بووو  اا نيووو  

ا 06977برانزويوووويا نيوووو  جيرسووووو ا 
 ال الي ت المتحوة اال ري يا 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

 

 05  
 

  Trade Mark No.: 31246 30746:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 04/04/2017 14/14/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
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اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
االمعاء واالمراض املعدية ذات وامراض التهاب املعدة و 

العالقة واالمراض االستقالبية وامراض االورام وامراض 
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
 وركا  ون ني جيرسو ا و   :العن ا  

ج نسووو   انوووو ج نسووو   بووو  اا نيووو  
ا 06977برانزويوووويا نيوووو  جيرسووووو ا 
 ال الي ت المتحوة اال ري يا 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 31247 30742:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 04/04/2017 14/14/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم القدم واغطية الرأس : ل من اج

اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
االمعاء واالمراض املعدية ذات وامراض التهاب املعدة و 

العالقة واالمراض االستقالبية وامراض االورام وامراض 
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
 وركا  ون ني جيرسو ا و   :العن ا  

ج نسووو   انوووو ج نسووو   بووو  اا نيووو  
ا 06977برانزويوووويا نيوووو  جيرسووووو ا 
 ال الي ت المتحوة اال ري يا 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 31247 30742:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 04/04/2017 14/14/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم القدم واغطية الرأس : ل من اج

673

674

ومقشرات الزالة عالمات حب الشباب ومزيج 
شباب لرتطيب حب ال 0يف  3قناع ومعاجل /منظف

وكرمي العالج الفوري وجل العالج الفوري وضمادات 
. العالج وكرمي االساس الطيب

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
 وركا  ون ني جيرسو ا و   :العن ا  

ج نسووو   انوووو ج نسووو   بووو  اا نيووو  
ا 06977برانزويوووويا نيوووو  جيرسووووو ا 
 ال الي ت المتحوة اال ري يا 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

 

 05  
 

  Trade Mark No.: 31246 30746:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 04/04/2017 14/14/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 

ومقشرات الزالة عالمات حب الشباب ومزيج 
شباب لرتطيب حب ال 0يف  3قناع ومعاجل /منظف

وكرمي العالج الفوري وجل العالج الفوري وضمادات 
. العالج وكرمي االساس الطيب

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
 وركا  ون ني جيرسو ا و   :العن ا  

ج نسووو   انوووو ج نسووو   بووو  اا نيووو  
ا 06977برانزويوووويا نيوووو  جيرسووووو ا 
 ال الي ت المتحوة اال ري يا 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

 

 05  
 

  Trade Mark No.: 31246 30746:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 04/04/2017 14/14/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 

اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
االمعاء واالمراض املعدية ذات وامراض التهاب املعدة و 

العالقة واالمراض االستقالبية وامراض االورام وامراض 
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
 وركا  ون ني جيرسو ا و   :العن ا  

ج نسووو   انوووو ج نسووو   بووو  اا نيووو  
ا 06977برانزويوووويا نيوووو  جيرسووووو ا 
 ال الي ت المتحوة اال ري يا 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 31247 30742:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 04/04/2017 14/14/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم القدم واغطية الرأس : ل من اج
  In the name of: Ali omar mohmmadAbu Tayonn علي عمردمحم ابو طيون : أبسم 

   ر  سفي    -ن بلس  :العن ا  
:  ع سفيان شار  -انبلس  :عنوان التبليغ 

 

 70  
 

  Trade Mark No.: 31248 30742:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 04/04/2017 14/14/7102 :التاريخ 
وتوجيه  خدمات الدعاية واالعالن وادارة: من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة مسار لالتصاالت : أبسم 

 واالسترياد مسامهة خصوصية 
In the name of: Sharekat Masar Lelitesalat Walisteerad 
Mosahama Khososiya  

رام هللا  و ر  القووس خلووف  :العنو ا  
  سجو جم ل  بو الن صر 

رام هللا شارع القدس خلف مسجد  :عنوان التبليغ 
 مجال عبد الناصر 

 :
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  In the name of: Ali omar mohmmadAbu Tayonn علي عمردمحم ابو طيون : أبسم 
   ر  سفي    -ن بلس  :العن ا  

:  ع سفيان شار  -انبلس  :عنوان التبليغ 

 

 70  
 

  Trade Mark No.: 31248 30742:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 04/04/2017 14/14/7102 :التاريخ 
وتوجيه  خدمات الدعاية واالعالن وادارة: من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة مسار لالتصاالت : أبسم 

 واالسترياد مسامهة خصوصية 
In the name of: Sharekat Masar Lelitesalat Walisteerad 
Mosahama Khososiya  

رام هللا  و ر  القووس خلووف  :العنو ا  
  سجو جم ل  بو الن صر 

رام هللا شارع القدس خلف مسجد  :عنوان التبليغ 
 مجال عبد الناصر 

 :

 

 77  
 

  Trade Mark No.: 31251 30790:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 05/04/2017 19/14/7102 :التاريخ 
فواكه جمففة : من اجل 
شركة فواز الزبييب : أبسم 
 ه وإخوان

In the name of: Sharekat Fawaz Alzbeabea Waekhwanoh  

ا ب شووووووق الجمه ريووووووا  :العنوووووو ا  
 العربيا الس ريا القا   ا  بلط ن  

اخلليل دوار الصحة عمارة النتشة  :عنوان التبليغ 
  6ط

 :

 

 73  
 

  In the name of: Ali omar mohmmadAbu Tayonn علي عمردمحم ابو طيون : أبسم 
   ر  سفي    -ن بلس  :العن ا  

:  ع سفيان شار  -انبلس  :عنوان التبليغ 

 

 70  
 

  Trade Mark No.: 31248 30742:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 04/04/2017 14/14/7102 :التاريخ 
وتوجيه  خدمات الدعاية واالعالن وادارة: من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة مسار لالتصاالت : أبسم 

 واالسترياد مسامهة خصوصية 
In the name of: Sharekat Masar Lelitesalat Walisteerad 
Mosahama Khososiya  

رام هللا  و ر  القووس خلووف  :العنو ا  
  سجو جم ل  بو الن صر 

رام هللا شارع القدس خلف مسجد  :عنوان التبليغ 
 مجال عبد الناصر 

 :

 

 77  
 

  Trade Mark No.: 31251 30790:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 05/04/2017 19/14/7102 :التاريخ 
فواكه جمففة : من اجل 
شركة فواز الزبييب : أبسم 
 ه وإخوان

In the name of: Sharekat Fawaz Alzbeabea Waekhwanoh  

ا ب شووووووق الجمه ريووووووا  :العنوووووو ا  
 العربيا الس ريا القا   ا  بلط ن  

اخلليل دوار الصحة عمارة النتشة  :عنوان التبليغ 
  6ط

 :

 

 73  
 

  Trade Mark No.: 31252 30797:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 05/04/2017 19/14/7102 :التاريخ 
فواكه جمففة : من اجل 
شركة فواز الزبييب : أبسم 
 وإخوانه 

In the name of: Sharekat Fawaz Alzbeabea Waekhwanoh  

ا ب شووووووق الجمه ريووووووا  :العنوووووو ا  
 العربيا الس ريا القا   ا  بلط ن  

اخلليل دوار الصحة عمارة النتشة  :عنوان التبليغ 
  6ط

 :

 

 74  
 

  Trade Mark No.: 31252 30797:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 05/04/2017 19/14/7102 :التاريخ 
فواكه جمففة : من اجل 
شركة فواز الزبييب : أبسم 
 وإخوانه 

In the name of: Sharekat Fawaz Alzbeabea Waekhwanoh  

ا ب شووووووق الجمه ريووووووا  :العنوووووو ا  
 العربيا الس ريا القا   ا  بلط ن  

اخلليل دوار الصحة عمارة النتشة  :عنوان التبليغ 
  6ط

 :

 

 74  
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  Trade Mark No.: 31253 30793:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 05/04/2017 19/14/7102 :التاريخ 
املالبس : من اجل 

هباء دمحم حسني عبد : أبسم 
 العزيز سياج 

In the name of: BAHAA MOH HOSSAIN AA SIAJ  

الخليوول بو لقرب  وون اللرفووا  :العنو ا  
  0799887888التج ريا 

اخلليل ابلقرب من الغرفة التجارية  :عنوان التبليغ 
1955663666  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا : مالحظة 
حلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات حق ا

 . ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة

 0 
 

  Trade Mark No.: 31255 30799:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/14/7102 :التاريخ 
ائر اإللكرتونية؛ بطارايت البطارايت للسج: من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 

  Trade Mark No.: 31253 30793:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 05/04/2017 19/14/7102 :التاريخ 
املالبس : من اجل 

هباء دمحم حسني عبد : أبسم 
 العزيز سياج 

In the name of: BAHAA MOH HOSSAIN AA SIAJ  

الخليوول بو لقرب  وون اللرفووا  :العنو ا  
  0799887888التج ريا 

اخلليل ابلقرب من الغرفة التجارية  :عنوان التبليغ 
1955663666  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا : مالحظة 
حلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات حق ا

 . ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة

 0 
 

  Trade Mark No.: 31255 30799:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/14/7102 :التاريخ 
ائر اإللكرتونية؛ بطارايت البطارايت للسج: من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 

678

679

  Trade Mark No.: 31252 30797:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 05/04/2017 19/14/7102 :التاريخ 
فواكه جمففة : من اجل 
شركة فواز الزبييب : أبسم 
 وإخوانه 

In the name of: Sharekat Fawaz Alzbeabea Waekhwanoh  

ا ب شووووووق الجمه ريووووووا  :العنوووووو ا  
 العربيا الس ريا القا   ا  بلط ن  

اخلليل دوار الصحة عمارة النتشة  :عنوان التبليغ 
  6ط

 :

 

 74  
 

  Trade Mark No.: 31253 30793:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 05/04/2017 19/14/7102 :التاريخ 
املالبس : من اجل 

هباء دمحم حسني عبد : أبسم 
 العزيز سياج 

In the name of: BAHAA MOH HOSSAIN AA SIAJ  

الخليوول بو لقرب  وون اللرفووا  :العنو ا  
  0799887888التج ريا 

اخلليل ابلقرب من الغرفة التجارية  :عنوان التبليغ 
1955663666  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا : مالحظة 
حلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات حق ا

 . ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة

 0 
 

  Trade Mark No.: 31255 30799:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/14/7102 :التاريخ 
ائر اإللكرتونية؛ بطارايت البطارايت للسج: من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 

خني التبغ ؛ شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتس
. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31256 30796:لعالمة التجارية رقم ا
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/14/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار
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  Trade Mark No.: 31253 30793:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 05/04/2017 19/14/7102 :التاريخ 
املالبس : من اجل 

هباء دمحم حسني عبد : أبسم 
 العزيز سياج 

In the name of: BAHAA MOH HOSSAIN AA SIAJ  

الخليوول بو لقرب  وون اللرفووا  :العنو ا  
  0799887888التج ريا 

اخلليل ابلقرب من الغرفة التجارية  :عنوان التبليغ 
1955663666  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا : مالحظة 
حلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات حق ا

 . ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة

 0 
 

  Trade Mark No.: 31255 30799:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/14/7102 :التاريخ 
ائر اإللكرتونية؛ بطارايت البطارايت للسج: من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 

  Trade Mark No.: 31253 30793:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 05/04/2017 19/14/7102 :التاريخ 
املالبس : من اجل 

هباء دمحم حسني عبد : أبسم 
 العزيز سياج 

In the name of: BAHAA MOH HOSSAIN AA SIAJ  

الخليوول بو لقرب  وون اللرفووا  :العنو ا  
  0799887888التج ريا 

اخلليل ابلقرب من الغرفة التجارية  :عنوان التبليغ 
1955663666  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا : مالحظة 
حلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات حق ا

 . ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة

 0 
 

  Trade Mark No.: 31255 30799:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/14/7102 :التاريخ 
ائر اإللكرتونية؛ بطارايت البطارايت للسج: من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 

680

681

الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 

خني التبغ ؛ شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتس
. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31256 30796:لعالمة التجارية رقم ا
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/14/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31257 30792:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/14/7102 :يخ التار 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 
السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 

السجائر املصنوعة الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، 
لغري (من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 

؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )األغراض الطبية
ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31257 30792:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/14/7102 :يخ التار 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 
السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 

السجائر املصنوعة الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، 
لغري (من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 

؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )األغراض الطبية
ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 

علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف 
السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 

تجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية من
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  

السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية  كبدائل عن
الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري 
ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ 
مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم 

؛  34للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة، يف الفئة 
لسيجار املسّخن وكذلك أجهزة إطفاء السجائر وا

أعواد التبغ املسّخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة 
. إلعادة الشحن

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 4  
 



434العدد التاسع عرش 2017/10/1

  Trade Mark No.: 31258 30792:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/14/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 

جائر اإللكرتونية؛ لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للس
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 9  
 

علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف 
السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 

تجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية من
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  

السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية  كبدائل عن
الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري 
ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ 
مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم 

؛  34للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة، يف الفئة 
لسيجار املسّخن وكذلك أجهزة إطفاء السجائر وا

أعواد التبغ املسّخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة 
. إلعادة الشحن

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 4  
 

682

  Trade Mark No.: 31260 30761:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/14/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 

ات اللف اليدوية، تبغ السيجار الرفيع، تبغ ماكين
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري )من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك (األغراض الطبية

ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 
للف  علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات اجليب

السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 
منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية 
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 

؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  اإللكرتوين
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية 
الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري 
ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ 
مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم 

؛ 34سابقا املتضمنة، يف الفئة  للمنتجات املذكورة
أجهزة إطفاء السجائر والسيجار املسّخن وكذلك 
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684

  Trade Mark No.: 31259 30795:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/14/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

سوائل؛ أجهزة توليد اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني ال
. البخار
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7ا  جينرينوو وب كو   :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31260 30761:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/14/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 

ات اللف اليدوية، تبغ السيجار الرفيع، تبغ ماكين
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري )من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك (األغراض الطبية

ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 
للف  علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات اجليب

السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 
منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية 
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 

؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  اإللكرتوين
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية 
الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري 
ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ 
مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم 

؛ 34سابقا املتضمنة، يف الفئة  للمنتجات املذكورة
أجهزة إطفاء السجائر والسيجار املسّخن وكذلك 

  Trade Mark No.: 31260 30761:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/14/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 

ات اللف اليدوية، تبغ السيجار الرفيع، تبغ ماكين
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري )من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك (األغراض الطبية

ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 
للف  علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات اجليب

السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 
منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية 
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 

؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  اإللكرتوين
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية 
الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري 
ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ 
مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم 

؛ 34سابقا املتضمنة، يف الفئة  للمنتجات املذكورة
أجهزة إطفاء السجائر والسيجار املسّخن وكذلك 

  Trade Mark No.: 31260 30761:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/14/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 

ات اللف اليدوية، تبغ السيجار الرفيع، تبغ ماكين
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري )من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك (األغراض الطبية

ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 
للف  علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات اجليب

السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 
منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية 
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 

؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  اإللكرتوين
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية 
الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري 
ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ 
مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم 

؛ 34سابقا املتضمنة، يف الفئة  للمنتجات املذكورة
أجهزة إطفاء السجائر والسيجار املسّخن وكذلك 
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  Trade Mark No.: 31260 30761:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/14/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 

ات اللف اليدوية، تبغ السيجار الرفيع، تبغ ماكين
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري )من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك (األغراض الطبية

ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 
للف  علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات اجليب

السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 
منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية 
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 

؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  اإللكرتوين
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية 
الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري 
ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ 
مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم 

؛ 34سابقا املتضمنة، يف الفئة  للمنتجات املذكورة
أجهزة إطفاء السجائر والسيجار املسّخن وكذلك 
أعواد التبغ املسّخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة 

. إلعادة الشحن
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7ينرينوو وب كو ا  ج :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31261 30760:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/14/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 

لكرتونية املستخدمة شواحن يو اس يب لألجهزة اإل
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 

أعواد التبغ املسّخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة 
. إلعادة الشحن

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7ينرينوو وب كو ا  ج :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31261 30760:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/14/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 

لكرتونية املستخدمة شواحن يو اس يب لألجهزة اإل
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 

685

أعواد التبغ املسّخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة 
. إلعادة الشحن

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7ينرينوو وب كو ا  ج :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31261 30760:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/14/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 

لكرتونية املستخدمة شواحن يو اس يب لألجهزة اإل
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 - وشركاهم للملكية الفكرية سااب :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31262 30767:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/14/7102 :التاريخ 
لكرتونية ابستثناء السجائر أجهزة التبخري اإل: من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار
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أعواد التبغ املسّخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة 

. إلعادة الشحن
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7ينرينوو وب كو ا  ج :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31261 30760:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/14/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 

لكرتونية املستخدمة شواحن يو اس يب لألجهزة اإل
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 

أعواد التبغ املسّخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة 
. إلعادة الشحن

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7ينرينوو وب كو ا  ج :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31261 30760:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/14/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 

لكرتونية املستخدمة شواحن يو اس يب لألجهزة اإل
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 
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. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 - وشركاهم للملكية الفكرية سااب :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31262 30767:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/14/7102 :التاريخ 
لكرتونية ابستثناء السجائر أجهزة التبخري اإل: من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31263 30763:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/14/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
ا يف ذلك السيجار، السجائر، منتجات التبغ، مب

السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري (من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )األغراض الطبية

علب التبغ،  ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر،

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31263 30763:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/14/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
ا يف ذلك السيجار، السجائر، منتجات التبغ، مب

السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري (من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )األغراض الطبية

علب التبغ،  ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر،

علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف 
السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 
منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية 
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 

تخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني املس
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية 
الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري 
ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ 

نني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم مستلزمات املدخ
؛  34للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة، يف الفئة 

أجهزة إطفاء السجائر والسيجار املسّخن وكذلك 
أعواد التبغ املسّخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة 

. إلعادة الشحن
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 01  
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علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف 
السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 
منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية 
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 

تخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني املس
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية 
الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري 
ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ 

نني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم مستلزمات املدخ
؛  34للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة، يف الفئة 

أجهزة إطفاء السجائر والسيجار املسّخن وكذلك 
أعواد التبغ املسّخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة 

. إلعادة الشحن
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31264 30764:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/14/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
ونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ الشحن لألجهزة االلكرت 

شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 00  
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  Trade Mark No.: 31264 30764:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/14/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
ونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ الشحن لألجهزة االلكرت 

شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 00  
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  Trade Mark No.: 31264 30764:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/14/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
ونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ الشحن لألجهزة االلكرت 

شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31264 30764:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/14/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
ونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ الشحن لألجهزة االلكرت 

شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 00  
 

689

690

  Trade Mark No.: 31265 30769:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/14/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427 ب.ص 

 :

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31266 30766:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/14/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

خني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ وأجهزة التد
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 
السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري (من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
املدخنني، مبا يف ذلك ؛ مستلزمات )األغراض الطبية

ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 
علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف 
السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 
منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية 

ق وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطال
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية 
الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري 

لفم للمدخنني ، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ اب
مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم 

؛  34للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة، يف الفئة 
أجهزة إطفاء السجائر والسيجار املسّخن وكذلك 
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أعواد التبغ املسّخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة 
. إلعادة الشحن

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31267 30762:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/14/7102 :التاريخ 
مساعات األذن؛ العلب الواقية لسماعات : من اجل 

. لصوتيةاألذن؛ الكوابل ا

أعواد التبغ املسّخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة 
. إلعادة الشحن

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31267 30762:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/14/7102 :التاريخ 
مساعات األذن؛ العلب الواقية لسماعات : من اجل 

. لصوتيةاألذن؛ الكوابل ا

  Trade Mark No.: 31266 30766:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/14/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

خني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ وأجهزة التد
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 
السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري (من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
املدخنني، مبا يف ذلك ؛ مستلزمات )األغراض الطبية

ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 
علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف 
السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 
منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية 

ق وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطال
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية 
الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري 

لفم للمدخنني ، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ اب
مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم 

؛  34للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة، يف الفئة 
أجهزة إطفاء السجائر والسيجار املسّخن وكذلك 

691

أعواد التبغ املسّخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة 
. إلعادة الشحن

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31267 30762:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/14/7102 :التاريخ 
مساعات األذن؛ العلب الواقية لسماعات : من اجل 

. لصوتيةاألذن؛ الكوابل ا

بيتس الكرتونكس، ال : أبسم 
 ال سي 

In the name of: Beats Electronics, LLC  

ه يوووووو  ب يوووووسا  6800 :العنووووو ا  
ا 90272كووو لفر سوووويت ا ك ليف رنيوووو  
 ال الي ت المتحوة األ ري يا 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31269 30765:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :نف يف الص
  Date: 09/04/2017 15/14/7102 :التاريخ 

أعشاب دوائية ، زيوت طبية : من اجل 
صاحل راجح نصر هللا أبو : أبسم 

 شهاب 
In the name of: SALEH RAJEH NASERALLAH ABU 
SHAEHAB  

 -و  القويموه البلو -نو بلس  :العنو ا  
: تلفووووووووووو    -سووووووووووو ق الباووووووووووول 

092779057  
سوق  -البلده القدميه  -انبلس  :عنوان التبليغ 

  157335129: تلفون  -البصل 
 :
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ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا : مالحظة 
حق احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

 . ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة

 7  
 

  Trade Mark No.: 31270 30721:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 2 :يف الصنف 

  Date: 09/04/2017 15/14/7102 :التاريخ 
اجهزة تنظيف ابالسيتيلني ، اجهزة هتوية ، : من اجل 

اجهزة تقليب ، رافعات زراعية ، معدات زراعية عدا ما 
يدار ابليد ، فراش هوائية للتلوين ، حمركات للمركبات 

، االت ( تراكيب ابملراب )احلوام ، مضخات هوائية 
مولدات التيار املرتدد ، حمامل مقاومة  شفط اهلواء ،

لالحتكاك لالالت ، منصات مقاومة لالحتكاك لالالت 
، مضخات هتوية ( اجزاء االت ) ، وقاء الرتس 

، ( االت)الحواض تربية االحياء املائي ، مرذذات 
حماور دواليب االالت ، حلقات كرايت احملامل ، حمامل  

اربطة الصكة  كراي ، أكياس املكانس الكهرابئية ،
للبكرات، مكابس ساللية ، كتائف ارتكاز لالالت ، 
حلقات لكرايت احملامل ، حمامل العمدة نقل احلركة ، 

—

— —

—

—

—
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 . ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة
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،اجهزة لسحب البرية حتت ( اجزاء االت )حمامل 
الضغط ، مضخات برية ، االت نفخ ،سيدر للمولدات 
الكهرابئية ،سيدر للناقالت، سيدر لالالت ، سيدر 

ائن، االت ثين ،مولدات للدراجات للمحركات واملك
( شحذ )اهلوائية ،حامالت ريش املراوح ،االت سن 

الشفرات، شفرات قطاعات القش ،ريش املراوح 
، مكائن نفخ ، االت نفخ ،االت نفخ (اجزاء االت )

لضغط وتصريف ونقل الغازات ، حمركات للقوارب 
، االت تضفري ، (اجزاء االت )،اانبيب املراجل 

كابح خبالف املستخدمة للمركبات ، لبادات بطاانت م
مكابح خبالف املستخدمة للمركبات ، قطع مكابح 
خبالف املستخدمة للمركبات ،نعول مكابح خبالف 
املستخدمة للمركبات ،جسور دوارة ،فرجوانت 
للمولدات الكهرابئية، فرجوانت تدار كهرابئيا ، 
فرجوانت اجزاء االت ، مكانس صقل الورق ، 

، مغذايت (كهرابئية )، فرجوانت كربونية رحوايت 
للمكربنات ، مكربنات ،االت واجهزة كهرابئية تغسل 
السجاد ابلشامبو ،حموالت حمفزة ،االت طرد مركزي ، 
ونشات مركزية لتنظيف السجاد ، طواحني طرد مركزي 
، االت طرد مركزي ، مضخات طرد مركزي ،خرازات 

ازاميل لالالت ،مناشري سلسلية ، ( االت)طرد مركزي 
اجزاء )، صمامات مطقطقة ( اجزاء االت )،ظروف 

،اجهزة تنظيف ابالسيتيلني، ادوات تنظيف ( االت 
ابستخدام البخار ، االت واجهزة تنظيف كهرابئية ، 

خبالف (كلتشات)، قابضات ( االت)مقراضات 
املستخدمة للمركبات الربية ، االت للطلي املائي امللون 

واء املضغوط ،مرشات تدار ابهلواء ، مكائن تدار ابهل
املضغوط لضغط املعاجني املصطكاوية ، االت تدار 
ابهلواء املضغوط ،مضخات تدار ابهلواء املضغوط ، 

( اجزاء االت )، مكثفات خبار ( االت)ضاغطات 
،منشات تكثييف ، اذرع توصيل لالالت واحملركات 

م واملكائن ،كبالت حتكم ، اليات حتكم ، مفاتيح حتك

—

— —

—

—
—

—
—

—

—
—

—

—
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هيدرولية لالالت واحملركات واملكائن ،مفاتيح حتكم 
تدار ابهلواء املضغوط لالالت واحملركات واملكائن ، 
اجهزة حتويل الوقود حملركات االحرتاق الداخلي ، 

،االت ( االت)حموالت للمصنوعات الفوالذية، انقالت 
تصنيع احلبال ، وصالت قارنة خبالف املستخدمة 

، ( اجزاء االت )ية معدنية للمركبات الربية ،اغط
،اعمدة مرفقية ،علب مرافق ( اجهزة االت )رافعات 

( اجزاء االت ) لالالت واملركبات واملكائن ، مرافق
،مسالف تدار مبحركات هوائية ، مولدات التيار ، 
اجهزة كهرابئية لسحب الستائر ، اجهزة قطع ابلقوس 

الت الكهرابئي ، اانبيب نفخ للقطع تدار ابلغاز ، ا
قطع ، رؤوس اسطواانت للمكائن ، اسطواانت لالالت 
،اسطواانت للمحركات واملكائن ، مكابس 

، ( جتزاء الية )لالسطواانت ، كباسات اوعية التخمني 
مزيالت اهلواء من مياه التغذية ، مزيالت شحوم 

، اغشية للمضخات ، االت قطع وصب ( االت)
، (االت)للمعادن املنصهرة يف القوالب ، حفارات 

الفضالت )اجهزة سحق ، االت التخلص من النفاايت 
، االت تقسيم ، االت ( حماريث)، حفارات خنادق ( 

( اجزاء االت )تصريف ،اجهزة تسوية ،ظروف املثاقب 
اجزاء حفر ) ، رؤوس حفر (اجزاء االت )،لقم حفر 

، (عائمة او غري عائمة )،االت حفر ، اجهزة حفر 
، سالسل تشغيل خبالف مثاقب كهرابئية يدوية 

املستخدمة يف املركبات الربيىة ، حمركات تشغيل خبالف 
اجهزة )املستخدمة يف املركبات الربية ،اوعية اسطوانية 

،منشات تصريف الغبار الغراض التنظيف ( االت 
،معدات ازالة الغبار لغاايت التنظيف ، االت صباغة ، 

ات سيور للمولدات الكهرابئية ، فرجوانت للمولد
الكهرابئية ، مولدات كهرابئية ،مضخات انفورية ، 
اجهزة حلام ابلقوس الكهرابئي ، اجهزة قطع ابلقوس 
الكهرابئي ، مطارق كهرابئية ، اجهزة حلام كهرابئية 
،الكرتودات الالت اللحام ، االت طالء ابلكهرابء 

—

—

— —
—

—

— —

—
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( اجزاء لالالت )،اجهزة رفع ، سالسل للمصاعد
ائن خبالف املستخدمة ،مولدات طاقة للطوارئ،مك

للمركبات الربية ، حفارات ، اجهزة صرف عوادم 
، سيور ( اجزاء االت)احملركات واملكائن ، اجهزة متدد 

مراوح احملركات واملكائن ، مراوح احملركات واملكائن ، 
،اجهزة تغذية املراجل ( اجزاء االت )اجهزة تلقني 

مكابس املكائن ،منظمات مياه لتغذية ، االت ترشيح ، 
لتنظيف هواء التربيد ( فالتر)ترشيح ، مرشحات 
اجزاء االالت اواملكائن () فالتر)للمكائن ، مرشحات 

،االت صقل ، معدات املراجل االلية ،االت كشط ، (
دواليب تنظيم السرعة ، االت سباكة، جهاز لتنظيم 
السرعة خبالف املستخدم للمكبات االلية ، االت 

حتويل الوقود حملركات االحرتاق تشكيل االفريز ، اجهزة 
الداخلي ، مقتصدات وقود للمحركات واملكائن، 
مضخات وقود ذاتية التنظيف ، االت للتخلص من 
الفضالت ، االت نفخ لضغط وتصريف ونقل الغازات 
، االت انتاج غازات ،مشاعل نفخ تعمل ابلغاز 
،صناديق مسننات خبالف املستخدمة يف املركبات االلية 

ات التيار،مولدات الكهرابء ، مشعات توهج ، مولد
ملركبات الديزل ،مسدسات غراء كهرابئية ،صناديق 

اجزاء االت )،حلقات تشحيم ( اجزاء االت )تشحيم 
جزء من )، وقاء ( اجزاء االت )، حجارة طحن ( 

،جوهبات حركة االالت ،مسدسات غراء  (االالت 
اء اجز )كهرابئية ، مسدسات لرش الدهاانت ، مطارق 

، مطارق تدار ابهلواء املضغوط ،عدد حتمل (االت 
ابليد خبالف اليت تدار يوميا ،اجهزة شحن لتحميل 

اجهزة مناولة )وافراغ احلمولة ،االت شحن اوتوماتيكية 
اجزاء )،مبادالت حرارية ( اجزاء االت )،عالقات ( 

،االت ثين او طي ،رافعات ،اجهزة تثبيت العدد (االت 
، قواديس تصريف ( اجزاء االت )االلية ،اغطية 

، (اجزاء االت )، اوعية او حاوايت ( للتفريغ االيل )
مكائن وحمركات هيدرولية ،تربينات هيدرولية ، معدات 

—

—

—
— —

—

—
—

—

—
— —

—

—

—
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اشعال حمركات االحرتاق الداخلي ،خميطات اشعال ، 
، وصالت ( االت)حماقن للمكائن ، رافعات نقالة 

  وصالت)، وصالت عامة احلركة (اجزاء االت )
، ( اجزاء االت) ، صناديق للمرتكزات (كردان

مرتكزات اعمدة ،مرافق بدء االدارة للدراجات النارية 
، خمارط ( اجزاء االت)، سكاكني كهرابئية ، سكاكني 

، سيور للمصاعد ، اجهزة رفع ، ( معدات الية )
اجزاء )منصات حتميل ، مضخات تشحيم ، مشحمات 

، عدد الية ،  ، دواليب تنظيم سرعة االالت(االت
دواليب الية ، اجهزة تشغيل ايل ، تشعب عوادم 
املكائن ، االت تصنيع االدوات املعدنية ، خالطات 

،االت نقر او حفر ،مسالف تدار مبحركات  ( االت)
كهرابئية ،حمركات كهرابئية خبالف املستخدمة يف 

،  ( االت)املركبات الربية ،معدات التقاط وجتميع الطني
عدد )حملركات واملكائن ، قراضات كامتات صوت ا

،االت لتسنني الصواميل ، االت معاجلة اخلامات ( الية
، مسدسات لرش الدهاانت ، االت دهان ، ملمعات 
ارضيات ابركيه ابلشمع كهرابئية ، قطع مكابس 
،مكابس لالسطواانت ، مكابس للمكائن مكابس 
اجزاء االت او مكائن ،حماريث ، شفرات احملاريث ، 

بس ذات كباسات غاطسة ،مطارق تدار ابهلواء مكا
املضغوط ،انقالت تدار بلهواء املضغوط ، االت 

االت )واجهزة صقل كهرابئية ، مطاالق الية ،مكابس 
( اجزاء االت )،خمفضات ضغط ( لالغراض الصناعية 
اجزاء )، صمامات ( اجزاء االت )،منظمات ضغط 

شية ، اغ( اجزاء االت )، بكرات ،بكرات( االت 
اجزاء )، مضخات ( االت)للمضخات ، مضخات 

، ( االت)مضخات تفريغ ( االت او مكائن او حمركات 
االت خترمي ، رافعات ذات جراند مسننة وتروس ، 

( االت)احملركات واملكائن ، مركات ( للتربيد)مشعات 
، (اجزاء االت )، خمفضات ضغط ( االت)،مكابس 

خدمة مسننات لتخفيض السرعة خبالف املست

— —
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للمركبات االلية، بكرات الية للخراطيم املرنة ، بكرات 
، حلقات  ( اجزاء االت )، منظمات ( اجزاء االت )

، ( اجزاء االت)كهرابئي احملامل ، حلقات تشحيم 
حلقات املكابس ،االت شطف ، االت بلشمة ، اذرع 
توصيل لالالت واحملركات واملكائن ، حمامل دحروجية 

( اجزاء االت)نضد للمناشري  ،اسطواانت دلفنة ،
( االت ) ، مناشري ( اجزاء االت )،شفرات مناشري 

،مقصات كهرابئية ،حمامل ذاتية التزييت ،مضخات 
وقود ذاتية التنظيم ،اجهزة فصل ، اجهزة فصل البخار 
عن النفط ، حمامل العمدة نقل احلركة ، شفرات 

، ( اجزاء االت ( )الشحذ)احملاريث ، دواليب للسن 
االت ربط احلزم ، مقصات كهرابئية ،مغاطس او اعماد 

اجزاء )، مكوكات ( اجزاء االت)ملخمدات الصدمات 
،اجهزة حلام  ( اجزاء االت )،سندات منزلقة ( االت 

كهرابئية تدار ابلغاز ، اانبيب نفخ حلام تدار ابلغاز ، 
مكاوي حلام كهرابئية ، مكاوي حلام تدار ابلعاز ، 

عات اشعال ملركبات االحرتاق مصابيح حلام ، مش
الداخلي ، منظمات سرعة لالالت واملكائنواحملركات ، 
مسدسات لرش الدهاانت ، االت رش ، نوابض 

، االت تشكيل بلكبس ، ( اجزاء االت ( )زنربكات )
لالالت، اجهزة اقالع للمحركات ( قواعد )مناصب 

، اجهزة فصل ( اجزاء االت )واملكائن ، اعضاء ساكنة 
خار عن النفط ، االت هتذيب احلجارة ، صناديق الب

، االت خاصة الغراض صناعية (اجزاء االت )حشو 
وسائل فائقة )،ضاغطات فاتقة ، شحاانت فائقة 

، طاوالت لالالت ، سدادات ( التغذية والشحن 
، مشارط حرارية ( اجزاء االت او مكائن او حمركات )
ل ابليد ،عدد حتم( تسنني )، االت لولبية ( االت)

خبالف اليت تدار يوميا ، اجهزة تثبيت العدد االلية ، 
، حموالت غرم الدوران خبالف ( اجزاء االت )عدد 

املستخدمة للمركبات الربية ،سالسل نقل احلركة خبالف 
املستخدمة للمركبات الربية ،حمامل العمدة نقل احلركة 
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خبالف املستخدمة للمركبات )، اعمدة نقل احلركة 
، اليات نقل حركة لالالت ، انقالت تدار (  الربية

ابهلواء املضغوط ، مصائد خبار ، االت هتذيب ، 
رافعات للشاحنات ، انقالت انبوبية تدار ابهلواء 

، تربينات ( اجزاء االت )املضغوط ، اانبيب املراجل
هيدرولية ،ضاغطات تربينية ، وصالت عاقة احلركة 

لكهرابئية ، ،خراطيم املكانس ا( وصالت كردان )
، صمامات ( االت)مكانس كهرابئية ، مضخات تفريغ 

، ( اجزاء االت )، صمامات ( اجزاء االت )مطقطقة 
معدات غسل املركبات ، اجهزة فلكنة ، رافعات 
للشحاانت ، اجهزة غسيل ،معدات غسل املركبات ، 

، االت التخلص من ( اجزاء االت )سخاانت ماء
، االت اجهوة كهرابئية النفاايت ،اجزاء فصل املاء 

للصقل او التلميع ابلشمع ، اجهزة حلام كهرابئية ، 
اجهزة حلام ابلقوس الكهرابئي ، اجهزة حلام تدار ابلغاز 
، اجهزة حلام كهرابئية ، دواليب الية ، جمموعة الرتوس 

. االلية ،ونشات ،االت جنارة 
شركة نورم للتوريدات : أبسم 

 ناعية مسامهة خصوصة الص
In the name of: Sharekat Norm Leltawredat Alsenaiya 
Mosahama Khososiya  

نووووو بلس  سووووو ر  ووووو ر   :العنووووو ا  
 الحسبا  م رة فيال طبيلا 

 4ط رام هللا دوار املنارة عمارة امية  :عنوان التبليغ 
  1952950633جوال 

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا : مالحظة 
حق احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

 . ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة

 3  
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  Trade Mark No.: 31272 30727:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 8 2 :يف الصنف 

  Date: 09/04/2017 15/14/7102 :التاريخ 
، قوائم (عدد يدوية ( )سنفرة )عددسجع : من اجل 

عدد )،لوحات لولبة حلقية ، مثاقب لولبية ( عدد)
، مثاقب ،قضبان قطع ، احزمة ( يدوية 

) ، مقصات تقليم، مثاقب للنجارة( حامالت)للعدد
، عدد لسن ( اجزاء من عدد يدوية)لقم  ،( عدد يدوية

، مقصات حوا ف ، ( عدد يدوية)الشفرات ، شفرات 
( عدد يدوية)مثاقب، مناشري قوسية ، مضفرات 

،مثاقب صدرية، مطارق للنقش، سنابك تعليم املركز 
شوك و )، ازاميل ،عتالت ، ادوات قطع (عدد يدوية)

، قطاعات، قضبان للقطاعات ، ( سكاكني ومالعق
، ادوات ( عدد يدوية) ضبان قطع، ادوات قطعق

اجزاء من )، ماس للزجاج( عدد يدوية)لتصفية السوائل
، حفارات (عدد يدوية)، قوالب تشكيل (عدد يدوية

، مرابط ( عدد يدوية)، اسالك سحب ( عدد يدوية)
عدد )، مثاقب، عدد حدية ( عدد يدوية)للمثاقب

عدد )للجلخ ، ممددات ( سنفرة)، دواليب (يدوية
، وصالت متديد للملفاقات براغي ، كماشات (يدويه

، اشرطة سحب سلكية، مغارف ( عدد)مسامري، مبارد
سباكه ، اطارات للمناشري اليدوية ، مطارق ختريز 

عدد ) ، عدد عدك القماش ( عدد يدوية)احلديد 
عدد )، مثاقب (تدار ابليد) ، عدد احلرائق( يدوية

) [hand tools] , Diamonds (Glaziers’

operated , Mallets [hand instruments] , Masons’ hammers , 
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  Trade Mark No.: 31272 30727:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 8 2 :يف الصنف 

  Date: 09/04/2017 15/14/7102 :التاريخ 
، قوائم (عدد يدوية ( )سنفرة )عددسجع : من اجل 

عدد )،لوحات لولبة حلقية ، مثاقب لولبية ( عدد)
، مثاقب ،قضبان قطع ، احزمة ( يدوية 

) ، مقصات تقليم، مثاقب للنجارة( حامالت)للعدد
، عدد لسن ( اجزاء من عدد يدوية)لقم  ،( عدد يدوية

، مقصات حوا ف ، ( عدد يدوية)الشفرات ، شفرات 
( عدد يدوية)مثاقب، مناشري قوسية ، مضفرات 

،مثاقب صدرية، مطارق للنقش، سنابك تعليم املركز 
شوك و )، ازاميل ،عتالت ، ادوات قطع (عدد يدوية)

، قطاعات، قضبان للقطاعات ، ( سكاكني ومالعق
، ادوات ( عدد يدوية) ضبان قطع، ادوات قطعق

اجزاء من )، ماس للزجاج( عدد يدوية)لتصفية السوائل
، حفارات (عدد يدوية)، قوالب تشكيل (عدد يدوية

، مرابط ( عدد يدوية)، اسالك سحب ( عدد يدوية)
عدد )، مثاقب، عدد حدية ( عدد يدوية)للمثاقب

عدد )للجلخ ، ممددات ( سنفرة)، دواليب (يدوية
، وصالت متديد للملفاقات براغي ، كماشات (يدويه

، اشرطة سحب سلكية، مغارف ( عدد)مسامري، مبارد
سباكه ، اطارات للمناشري اليدوية ، مطارق ختريز 

عدد ) ، عدد عدك القماش ( عدد يدوية)احلديد 
عدد )، مثاقب (تدار ابليد) ، عدد احلرائق( يدوية

) [hand tools] , Diamonds (Glaziers’

operated , Mallets [hand instruments] , Masons’ hammers , 

) ، معاول قطع( دويةعدد ي)، ازاميل مقعرة ( يدوية
، حجارة (عدد يدويه)، ادوات نقش (عدد يدوية 

، مرشات ( عدد يدوية)، مرشات (عدد يدوية)طحن
عدد )تدار ابليد لبثق املعاجني املصطكاوية، مماشق

، مثاقب ( عدد يدوية)، مطارق ( يدوية
، عدد ( عدد يدوية)، مضخات يدوية(عدديدوية)يدوية

، مثاقب جتويف ( عدد يدوية)يدوية تدار ابليد ، معاول
، ( عدد يدوية)، قطاات حلقية( اجزاء من عدد الية)

رافعات تدار ابليد للسيارات ، مناشري املنحنيات، 
، رافعات تدار ( عتالت)، رافعات(عدد يدوية)مغارف 

، مطارق للبنائني (عدد يدوية)ابليد للسيارات ، مدقات 
، (يةعدد يدو )، معاول ، مشدات لالشرطة الفلزية

، صناديق للقطع (عدد يدوية)قطاعات تفريز
، ادوات حديدية مقولبة، ازاميل (عدد يدوية)املشطوب

، كماشات ( عدد يدوية)للنقر، كماشات مسامري 
مسامري، مدسرة مسامري ، مبارد ابريه ، كماشات ، 

، ( عدد يدوية)، معاول( عدد يدوية)ادوات تثقيب 
ايت ، ادوات سنابق دقيقة الطرف، كماشات ، زراد

، مقرضات للتقليم، مضخات (عدد صقل)تلميع
، خرامات عدد يدوية، (عدد يدوية)يدوية،زرادايت خترمي

، سقاطات (عدد يدوية)، مكابس (عدد يدوية )مدكات
( عدد يدوية)، مثاقب التقوير ، مربمشات (عدد يدوية )

، مالقط ، احزمة للعدد (عدد يدوية)، مطارق برمشة 
، مالزم ، (عدد يدوية)ات اانبيب، قطاع(حامالت)

حامالت املسنات ، مسنات، ادوات تشذيب 
، (عدد يدوية)، مشدات اسالك (مقصات)الفتائل

، مفاتيح ربط، شفرات (عدد يدوية)معرايت االسالك 
، مقصات ، كاشطات (اجزاء من عدد يدوية )للمناشري 

، كفات لقم ( عدد يدوية)، عدد كشط(عدد يدوية)
، صالت متديد امللفافات براغي (يدويةعدد )اللولبة 

عدد )القلوظه، مفكات ، قطاعات اسنان اللوالب
، حجارة لسن املناجل ، مقرضات تقليم ، (يدوية
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) ، معاول قطع( دويةعدد ي)، ازاميل مقعرة ( يدوية
، حجارة (عدد يدويه)، ادوات نقش (عدد يدوية 

، مرشات ( عدد يدوية)، مرشات (عدد يدوية)طحن
عدد )تدار ابليد لبثق املعاجني املصطكاوية، مماشق

، مثاقب ( عدد يدوية)، مطارق ( يدوية
، عدد ( عدد يدوية)، مضخات يدوية(عدديدوية)يدوية

، مثاقب جتويف ( عدد يدوية)يدوية تدار ابليد ، معاول
، ( عدد يدوية)، قطاات حلقية( اجزاء من عدد الية)

رافعات تدار ابليد للسيارات ، مناشري املنحنيات، 
، رافعات تدار ( عتالت)، رافعات(عدد يدوية)مغارف 

، مطارق للبنائني (عدد يدوية)ابليد للسيارات ، مدقات 
، (يةعدد يدو )، معاول ، مشدات لالشرطة الفلزية

، صناديق للقطع (عدد يدوية)قطاعات تفريز
، ادوات حديدية مقولبة، ازاميل (عدد يدوية)املشطوب

، كماشات ( عدد يدوية)للنقر، كماشات مسامري 
مسامري، مدسرة مسامري ، مبارد ابريه ، كماشات ، 

، ( عدد يدوية)، معاول( عدد يدوية)ادوات تثقيب 
ايت ، ادوات سنابق دقيقة الطرف، كماشات ، زراد

، مقرضات للتقليم، مضخات (عدد صقل)تلميع
، خرامات عدد يدوية، (عدد يدوية)يدوية،زرادايت خترمي

، سقاطات (عدد يدوية)، مكابس (عدد يدوية )مدكات
( عدد يدوية)، مثاقب التقوير ، مربمشات (عدد يدوية )

، مالقط ، احزمة للعدد (عدد يدوية)، مطارق برمشة 
، مالزم ، (عدد يدوية)ات اانبيب، قطاع(حامالت)

حامالت املسنات ، مسنات، ادوات تشذيب 
، (عدد يدوية)، مشدات اسالك (مقصات)الفتائل

، مفاتيح ربط، شفرات (عدد يدوية)معرايت االسالك 
، مقصات ، كاشطات (اجزاء من عدد يدوية )للمناشري 

، كفات لقم ( عدد يدوية)، عدد كشط(عدد يدوية)
، صالت متديد امللفافات براغي (يدويةعدد )اللولبة 

عدد )القلوظه، مفكات ، قطاعات اسنان اللوالب
، حجارة لسن املناجل ، مقرضات تقليم ، (يدوية

عجالت ( شحذ)، فوالذ سن(شحذ)ادوات سن 
، مطارق ثقيلة، مفاتيح ربط ( عدد يدوية()شحذ)سن

، مدقات ( عدد يدوية)، مالوق (عدد يدوية)
، مطارق للحجارة، مشدات لالربطة (عدد يدوية)ثقيلة

، مفاتيح ربط (عدد يدوية)السلكية والغازية
(. عدد يدوية)اللملولبات، مقلوظات 

شركة نورم للتوريدات : أبسم 
 الصناعية مسامهة خصوصة 

In the name of: Sharekat Norm Leltawredat Alsenaiya 
Mosahama Khososiya  

نووووو بلس  سووووو ر  ووووو ر   :العنووووو ا  
 الحسبا  م رة فيال طبيلا 

 4رام هللا دوار املنارة عمارة امية ط  :عنوان التبليغ 
  1952950633جوال 

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا : ظة مالح
حق احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

 . ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة

 0 
 

  Trade Mark No.: 31273 30723:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 10/04/2017 01/14/7102 :التاريخ 
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خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 
االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 

شركة مطابع الورقاء : أبسم 
 الشاملة مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Matab'e Alwarqa Alshamelah 
Mosahama Khososiya  

 رام هللا بير نب ال  :العن ا  
:  رام هللا بري نباال  :عنوان التبليغ 

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31274 30724:قم العالمة التجارية ر 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 10/04/2017 01/14/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او , النشاط املكتيب
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية

, عارض التجارية للغاايت االعالنية او التجاريةامل
اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من 
, خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء

خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج 
خدمات عرض , حترير النصوص االعالنية, املبيعات

خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 
االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 

شركة مطابع الورقاء : أبسم 
 الشاملة مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Matab'e Alwarqa Alshamelah 
Mosahama Khososiya  

 رام هللا بير نب ال  :العن ا  
:  رام هللا بري نباال  :عنوان التبليغ 

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31274 30724:قم العالمة التجارية ر 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 10/04/2017 01/14/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او , النشاط املكتيب
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية

, عارض التجارية للغاايت االعالنية او التجاريةامل
اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من 
, خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء

خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج 
خدمات عرض , حترير النصوص االعالنية, املبيعات

695
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عجالت ( شحذ)، فوالذ سن(شحذ)ادوات سن 
، مطارق ثقيلة، مفاتيح ربط ( عدد يدوية()شحذ)سن

، مدقات ( عدد يدوية)، مالوق (عدد يدوية)
، مطارق للحجارة، مشدات لالربطة (عدد يدوية)ثقيلة

، مفاتيح ربط (عدد يدوية)السلكية والغازية
(. عدد يدوية)اللملولبات، مقلوظات 

شركة نورم للتوريدات : أبسم 
 الصناعية مسامهة خصوصة 

In the name of: Sharekat Norm Leltawredat Alsenaiya 
Mosahama Khososiya  

نووووو بلس  سووووو ر  ووووو ر   :العنووووو ا  
 الحسبا  م رة فيال طبيلا 

 4رام هللا دوار املنارة عمارة امية ط  :عنوان التبليغ 
  1952950633جوال 

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا : ظة مالح
حق احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

 . ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة

 0 
 

  Trade Mark No.: 31273 30723:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 10/04/2017 01/14/7102 :التاريخ 

عجالت ( شحذ)، فوالذ سن(شحذ)ادوات سن 
، مطارق ثقيلة، مفاتيح ربط ( عدد يدوية()شحذ)سن

، مدقات ( عدد يدوية)، مالوق (عدد يدوية)
، مطارق للحجارة، مشدات لالربطة (عدد يدوية)ثقيلة

، مفاتيح ربط (عدد يدوية)السلكية والغازية
(. عدد يدوية)اللملولبات، مقلوظات 

شركة نورم للتوريدات : أبسم 
 الصناعية مسامهة خصوصة 

In the name of: Sharekat Norm Leltawredat Alsenaiya 
Mosahama Khososiya  

نووووو بلس  سووووو ر  ووووو ر   :العنووووو ا  
 الحسبا  م رة فيال طبيلا 

 4رام هللا دوار املنارة عمارة امية ط  :عنوان التبليغ 
  1952950633جوال 

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا : ظة مالح
حق احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

 . ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة

 0 
 

  Trade Mark No.: 31273 30723:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 10/04/2017 01/14/7102 :التاريخ 

خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 
االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 

شركة مطابع الورقاء : أبسم 
 الشاملة مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Matab'e Alwarqa Alshamelah 
Mosahama Khososiya  

 رام هللا بير نب ال  :العن ا  
:  رام هللا بري نباال  :عنوان التبليغ 

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31274 30724:قم العالمة التجارية ر 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 10/04/2017 01/14/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او , النشاط املكتيب
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية

, عارض التجارية للغاايت االعالنية او التجاريةامل
اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من 
, خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء

خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج 
خدمات عرض , حترير النصوص االعالنية, املبيعات

كة جتارية على مبدأ خدمات املساعدة لتشغيل شر , عامة
الطراف )ترويج املبيعات , عرض املنتوجات, االمتياز
ترويج وخدمات , املبيعات يف مزادات عامة, (اخرى

خدمات املساعدة لالنشطة , ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل 

, وكاالت االسترياد والتصدير, شبكات اتصاالت عاملية
خدمات , املباشر على شبكة كمبيوتراتاالعالن 

شراء املنتوجات واخلدمات )التوريد لالطراف االخرى 
ادارة امللفات , توزيع العينات, (لشركات اخرى

, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة, احملوسبة
أتجري , اتجري االت البيع, وكاالت االعالانت
, واإلعالننشر مواد الدعاية , املساحات اإلعالنية

البحث عن املعلومات , املساعدة يف إدارة األعمال
جتميع املعلومات يف , لالخرين يف ملفات حاسوب

حتضري أعمدة الدعاية , النسخ, قواعد بياانت حاسوب
املساعدة يف إدارة األعمال التجارية أو , واإلعالن
اإلعالن ابلربيد , إدارة أعمال فناين التمثيل, الصناعية

, نسخ الواثئق, حتديث مواد الدعاية واإلعالن, املباشر
الدعاية واإلعالن , لصق اإلعالانت, دراسات السوق

تنظيم املعلومات يف , إستطالعات الرأي, اخلارجي
نشر نصوص الدعاية , قواعد بياانت حاسوب

, وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, واإلعالن
, تخدمات البيع ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة كان

خدمات جتميع تشكيلة من السلع لصاحل الغري، وذلك 
لتمكني عامة الزابئن من معاينتها و شرائها 

  In the name of: Moayed Ahmed Ra’dy Al - Salaimah مؤيد امحد راضي سالميه : أبسم 
 رام هللا  :العن ا  

البرية،الشرفة جانب اندي السيارات  :عنوان التبليغ 
  3513ب.الفلسطينةص

 :

يعطي اصحاهبا حق ان تسجيل هذه العالمة ال: 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
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كة جتارية على مبدأ خدمات املساعدة لتشغيل شر , عامة
الطراف )ترويج املبيعات , عرض املنتوجات, االمتياز
ترويج وخدمات , املبيعات يف مزادات عامة, (اخرى

خدمات املساعدة لالنشطة , ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل 

, وكاالت االسترياد والتصدير, شبكات اتصاالت عاملية
خدمات , املباشر على شبكة كمبيوتراتاالعالن 

شراء املنتوجات واخلدمات )التوريد لالطراف االخرى 
ادارة امللفات , توزيع العينات, (لشركات اخرى

, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة, احملوسبة
أتجري , اتجري االت البيع, وكاالت االعالانت
, واإلعالننشر مواد الدعاية , املساحات اإلعالنية

البحث عن املعلومات , املساعدة يف إدارة األعمال
جتميع املعلومات يف , لالخرين يف ملفات حاسوب

حتضري أعمدة الدعاية , النسخ, قواعد بياانت حاسوب
املساعدة يف إدارة األعمال التجارية أو , واإلعالن
اإلعالن ابلربيد , إدارة أعمال فناين التمثيل, الصناعية

, نسخ الواثئق, حتديث مواد الدعاية واإلعالن, املباشر
الدعاية واإلعالن , لصق اإلعالانت, دراسات السوق

تنظيم املعلومات يف , إستطالعات الرأي, اخلارجي
نشر نصوص الدعاية , قواعد بياانت حاسوب

, وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, واإلعالن
, تخدمات البيع ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة كان

خدمات جتميع تشكيلة من السلع لصاحل الغري، وذلك 
لتمكني عامة الزابئن من معاينتها و شرائها 

  In the name of: Moayed Ahmed Ra’dy Al - Salaimah مؤيد امحد راضي سالميه : أبسم 
 رام هللا  :العن ا  

البرية،الشرفة جانب اندي السيارات  :عنوان التبليغ 
  3513ب.الفلسطينةص

 :

يعطي اصحاهبا حق ان تسجيل هذه العالمة ال: 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31275 30729:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 2 :يف الصنف 

  Date: 10/04/2017 01/14/7102 :التاريخ 
 1االت وعدد الية ومكائن -ماكينات خياطة: من اجل 

قارانت الية وعناصر ( عدا ماكان منها للمركبات الربية
معدات ( عدا ماكان منها للمركبات الربية)نقل احلركة 

اجهزة تفقيس البيض ,زراعية عدا مايدار ابليد 
سامح شفيق عبد الرمحن : أبسم 
 شعار 

In the name of: sameh shafiq abed alrahman shaar  

- وو ر   مووو    -نوو بلس :العنوو ا  
  092796675تلف   

تلفون -شارع عمان  -انبلس :عنوان التبليغ 
157352292  

 :

 

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31275 30729:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 2 :يف الصنف 

  Date: 10/04/2017 01/14/7102 :التاريخ 
 1االت وعدد الية ومكائن -ماكينات خياطة: من اجل 

قارانت الية وعناصر ( عدا ماكان منها للمركبات الربية
معدات ( عدا ماكان منها للمركبات الربية)نقل احلركة 

اجهزة تفقيس البيض ,زراعية عدا مايدار ابليد 
سامح شفيق عبد الرمحن : أبسم 
 شعار 

In the name of: sameh shafiq abed alrahman shaar  

- وو ر   مووو    -نوو بلس :العنوو ا  
  092796675تلف   

تلفون -شارع عمان  -انبلس :عنوان التبليغ 
157352292  

 :

 

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31275 30729:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 2 :يف الصنف 

  Date: 10/04/2017 01/14/7102 :التاريخ 
 1االت وعدد الية ومكائن -ماكينات خياطة: من اجل 

قارانت الية وعناصر ( عدا ماكان منها للمركبات الربية
معدات ( عدا ماكان منها للمركبات الربية)نقل احلركة 

اجهزة تفقيس البيض ,زراعية عدا مايدار ابليد 
سامح شفيق عبد الرمحن : أبسم 
 شعار 

In the name of: sameh shafiq abed alrahman shaar  

- وو ر   مووو    -نوو بلس :العنوو ا  
  092796675تلف   

تلفون -شارع عمان  -انبلس :عنوان التبليغ 
157352292  

 :

 



452العدد التاسع عرش 2017/10/1

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31275 30729:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 2 :يف الصنف 

  Date: 10/04/2017 01/14/7102 :التاريخ 
 1االت وعدد الية ومكائن -ماكينات خياطة: من اجل 

قارانت الية وعناصر ( عدا ماكان منها للمركبات الربية
معدات ( عدا ماكان منها للمركبات الربية)نقل احلركة 

اجهزة تفقيس البيض ,زراعية عدا مايدار ابليد 
سامح شفيق عبد الرمحن : أبسم 
 شعار 

In the name of: sameh shafiq abed alrahman shaar  

- وو ر   مووو    -نوو بلس :العنوو ا  
  092796675تلف   

تلفون -شارع عمان  -انبلس :عنوان التبليغ 
157352292  

 :

  4  
 

  Trade Mark No.: 31276 30726:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 2 :يف الصنف 

  Date: 10/04/2017 01/14/7102 :التاريخ 
اجهزة تنظيف ابالسيتيلني ، اجهزة هتوية ، : من اجل 

اجهزة تقليب ، رافعات زراعية ، معدات زراعية عدا ما 
، حمركات للمركبات  يدار ابليد ، فراش هوائية للتلوين

، االت ( تراكيب ابملراب )احلوام ، مضخات هوائية 
شفط اهلواء ، مولدات التيار املرتدد ، حمامل مقاومة 
لالحتكاك لالالت ، منصات مقاومة لالحتكاك لالالت 

، مضخات هتوية ( اجزاء االت ) ، وقاء الرتس 
، ( االت)الحواض تربية االحياء املائي ، مرذذات 

دواليب االالت ، حلقات كرايت احملامل ، حمامل   حماور
كراي ، أكياس املكانس الكهرابئية ، اربطة الصكة 
للبكرات، مكابس ساللية ، كتائف ارتكاز لالالت ، 
حلقات لكرايت احملامل ، حمامل العمدة نقل احلركة ، 

،اجهزة لسحب البرية حتت ( اجزاء االت )حمامل 
فخ ،سيدر للمولدات الضغط ، مضخات برية ، االت ن

الكهرابئية ،سيدر للناقالت، سيدر لالالت ، سيدر 
للمحركات واملكائن، االت ثين ،مولدات للدراجات 

( شحذ )اهلوائية ،حامالت ريش املراوح ،االت سن 
الشفرات، شفرات قطاعات القش ،ريش املراوح 

، مكائن نفخ ، االت نفخ ،االت نفخ (اجزاء االت )

—

— —

—

—

—

—

— —

—
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 4  
 

  Trade Mark No.: 31276 30726:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 2 :يف الصنف 

  Date: 10/04/2017 01/14/7102 :التاريخ 
اجهزة تنظيف ابالسيتيلني ، اجهزة هتوية ، : من اجل 

اجهزة تقليب ، رافعات زراعية ، معدات زراعية عدا ما 
، حمركات للمركبات  يدار ابليد ، فراش هوائية للتلوين

، االت ( تراكيب ابملراب )احلوام ، مضخات هوائية 
شفط اهلواء ، مولدات التيار املرتدد ، حمامل مقاومة 
لالحتكاك لالالت ، منصات مقاومة لالحتكاك لالالت 

، مضخات هتوية ( اجزاء االت ) ، وقاء الرتس 
، ( االت)الحواض تربية االحياء املائي ، مرذذات 

دواليب االالت ، حلقات كرايت احملامل ، حمامل   حماور
كراي ، أكياس املكانس الكهرابئية ، اربطة الصكة 
للبكرات، مكابس ساللية ، كتائف ارتكاز لالالت ، 
حلقات لكرايت احملامل ، حمامل العمدة نقل احلركة ، 

،اجهزة لسحب البرية حتت ( اجزاء االت )حمامل 
فخ ،سيدر للمولدات الضغط ، مضخات برية ، االت ن

الكهرابئية ،سيدر للناقالت، سيدر لالالت ، سيدر 
للمحركات واملكائن، االت ثين ،مولدات للدراجات 

( شحذ )اهلوائية ،حامالت ريش املراوح ،االت سن 
الشفرات، شفرات قطاعات القش ،ريش املراوح 

، مكائن نفخ ، االت نفخ ،االت نفخ (اجزاء االت )

—

— —

—

—

—

—

— —

—
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الغازات ، حمركات للقوارب  لضغط وتصريف ونقل
، االت تضفري ، (اجزاء االت )،اانبيب املراجل 

بطاانت مكابح خبالف املستخدمة للمركبات ، لبادات 
مكابح خبالف املستخدمة للمركبات ، قطع مكابح 
خبالف املستخدمة للمركبات ،نعول مكابح خبالف 
املستخدمة للمركبات ،جسور دوارة ،فرجوانت 

رابئية، فرجوانت تدار كهرابئيا ، للمولدات الكه
فرجوانت اجزاء االت ، مكانس صقل الورق ، 

، مغذايت (كهرابئية )رحوايت ، فرجوانت كربونية 
للمكربنات ، مكربنات ،االت واجهزة كهرابئية تغسل 
السجاد ابلشامبو ،حموالت حمفزة ،االت طرد مركزي ، 
 منشات مركزية لتنظيف السجاد ، طواحني طرد مركزي
، االت طرد مركزي ، مضخات طرد مركزي ،خرازات 

،مناشري سلسلية ، ازاميل لالالت ( االت)طرد مركزي 
اجزاء )، صمامات مطقطقة ( اجزاء االت )،ظروف 

،اجهزة تنظيف ابالسيتيلني، ادوات تنظيف ( االت 
ابستخدام البخار ، االت واجهزة تنظيف كهرابئية ، 

خبالف (اتكلتش)، قابضات ( االت)مقراضات 
املستخدمة للمركبات الربية ، االت للطلي املائي امللون 
، مكائن تدار ابهلواء املضغوط ،مرشات تدار ابهلواء 
املضغوط لضغط املعاجني املصطكاوية ، االت تدار 
ابهلواء املضغوط ،مضخات تدار ابهلواء املضغوط ، 

( اجزاء االت )، مكثفات خبار ( االت)ضاغطات 
ف ، اذرع توصيل لالالت واحملركات ،منشات تكثيي

واملكائن ،كبالت حتكم ، اليات حتكم ، مفاتيح حتكم 
هيدرولية لالالت واحملركات واملكائن ،مفاتيح حتكم 
تدار ابهلواء املضغوط لالالت واحملركات واملكائن ، 
اجهزة حتويل الوقود حملركات االحرتاق الداخلي ، 

،االت ( االت)ت حموالت للمصنوعات الفوالذية، انقال
تصنيع احلبال ، وصالت قارنة خبالف املستخدمة 

، ( اجزاء االت )للمركبات الربية ،اغطية معدنية 
،اعمدة مرفقية ،علب مرافق ( اجهزة االت )رافعات 

—
—

—
—

—

—
—

—

—

—
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( اجزاء االت ) لالالت واملركبات واملكائن ، مرافق
،مسالف تدار مبحركات هوائية ، مولدات التيار ، 

ة لسحب الستائر ، اجهزة قطع ابلقوس اجهزة كهرابئي
الكهرابئي ، اانبيب نفخ للقطع تدار ابلغاز ، االت 
قطع ، رؤوس اسطواانت للمكائن ، اسطواانت لالالت 
،اسطواانت للمحركات واملكائن ، مكابس 

، ( جتزاء الية )لالسطواانت ، كباسات اوعية التخمني 
م مزيالت اهلواء من مياه التغذية ، مزيالت شحو 

، اغشية للمضخات ، االت قطع وصب ( االت)
، (االت)للمعادن املنصهرة يف القوالب ، حفارات 

الفضالت )اجهزة سحق ، االت التخلص من النفاايت 
، االت تقسيم ، االت ( حماريث)، حفارات خنادق ( 

( اجزاء االت )تصريف ،اجهزة تسوية ،ظروف املثاقب 
اجزاء حفر ) ، رؤوس حفر (اجزاء االت )،لقم حفر 

، (عائمة او غري عائمة )،االت حفر ، اجهزة حفر 
مثاقب كهرابئية يدوية ، سالسل تشغيل خبالف 
املستخدمة يف املركبات الربيىة ، حمركات تشغيل خبالف 

اجهزة )املستخدمة يف املركبات الربية ،اوعية اسطوانية 
،منشات تصريف الغبار الغراض التنظيف ( االت 

الغبار لغاايت التنظيف ، االت صباغة ، ،معدات ازالة 
سيور للمولدات الكهرابئية ، فرجوانت للمولدات 
الكهرابئية ، مولدات كهرابئية ،مضخات انفورية ، 
اجهزة حلام ابلقوس الكهرابئي ، اجهزة قطع ابلقوس 
الكهرابئي ، مطارق كهرابئية ، اجهزة حلام كهرابئية 

ء ابلكهرابء ،الكرتودات الالت اللحام ، االت طال
( اجزاء لالالت )،اجهزة رفع ، سالسل للمصاعد

،مولدات طاقة للطوارئ،مكائن خبالف املستخدمة 
للمركبات الربية ، حفارات ، اجهزة صرف عوادم 

، سيور ( اجزاء االت)احملركات واملكائن ، اجهزة متدد 
مراوح احملركات واملكائن ، مراوح احملركات واملكائن ، 

،اجهزة تغذية املراجل ( اجزاء االت )اجهزة تلقني 
املكائن ،منظمات مياه لتغذية ، االت ترشيح ، مكابس 

—

— —
—

—

— —

—

—

—

—
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لتنظيف هواء التربيد ( فالتر)ترشيح ، مرشحات 
اجزاء االالت اواملكائن () فالتر)للمكائن ، مرشحات 

،االت صقل ، معدات املراجل االلية ،االت كشط ، (
جهاز لتنظيم دواليب تنظيم السرعة ، االت سباكة، 

السرعة خبالف املستخدم للمكبات االلية ، االت 
تشكيل االفريز ، اجهزة حتويل الوقود حملركات االحرتاق 
الداخلي ، مقتصدات وقود للمحركات واملكائن، 
مضخات وقود ذاتية التنظيف ، االت للتخلص من 
الفضالت ، االت نفخ لضغط وتصريف ونقل الغازات 

مشاعل نفخ تعمل ابلغاز ، االت انتاج غازات ،
،صناديق مسننات خبالف املستخدمة يف املركبات االلية 
، مولدات التيار،مولدات الكهرابء ، مشعات توهج 
ملركبات الديزل ،مسدسات غراء كهرابئية ،صناديق 

اجزاء االت )،حلقات تشحيم ( اجزاء االت )تشحيم 
جزء من )، وقاء ( اجزاء االت )، حجارة طحن ( 

،جوهبات حركة االالت ،مسدسات غراء  ( االالت
اجزاء )كهرابئية ، مسدسات لرش الدهاانت ، مطارق 

، مطارق تدار ابهلواء املضغوط ،عدد حتمل (االت 
ابليد خبالف اليت تدار يوميا ،اجهزة شحن لتحميل 

اجهزة مناولة )وافراغ احلمولة ،االت شحن اوتوماتيكية 
اجزاء )حرارية ،مبادالت ( اجزاء االت )،عالقات ( 

،االت ثين او طي ،رافعات ،اجهزة تثبيت العدد (االت 
، قواديس تصريف ( اجزاء االت )االلية ،اغطية 

، (اجزاء االت )، اوعية او حاوايت ( للتفريغ االيل )
مكائن وحمركات هيدرولية ،تربينات هيدرولية ، معدات 
اشعال حمركات االحرتاق الداخلي ،خميطات اشعال ، 

، وصالت ( االت)للمكائن ، رافعات نقالة  حماقن
وصالت  )، وصالت عامة احلركة (اجزاء االت )

، ( اجزاء االت) ، صناديق للمرتكزات (كردان
مرتكزات اعمدة ،مرافق بدء االدارة للدراجات النارية 

، خمارط ( اجزاء االت)، سكاكني كهرابئية ، سكاكني 
فع ، ، سيور للمصاعد ، اجهزة ر ( معدات الية )

— —
—

—
—

—

—
— —

—

—

—

— —

—
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اجزاء )منصات حتميل ، مضخات تشحيم ، مشحمات 
، دواليب تنظيم سرعة االالت ، عدد الية ، (االت

دواليب الية ، اجهزة تشغيل ايل ، تشعب عوادم 
املكائن ، االت تصنيع االدوات املعدنية ، خالطات 

،االت نقر او حفر ،مسالف تدار مبحركات  ( االت)
ف املستخدمة يف كهرابئية ،حمركات كهرابئية خبال

،  ( االت)املركبات الربية ،معدات التقاط وجتميع الطني
عدد )كامتات صوت احملركات واملكائن ، قراضات 

،االت لتسنني الصواميل ، االت معاجلة اخلامات ( الية
، مسدسات لرش الدهاانت ، االت دهان ، ملمعات 
ارضيات ابركيه ابلشمع كهرابئية ، قطع مكابس 

واانت ، مكابس للمكائن مكابس ،مكابس لالسط
اجزاء االت او مكائن ،حماريث ، شفرات احملاريث ، 
مكابس ذات كباسات غاطسة ،مطارق تدار ابهلواء 
املضغوط ،انقالت تدار بلهواء املضغوط ، االت 

االت )واجهزة صقل كهرابئية ، مطاالق الية ،مكابس 
( اجزاء االت )،خمفضات ضغط ( لالغراض الصناعية 

اجزاء )، صمامات ( اجزاء االت )ظمات ضغط ،من
، اغشية ( اجزاء االت )، بكرات ،بكرات( االت 

اجزاء )، مضخات ( االت)للمضخات ، مضخات 
، ( االت)مضخات تفريغ ( االت او مكائن او حمركات 

االت خترمي ، رافعات ذات جراند مسننة وتروس ، 
( تاال)احملركات واملكائن ، مركات ( للتربيد)مشعات 
، (اجزاء االت )، خمفضات ضغط ( االت)،مكابس 

مسننات لتخفيض السرعة خبالف املستخدمة 
للمركبات االلية، بكرات الية للخراطيم املرنة ، بكرات 

، حلقات  ( اجزاء االت )، منظمات ( اجزاء االت )
، ( اجزاء االت)كهرابئي احملامل ، حلقات تشحيم 

بلشمة ، اذرع حلقات املكابس ،االت شطف ، االت 
توصيل لالالت واحملركات واملكائن ، حمامل دحروجية 

( اجزاء االت)،اسطواانت دلفنة ، نضد للمناشري 
( االت ) ، مناشري ( اجزاء االت )،شفرات مناشري 
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،مقصات كهرابئية ،حمامل ذاتية التزييت ،مضخات 
وقود ذاتية التنظيم ،اجهزة فصل ، اجهزة فصل البخار 

امل العمدة نقل احلركة ، شفرات عن النفط ، حم
، ( اجزاء االت ( )الشحذ)احملاريث ، دواليب للسن 

االت ربط احلزم ، مقصات كهرابئية ،مغاطس او اعماد 
اجزاء )، مكوكات ( اجزاء االت)ملخمدات الصدمات 

،اجهزة حلام  ( اجزاء االت )،سندات منزلقة ( االت 
تدار ابلغاز ،  كهرابئية تدار ابلغاز ، اانبيب نفخ حلام

مكاوي حلام كهرابئية ، مكاوي حلام تدار ابلعاز ، 
مصابيح حلام ، مشعات اشعال ملركبات االحرتاق 
الداخلي ، منظمات سرعة لالالت واملكائنواحملركات ، 
مسدسات لرش الدهاانت ، االت رش ، نوابض 

، االت تشكيل بلكبس ، ( اجزاء االت ( )زنربكات )
الت، اجهزة اقالع للمحركات لال( قواعد )مناصب 

، اجهزة فصل ( اجزاء االت )واملكائن ، اعضاء ساكنة 
البخار عن النفط ، االت هتذيب احلجارة ، صناديق 

، االت خاصة الغراض صناعية (اجزاء االت )حشو 
وسائل فائقة )،ضاغطات فاتقة ، شحاانت فائقة 

، طاوالت لالالت ، سدادات ( التغذية والشحن 
، مشارط حرارية ( الت او مكائن او حمركات اجزاء ا)
،عدد حتمل ابليد ( تسنني )، االت لولبية ( االت)

خبالف اليت تدار يوميا ، اجهزة تثبيت العدد االلية ، 
، حموالت غرم الدوران خبالف ( اجزاء االت )عدد 

املستخدمة للمركبات الربية ،سالسل نقل احلركة خبالف 
ة ،حمامل العمدة نقل احلركة املستخدمة للمركبات الربي

خبالف املستخدمة للمركبات )، اعمدة نقل احلركة 
، اليات نقل حركة لالالت ، انقالت تدار ( الربية 

ابهلواء املضغوط ، مصائد خبار ، االت هتذيب ، 
رافعات للشاحنات ، انقالت انبوبية تدار ابهلواء 

 ، تربينات( اجزاء االت )املضغوط ، اانبيب املراجل
هيدرولية ،ضاغطات تربينية ، وصالت عاقة احلركة 

،خراطيم املكانس الكهرابئية ، ( وصالت كردان )
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، صمامات ( االت)مكانس كهرابئية ، مضخات تفريغ 
، ( اجزاء االت )، صمامات ( اجزاء االت )مطقطقة 

معدات غسل املركبات ، اجهزة فلكنة ، رافعات 
املركبات ، للشحاانت ، اجهزة غسيل ،معدات غسل 

، االت التخلص من ( اجزاء االت )سخاانت ماء
النفاايت ،خزاانت فصل املاء ، االت اجهزة كهرابئية 
للصقل او التلميع ابلشمع ، اجهزة حلام كهرابئية ، 
اجهزة حلام ابلقوس الكهرابئي ، اجهزة حلام تدار ابلغاز 
، اجهزة حلام كهرابئية ، دواليب الية ، جمموعة الرتوس 

. لية ،ونشات ،االت جنارة اال
ت شركة نورم للتوريدا: أبسم 

 الصناعية مسامهة خصوصة 
In the name of: Sharekat Norm Leltawredat Alsenaiya 
Mosahama Khososiya  

نووووو بلس  سووووو ر  ووووو ر   :العنووووو ا  
 الحسبا  م رة فيال طبيلا 

 4امية ط رام هللا دوار املنارة عمارة  :عنوان التبليغ 
  1952950633جوال 
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، صمامات ( االت)مكانس كهرابئية ، مضخات تفريغ 
، ( اجزاء االت )، صمامات ( اجزاء االت )مطقطقة 

معدات غسل املركبات ، اجهزة فلكنة ، رافعات 
املركبات ، للشحاانت ، اجهزة غسيل ،معدات غسل 

، االت التخلص من ( اجزاء االت )سخاانت ماء
النفاايت ،خزاانت فصل املاء ، االت اجهزة كهرابئية 
للصقل او التلميع ابلشمع ، اجهزة حلام كهرابئية ، 
اجهزة حلام ابلقوس الكهرابئي ، اجهزة حلام تدار ابلغاز 
، اجهزة حلام كهرابئية ، دواليب الية ، جمموعة الرتوس 

. لية ،ونشات ،االت جنارة اال
ت شركة نورم للتوريدا: أبسم 

 الصناعية مسامهة خصوصة 
In the name of: Sharekat Norm Leltawredat Alsenaiya 
Mosahama Khososiya  

نووووو بلس  سووووو ر  ووووو ر   :العنووووو ا  
 الحسبا  م رة فيال طبيلا 

 4امية ط رام هللا دوار املنارة عمارة  :عنوان التبليغ 
  1952950633جوال 

 :
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، قوائم (عدد يدوية ( )سنفرة )عددسجع : من اجل 
عدد )،لوحات لولبة حلقية ، مثاقب لولبية ( دعد)

، مثاقب ،قضبان قطع ، احزمة ( يدوية 
) ، مقصات تقليم، مثاقب للنجارة( حامالت)للعدد

، عدد لسن ( اجزاء من عدد يدوية)، لقم ( عدد يدوية
، مقصات حوا ف ، ( عدد يدوية)الشفرات ، شفرات 

( عدد يدوية)مثاقب، مناشري قوسية ، مضفرات 
ثاقب صدرية، مطارق للنقش، سنابك تعليم املركز ،م
شوك و )، ازاميل ،عتالت ، ادوات قطع (عدد يدوية)

، قطاعات، قضبان للقطاعات ، ( سكاكني ومالعق
، ادوات ( عدد يدوية) قضبان قطع، ادوات قطع

اجزاء من )، ماس للزجاج( عدد يدوية)لتصفية السوائل
، حفارات (عدد يدوية)، قوالب تشكيل (عدد يدوية

، مرابط ( عدد يدوية)، اسالك سحب ( عدد يدوية)
عدد )، مثاقب، عدد حدية ( عدد يدوية)للمثاقب

عدد )للجلخ ، ممددات ( سنفرة)، دواليب (يدوية
، وصالت متديد للملفاقات براغي ، كماشات (يدويه

، اشرطة سحب سلكية، مغارف ( عدد)مسامري، مبارد
ية ، مطارق ختريز سباكه ، اطارات للمناشري اليدو 

عدد ) ، عدد عدك القماش ( عدد يدوية)احلديد 
عدد )، مثاقب (تدار ابليد) ، عدد احلرائق( يدوية
) ، معاول قطع( عدد يدوية)، ازاميل مقعرة ( يدوية

، حجارة (عدد يدويه)، ادوات نقش (عدد يدوية 
، مرشات ( عدد يدوية)، مرشات (عدد يدوية)طحن

عدد )اجني املصطكاوية، مماشقتدار ابليد لبثق املع
، مثاقب ( عدد يدوية)، مطارق ( يدوية
، عدد ( عدد يدوية)، مضخات يدوية(عدديدوية)يدوية

، مثاقب جتويف ( عدد يدوية)يدوية تدار ابليد ، معاول
، ( عدد يدوية)، قطاات حلقية( اجزاء من عدد الية)

رافعات تدار ابليد للسيارات ، مناشري املنحنيات، 

) [hand tools] , Diamonds (Glaziers’

nstruments] , Masons’ hammers , 

699

، صمامات ( االت)مكانس كهرابئية ، مضخات تفريغ 
، ( اجزاء االت )، صمامات ( اجزاء االت )مطقطقة 

معدات غسل املركبات ، اجهزة فلكنة ، رافعات 
املركبات ، للشحاانت ، اجهزة غسيل ،معدات غسل 

، االت التخلص من ( اجزاء االت )سخاانت ماء
النفاايت ،خزاانت فصل املاء ، االت اجهزة كهرابئية 
للصقل او التلميع ابلشمع ، اجهزة حلام كهرابئية ، 
اجهزة حلام ابلقوس الكهرابئي ، اجهزة حلام تدار ابلغاز 
، اجهزة حلام كهرابئية ، دواليب الية ، جمموعة الرتوس 

. لية ،ونشات ،االت جنارة اال
ت شركة نورم للتوريدا: أبسم 

 الصناعية مسامهة خصوصة 
In the name of: Sharekat Norm Leltawredat Alsenaiya 
Mosahama Khososiya  

نووووو بلس  سووووو ر  ووووو ر   :العنووووو ا  
 الحسبا  م رة فيال طبيلا 

 4امية ط رام هللا دوار املنارة عمارة  :عنوان التبليغ 
  1952950633جوال 
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  Trade Mark No.: 31278 30722:العالمة التجارية رقم 
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  In Class: 8 2 :يف الصنف 
  Date: 10/04/2017 01/14/7102 :التاريخ 

، قوائم (عدد يدوية ( )سنفرة )عددسجع : من اجل 
عدد )،لوحات لولبة حلقية ، مثاقب لولبية ( دعد)

، مثاقب ،قضبان قطع ، احزمة ( يدوية 
) ، مقصات تقليم، مثاقب للنجارة( حامالت)للعدد

، عدد لسن ( اجزاء من عدد يدوية)، لقم ( عدد يدوية
، مقصات حوا ف ، ( عدد يدوية)الشفرات ، شفرات 

( عدد يدوية)مثاقب، مناشري قوسية ، مضفرات 
ثاقب صدرية، مطارق للنقش، سنابك تعليم املركز ،م
شوك و )، ازاميل ،عتالت ، ادوات قطع (عدد يدوية)

، قطاعات، قضبان للقطاعات ، ( سكاكني ومالعق
، ادوات ( عدد يدوية) قضبان قطع، ادوات قطع

اجزاء من )، ماس للزجاج( عدد يدوية)لتصفية السوائل
، حفارات (عدد يدوية)، قوالب تشكيل (عدد يدوية

، مرابط ( عدد يدوية)، اسالك سحب ( عدد يدوية)
عدد )، مثاقب، عدد حدية ( عدد يدوية)للمثاقب

عدد )للجلخ ، ممددات ( سنفرة)، دواليب (يدوية
، وصالت متديد للملفاقات براغي ، كماشات (يدويه

، اشرطة سحب سلكية، مغارف ( عدد)مسامري، مبارد
ية ، مطارق ختريز سباكه ، اطارات للمناشري اليدو 

عدد ) ، عدد عدك القماش ( عدد يدوية)احلديد 
عدد )، مثاقب (تدار ابليد) ، عدد احلرائق( يدوية
) ، معاول قطع( عدد يدوية)، ازاميل مقعرة ( يدوية

، حجارة (عدد يدويه)، ادوات نقش (عدد يدوية 
، مرشات ( عدد يدوية)، مرشات (عدد يدوية)طحن

عدد )اجني املصطكاوية، مماشقتدار ابليد لبثق املع
، مثاقب ( عدد يدوية)، مطارق ( يدوية
، عدد ( عدد يدوية)، مضخات يدوية(عدديدوية)يدوية

، مثاقب جتويف ( عدد يدوية)يدوية تدار ابليد ، معاول
، ( عدد يدوية)، قطاات حلقية( اجزاء من عدد الية)

رافعات تدار ابليد للسيارات ، مناشري املنحنيات، 

) [hand tools] , Diamonds (Glaziers’

nstruments] , Masons’ hammers , 

، رافعات تدار ( عتالت)، رافعات(عدد يدوية)ف مغار 
، مطارق للبنائني (عدد يدوية)ابليد للسيارات ، مدقات 

، (عدد يدوية)، معاول ، مشدات لالشرطة الفلزية
، صناديق للقطع (عدد يدوية)قطاعات تفريز

، ادوات حديدية مقولبة، ازاميل (عدد يدوية)املشطوب
، كماشات  (عدد يدوية)للنقر، كماشات مسامري 

مسامري، مدسرة مسامري ، مبارد ابريه ، كماشات ، 
، ( عدد يدوية)، معاول( عدد يدوية)ادوات تثقيب 

سنابق دقيقة الطرف، كماشات ، زرادايت ، ادوات 
، مقرضات للتقليم، مضخات (عدد صقل)تلميع

، خرامات عدد يدوية، (عدد يدوية)يدوية،زرادايت خترمي
، سقاطات (عدد يدوية)س ، مكاب(عدد يدوية )مدكات

( عدد يدوية)، مثاقب التقوير ، مربمشات (عدد يدوية )
، مالقط ، احزمة للعدد (عدد يدوية)، مطارق برمشة 

، مالزم ، (عدد يدوية)، قطاعات اانبيب(حامالت)
حامالت املسنات ، مسنات، ادوات تشذيب 

، (عدد يدوية)، مشدات اسالك (مقصات)الفتائل
، مفاتيح ربط، شفرات (عدد يدوية)معرايت االسالك 

، مقصات ، كاشطات (اجزاء من عدد يدوية )للمناشري 
، كفات لقم ( عدد يدوية)، عدد كشط(عدد يدوية)

، صالت متديد امللفافات براغي (عدد يدوية)اللولبة 
عدد )القلوظه، مفكات ، قطاعات اسنان اللوالب

، حجارة لسن املناجل ، مقرضات تقليم ، (يدوية
عجالت ( شحذ)، فوالذ سن(شحذ)ات سن ادو 
، مطارق ثقيلة، مفاتيح ربط ( عدد يدوية()شحذ)سن

، مدقات ( عدد يدوية)، مالوق (عدد يدوية)
، مطارق للحجارة، مشدات لالربطة (عدد يدوية)ثقيلة

، مفاتيح ربط (عدد يدوية)السلكية والغازية
(. عدد يدوية)اللملولبات، مقلوظات 
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شركة نورم للتوريدات : أبسم 
 الصناعية مسامهة خصوصة 

In the name of: Sharekat Norm Leltawredat Alsenaiya 
Mosahama Khososiya  

نووووو بلس  سووووو ر  ووووو ر   :العنووووو ا  
 الحسبا  م رة فيال طبيلا 

 4رام هللا دوار املنارة عمارة امية ط  :عنوان التبليغ 
  1952950633جوال 

 :

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31279 30725:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 28 72 :يف الصنف 

  Date: 10/04/2017 01/14/7102 :التاريخ 
اللعب وادوات اللعب، ادوات الرايضة : من اجل 

اجلمنازية واالدوات الرايضية غري الواردة يف فئات 
اخرى، زينة لشجرة عيد امليالد 

شركة تنورة لألزايء : أبسم 
 وامللبوسات مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Tanoora Lelazya Wa Almalbusat 
Mosahama Khososiya  

   ر  الك ثر  5 -البيرة  :العن ا  
:  ارع الكوثر ش 2 -البرية  :عنوان التبليغ 

، رافعات تدار ( عتالت)، رافعات(عدد يدوية)ف مغار 
، مطارق للبنائني (عدد يدوية)ابليد للسيارات ، مدقات 

، (عدد يدوية)، معاول ، مشدات لالشرطة الفلزية
، صناديق للقطع (عدد يدوية)قطاعات تفريز

، ادوات حديدية مقولبة، ازاميل (عدد يدوية)املشطوب
، كماشات  (عدد يدوية)للنقر، كماشات مسامري 

مسامري، مدسرة مسامري ، مبارد ابريه ، كماشات ، 
، ( عدد يدوية)، معاول( عدد يدوية)ادوات تثقيب 

سنابق دقيقة الطرف، كماشات ، زرادايت ، ادوات 
، مقرضات للتقليم، مضخات (عدد صقل)تلميع

، خرامات عدد يدوية، (عدد يدوية)يدوية،زرادايت خترمي
، سقاطات (عدد يدوية)س ، مكاب(عدد يدوية )مدكات

( عدد يدوية)، مثاقب التقوير ، مربمشات (عدد يدوية )
، مالقط ، احزمة للعدد (عدد يدوية)، مطارق برمشة 

، مالزم ، (عدد يدوية)، قطاعات اانبيب(حامالت)
حامالت املسنات ، مسنات، ادوات تشذيب 

، (عدد يدوية)، مشدات اسالك (مقصات)الفتائل
، مفاتيح ربط، شفرات (عدد يدوية)معرايت االسالك 

، مقصات ، كاشطات (اجزاء من عدد يدوية )للمناشري 
، كفات لقم ( عدد يدوية)، عدد كشط(عدد يدوية)

، صالت متديد امللفافات براغي (عدد يدوية)اللولبة 
عدد )القلوظه، مفكات ، قطاعات اسنان اللوالب

، حجارة لسن املناجل ، مقرضات تقليم ، (يدوية
عجالت ( شحذ)، فوالذ سن(شحذ)ات سن ادو 
، مطارق ثقيلة، مفاتيح ربط ( عدد يدوية()شحذ)سن

، مدقات ( عدد يدوية)، مالوق (عدد يدوية)
، مطارق للحجارة، مشدات لالربطة (عدد يدوية)ثقيلة

، مفاتيح ربط (عدد يدوية)السلكية والغازية
(. عدد يدوية)اللملولبات، مقلوظات 

شركة نورم للتوريدات : أبسم 
 الصناعية مسامهة خصوصة 

In the name of: Sharekat Norm Leltawredat Alsenaiya 
Mosahama Khososiya  

نووووو بلس  سووووو ر  ووووو ر   :العنووووو ا  
 الحسبا  م رة فيال طبيلا 

 4رام هللا دوار املنارة عمارة امية ط  :عنوان التبليغ 
  1952950633جوال 

 :

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31279 30725:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 28 72 :يف الصنف 

  Date: 10/04/2017 01/14/7102 :التاريخ 
اللعب وادوات اللعب، ادوات الرايضة : من اجل 

اجلمنازية واالدوات الرايضية غري الواردة يف فئات 
اخرى، زينة لشجرة عيد امليالد 

شركة تنورة لألزايء : أبسم 
 وامللبوسات مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Tanoora Lelazya Wa Almalbusat 
Mosahama Khososiya  

   ر  الك ثر  5 -البيرة  :العن ا  
:  ارع الكوثر ش 2 -البرية  :عنوان التبليغ 

700

شركة نورم للتوريدات : أبسم 
 الصناعية مسامهة خصوصة 

In the name of: Sharekat Norm Leltawredat Alsenaiya 
Mosahama Khososiya  

نووووو بلس  سووووو ر  ووووو ر   :العنووووو ا  
 الحسبا  م رة فيال طبيلا 

 4رام هللا دوار املنارة عمارة امية ط  :عنوان التبليغ 
  1952950633جوال 

 :

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31279 30725:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 28 72 :يف الصنف 

  Date: 10/04/2017 01/14/7102 :التاريخ 
اللعب وادوات اللعب، ادوات الرايضة : من اجل 

اجلمنازية واالدوات الرايضية غري الواردة يف فئات 
اخرى، زينة لشجرة عيد امليالد 

شركة تنورة لألزايء : أبسم 
 وامللبوسات مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Tanoora Lelazya Wa Almalbusat 
Mosahama Khososiya  

   ر  الك ثر  5 -البيرة  :العن ا  
:  ارع الكوثر ش 2 -البرية  :عنوان التبليغ 
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701

702

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31284 30724:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 11/04/2017 00/14/7102 :التاريخ 
ونية؛ بطارايت البطارايت للسجائر اإللكرت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
 شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31284 30724:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 11/04/2017 00/14/7102 :التاريخ 
ونية؛ بطارايت البطارايت للسجائر اإللكرت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
 شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

  5  
 

  Trade Mark No.: 31285 30729:ارية رقم العالمة التج
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 11/04/2017 00/14/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 01  
 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31285 30729:ارية رقم العالمة التج
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 11/04/2017 00/14/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 01  
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  Trade Mark No.: 31286 30726:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 11/04/2017 00/14/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 
السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 

صنوعة الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر امل
لغري (من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 

؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )األغراض الطبية
ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 
علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف 
السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 

اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية  منتجات التبغ
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  

لتقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية كبدائل عن السجائر ا
الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري 
ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ 
مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم 

؛  34للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة، يف الفئة 
وكذلك عيدان طفاايت السجائر والسيجار املسخنة 

التبغ املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة 
. إلعادة الشحن

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31287 30722:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 11/04/2017 00/14/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 

السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ شواحن 

703
 5  

 

  Trade Mark No.: 31285 30729:ارية رقم العالمة التج
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 11/04/2017 00/14/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 01  
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التبغ املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة 
. إلعادة الشحن

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31287 30722:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 11/04/2017 00/14/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 

السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ شواحن 

التبغ املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة 
. إلعادة الشحن

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31287 30722:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 11/04/2017 00/14/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 

السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ شواحن 

704

705

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه .أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31288 30722:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 11/04/2017 00/14/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. خارالب

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه .أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31288 30722:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 11/04/2017 00/14/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. خارالب

التبغ املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة 
. إلعادة الشحن

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31287 30722:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 11/04/2017 00/14/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 

السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ شواحن 

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
    تيلا س يسرا ن

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31289 30725:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :الصنف يف 

  Date: 11/04/2017 00/14/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 
السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري (من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )األغراض الطبية

ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 
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التبغ املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة 
. إلعادة الشحن

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31287 30722:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 11/04/2017 00/14/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 

السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ شواحن 

706

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
    تيلا س يسرا ن

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31289 30725:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :الصنف يف 

  Date: 11/04/2017 00/14/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 
السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري (من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )األغراض الطبية

ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 

علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف 
ت؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، السجائر، القداحا

منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية 
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 

ة؛ السجائر االلكرتونية  اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتوني
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية 
الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري 
ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ 
مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم 

؛  34لفئة للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة، يف ا
طفاايت السجائر والسيجار املسخنة وكذلك عيدان 
التبغ املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة 

. إلعادة الشحن
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 04  
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707

708

  Trade Mark No.: 31290 30751:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 11/04/2017 00/14/7102 :التاريخ 
اانبيب قاسية غري ,مواد بناء غري معدنية : من اجل 

مباين غري معدنية ,اسفلت وزفت وقار,معدنية للمباين
مواد عزل ,نصب جمسمات غري معدنية ,قابلة للنقل

روبة والصق بالط ,زفته,للمباين
 In the name of: MOHMMAD WALEED HANAFI ABU دمحم وليد حنفي ابو شامة : أبسم 

SHAMA  
ول الخليووووول الحوووووو وو  اال :العنووووو ا  

0796881271  
اخلليل احلاووز االول  :عنوان التبليغ 
1952660734  

 :

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31290 30751:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 11/04/2017 00/14/7102 :التاريخ 
اانبيب قاسية غري ,مواد بناء غري معدنية : من اجل 

مباين غري معدنية ,اسفلت وزفت وقار,معدنية للمباين
مواد عزل ,نصب جمسمات غري معدنية ,قابلة للنقل

روبة والصق بالط ,زفته,للمباين
 In the name of: MOHMMAD WALEED HANAFI ABU دمحم وليد حنفي ابو شامة : أبسم 

SHAMA  
ول الخليووووول الحوووووو وو  اال :العنووووو ا  

0796881271  
اخلليل احلاووز االول  :عنوان التبليغ 
1952660734  

 :

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31291 30750:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 11/04/2017 00/14/7102 :التاريخ 
مواد جتميل : من اجل 

شركة ايفل للتجميل : أبسم 
 والتجاره العامه 

In the name of: Evil Company for cosmetices and general 
trading  

-بوار جموو ل  بووو الن صوور :العنوو ا  
  0799788277ط لكرم 

طولكرم -دوار مجال عبد الناصر :عنوان التبليغ 
1955366799  

 :

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 31291 30750:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 11/04/2017 00/14/7102 :التاريخ 
مواد جتميل : من اجل 

شركة ايفل للتجميل : أبسم 
 والتجاره العامه 

In the name of: Evil Company for cosmetices and general 
trading  

-بوار جموو ل  بووو الن صوور :العنوو ا  
  0799788277ط لكرم 

طولكرم -دوار مجال عبد الناصر :عنوان التبليغ 
1955366799  

 :

 

 06  
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  Trade Mark No.: 31293 30753:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
خدمات توفري األطعمة واملشروابت، اإليواء : من اجل 

. املؤقت
شركة حلن تشيللو : أبسم 

للمطاعم واملقاهي املسامهة 
 ة احملدودة اخلصوصي

In the name of: Sherkat Lahen Cello Lel Mataa'em Wa 
Almaqahi Al Mosahama Al Khososya Al Mahdoda  

  ر   ستشف  / ويفز ت ور :العن ا  
 / رام هللا/ رام هللا الح    

:   :عنوان التبليغ 

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 31294 30754:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
خدمات توفري األطعمة واملشروابت، اإليواء : من اجل 

. املؤقت

  Trade Mark No.: 31293 30753:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
خدمات توفري األطعمة واملشروابت، اإليواء : من اجل 

. املؤقت
شركة حلن تشيللو : أبسم 

للمطاعم واملقاهي املسامهة 
 ة احملدودة اخلصوصي

In the name of: Sherkat Lahen Cello Lel Mataa'em Wa 
Almaqahi Al Mosahama Al Khososya Al Mahdoda  

  ر   ستشف  / ويفز ت ور :العن ا  
 / رام هللا/ رام هللا الح    

:   :عنوان التبليغ 

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 31294 30754:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
خدمات توفري األطعمة واملشروابت، اإليواء : من اجل 

. املؤقت

709

710

711

  Trade Mark No.: 31291 30750:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 11/04/2017 00/14/7102 :التاريخ 
مواد جتميل : من اجل 

شركة ايفل للتجميل : أبسم 
 والتجاره العامه 

In the name of: Evil Company for cosmetices and general 
trading  

-بوار جموو ل  بووو الن صوور :العنوو ا  
  0799788277ط لكرم 

طولكرم -دوار مجال عبد الناصر :عنوان التبليغ 
1955366799  

 :

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 31293 30753:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
خدمات توفري األطعمة واملشروابت، اإليواء : من اجل 

. املؤقت
شركة حلن تشيللو : أبسم 

للمطاعم واملقاهي املسامهة 
 ة احملدودة اخلصوصي

In the name of: Sherkat Lahen Cello Lel Mataa'em Wa 
Almaqahi Al Mosahama Al Khososya Al Mahdoda  

  ر   ستشف  / ويفز ت ور :العن ا  
 / رام هللا/ رام هللا الح    

:   :عنوان التبليغ 

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 31294 30754:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
خدمات توفري األطعمة واملشروابت، اإليواء : من اجل 

. املؤقت
شركة حلن تشيللو : أبسم 

للمطاعم واملقاهي املسامهة 
 اخلصوصية احملدودة 

In the name of: Sherkat Lahen Cello Lel Mataa'em Wa 
Almaqahi Al Mosahama Al Khososya Al Mahdoda  

  ر   ستشف  / رويفز ت و :العن ا  
 / رام هللا/ رام هللا الح    

:   :عنوان التبليغ 

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 31295 30759:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
مثل سيارات النقل والشاحنات )السيارات : من اجل 

واملقطورات وعرابت النقل ومقطورات وشاحنات 
واالجزاء التابعة هلا، مجيعها مشمولة ( احلموالت اخلفيفة

. 07يف الصنف 

شركة حلن تشيللو : أبسم 
للمطاعم واملقاهي املسامهة 

 اخلصوصية احملدودة 

In the name of: Sherkat Lahen Cello Lel Mataa'em Wa 
Almaqahi Al Mosahama Al Khososya Al Mahdoda  

  ر   ستشف  / رويفز ت و :العن ا  
 / رام هللا/ رام هللا الح    

:   :عنوان التبليغ 

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 31295 30759:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
مثل سيارات النقل والشاحنات )السيارات : من اجل 

واملقطورات وعرابت النقل ومقطورات وشاحنات 
واالجزاء التابعة هلا، مجيعها مشمولة ( احلموالت اخلفيفة

. 07يف الصنف 

شركة حلن تشيللو : أبسم 
للمطاعم واملقاهي املسامهة 

 اخلصوصية احملدودة 

In the name of: Sherkat Lahen Cello Lel Mataa'em Wa 
Almaqahi Al Mosahama Al Khososya Al Mahdoda  

  ر   ستشف  / رويفز ت و :العن ا  
 / رام هللا/ رام هللا الح    

:   :عنوان التبليغ 

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 31295 30759:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
مثل سيارات النقل والشاحنات )السيارات : من اجل 

واملقطورات وعرابت النقل ومقطورات وشاحنات 
واالجزاء التابعة هلا، مجيعها مشمولة ( احلموالت اخلفيفة

. 07يف الصنف 
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شركة حلن تشيللو : أبسم 
للمطاعم واملقاهي املسامهة 

 اخلصوصية احملدودة 

In the name of: Sherkat Lahen Cello Lel Mataa'em Wa 
Almaqahi Al Mosahama Al Khososya Al Mahdoda  

  ر   ستشف  / رويفز ت و :العن ا  
 / رام هللا/ رام هللا الح    

:   :عنوان التبليغ 

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 31295 30759:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
مثل سيارات النقل والشاحنات )السيارات : من اجل 

واملقطورات وعرابت النقل ومقطورات وشاحنات 
واالجزاء التابعة هلا، مجيعها مشمولة ( احلموالت اخلفيفة

. 07يف الصنف 
  .In the name of: SKODA AUTO a.s . اس.سكودا اوتو اي: أبسم 

ف ك فوووو  كليمنتوووو  . توووو  ار :العنووو ا  
 01-ا   با ب ليس تا سو   ب689
 ا الجمه ريا التشي يا 297

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

 

 05  
 

  Trade Mark No.: 31296 30756:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
مثل سيارات النقل والشاحنات )السيارات : من اجل 

واملقطورات وعرابت النقل ومقطورات وشاحنات 
واالجزاء التابعة هلا، مجيعها مشمولة ( احلموالت اخلفيفة

. 07يف الصنف 
  .In the name of: SKODA AUTO a.s . اس.سكودا اوتو اي: أبسم 

ف ك فوووو  كليمنتوووو  . توووو  ار :العنووو ا  
 01-ا   با ب ليس تا سو   ب689
 ريا التشي يا ا الجمه 297

: عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

  .In the name of: SKODA AUTO a.s . اس.سكودا اوتو اي: أبسم 
ف ك فوووو  كليمنتوووو  . توووو  ار :العنووو ا  

 01-ا   با ب ليس تا سو   ب689
 ا الجمه ريا التشي يا 297

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

 

 05  
 

  Trade Mark No.: 31296 30756:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
مثل سيارات النقل والشاحنات )السيارات : من اجل 

واملقطورات وعرابت النقل ومقطورات وشاحنات 
واالجزاء التابعة هلا، مجيعها مشمولة ( احلموالت اخلفيفة

. 07يف الصنف 
  .In the name of: SKODA AUTO a.s . اس.سكودا اوتو اي: أبسم 

ف ك فوووو  كليمنتوووو  . توووو  ار :العنووو ا  
 01-ا   با ب ليس تا سو   ب689
 ريا التشي يا ا الجمه 297

: عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,24ب .ص

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 31297 30752:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
الصابون، العطور والزيوت العطرية : من اجل 

ومستحضرات التجميل ومستحضرات التجميل اخلاصة 
ابلعناية ابلبشرة، مزيالت الروائح الكريهة ومضادات 

ف التعرق لالستعمال الشخصي، مستحضرات لتنظي
. والعناية ولزخرفة الشعر

  In the name of: Beiersdorf AG أي جي بريسدورف : أبسم 
 20277ا 16اون  ووووتراس  :العنوووو ا  

 ه  ب رغا الم ني  
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,24ب .ص
 :

 

  .In the name of: SKODA AUTO a.s . اس.سكودا اوتو اي: أبسم 
ف ك فوووو  كليمنتوووو  . توووو  ار :العنووو ا  

 01-ا   با ب ليس تا سو   ب689
 ا الجمه ريا التشي يا 297

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24ب .ص

 :

 

 05  
 

  Trade Mark No.: 31296 30756:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
مثل سيارات النقل والشاحنات )السيارات : من اجل 

واملقطورات وعرابت النقل ومقطورات وشاحنات 
واالجزاء التابعة هلا، مجيعها مشمولة ( احلموالت اخلفيفة

. 07يف الصنف 
  .In the name of: SKODA AUTO a.s . اس.سكودا اوتو اي: أبسم 

ف ك فوووو  كليمنتوووو  . توووو  ار :العنووو ا  
 01-ا   با ب ليس تا سو   ب689
 ريا التشي يا ا الجمه 297

: عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
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 70  
 

  Trade Mark No.: 31298 30752:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
الصابون، العطور والزيوت العطرية : من اجل 

ومستحضرات التجميل ومستحضرات التجميل اخلاصة 
ادات ابلعناية ابلبشرة، مزيالت الروائح الكريهة ومض

التعرق لالستعمال الشخصي، مستحضرات لتنظيف 
. والعناية ولزخرفة الشعر

  In the name of: Beiersdorf AG بريسدورف أي جي : أبسم 
 20277ا 16اون  ووووتراس  :العنوووو ا  

 ه  ب رغا الم ني  
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,24ب .ص
 :

 

 77  
 

713

714

 70  
 

  Trade Mark No.: 31298 30752:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
الصابون، العطور والزيوت العطرية : من اجل 

ومستحضرات التجميل ومستحضرات التجميل اخلاصة 
ادات ابلعناية ابلبشرة، مزيالت الروائح الكريهة ومض

التعرق لالستعمال الشخصي، مستحضرات لتنظيف 
. والعناية ولزخرفة الشعر

  In the name of: Beiersdorf AG بريسدورف أي جي : أبسم 
 20277ا 16اون  ووووتراس  :العنوووو ا  

 ه  ب رغا الم ني  
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,24ب .ص
 :

 

 77  
 

  Trade Mark No.: 31305 30319:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
أدوات جتميل، مكياج، كرميات جتميل،  : من اجل 

هذا كرميات بشرة، عطور، كوزانتكس وكا يدخل ضمن 
. الصنف
  In the name of: sharekat altarefe mall شركة الطريفي مول : أبسم 

رام هللاا  ووووو ر  الشووووورطا  :العنوووو ا  
  م رة الر  ن  

عمارة -شارع انبلس -البرية  :ان التبليغ عنو 
  7اخلطيب ط

 :

 

 73  
 

  Trade Mark No.: 31305 30319:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
أدوات جتميل، مكياج، كرميات جتميل،  : من اجل 

هذا كرميات بشرة، عطور، كوزانتكس وكا يدخل ضمن 
. الصنف
  In the name of: sharekat altarefe mall شركة الطريفي مول : أبسم 

رام هللاا  ووووو ر  الشووووورطا  :العنوووو ا  
  م رة الر  ن  

عمارة -شارع انبلس -البرية  :ان التبليغ عنو 
  7اخلطيب ط

 :

 

 73  
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715

  Trade Mark No.: 31307 30312:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
، ثوب، دشداش، مالبس أقمشة، مالبس: من اجل 

طويلة، مالبس صيفية، ملبوسات، مالبس 
  In the name of: sharekat altarefe mall شركة الطريفي مول : أبسم 

رام هللاا  ووووو ر  الشووووورطا  :العنوووو ا  
  م رة الر  ن  

عمارة -شارع انبلس -البرية  :عنوان التبليغ 
  7اخلطيب ط

 :

 

 74  
 

  Trade Mark No.: 31307 30312:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
، ثوب، دشداش، مالبس أقمشة، مالبس: من اجل 

طويلة، مالبس صيفية، ملبوسات، مالبس 
  In the name of: sharekat altarefe mall شركة الطريفي مول : أبسم 

رام هللاا  ووووو ر  الشووووورطا  :العنوووو ا  
  م رة الر  ن  

عمارة -شارع انبلس -البرية  :عنوان التبليغ 
  7اخلطيب ط

 :

 

 74  
 

716

  Trade Mark No.: 31307 30312:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
، ثوب، دشداش، مالبس أقمشة، مالبس: من اجل 

طويلة، مالبس صيفية، ملبوسات، مالبس 
  In the name of: sharekat altarefe mall شركة الطريفي مول : أبسم 

رام هللاا  ووووو ر  الشووووورطا  :العنوووو ا  
  م رة الر  ن  

عمارة -شارع انبلس -البرية  :عنوان التبليغ 
  7اخلطيب ط

 :

 

 74  
 

  Trade Mark No.: 31308 30312:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
أقمشة، مالبس، ثوب، دشداش، مالبس : من اجل 

طويلة، مالبس صيفية، ملبوسات، مالبس 
  In the name of: sharekat altarefe mall شركة الطريفي مول : أبسم 

رام هللاا  ووووو ر  الشووووورطا  :العنوووو ا  
  م رة الر  ن  

عمارة -شارع انبلس -البرية  :عنوان التبليغ 
  7اخلطيب ط

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
ارات احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعب

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 79  
 

  Trade Mark No.: 31310 30301:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
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د املناهج واحلقائب بناء االختبارات واعدا: من اجل 
التدريبيه 

مؤسسه التنال العريب : أبسم 
اختبار شهاده الكفاءه الدوليةيف )

 ( اللغه العربيه 

In the name of: Arabic Tanal Establishment  

 االرب   م   الي بوبة  :العن ا  
ب خربثا بين حارث جوال .ص :عنوان التبليغ 

1955136109  
 :

 

 76  
 

  Trade Mark No.: 31311 30300:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 

زة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ شواحن السيارات لألجه

د املناهج واحلقائب بناء االختبارات واعدا: من اجل 
التدريبيه 

مؤسسه التنال العريب : أبسم 
اختبار شهاده الكفاءه الدوليةيف )

 ( اللغه العربيه 

In the name of: Arabic Tanal Establishment  

 االرب   م   الي بوبة  :العن ا  
ب خربثا بين حارث جوال .ص :عنوان التبليغ 

1955136109  
 :

 

 76  
 

  Trade Mark No.: 31311 30300:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 

زة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ شواحن السيارات لألجه

717

718

  Trade Mark No.: 31308 30312:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
أقمشة، مالبس، ثوب، دشداش، مالبس : من اجل 

طويلة، مالبس صيفية، ملبوسات، مالبس 
  In the name of: sharekat altarefe mall شركة الطريفي مول : أبسم 

رام هللاا  ووووو ر  الشووووورطا  :العنوووو ا  
  م رة الر  ن  

عمارة -شارع انبلس -البرية  :عنوان التبليغ 
  7اخلطيب ط

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
ارات احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعب

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 79  
 

  Trade Mark No.: 31310 30301:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 

  Trade Mark No.: 31308 30312:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
أقمشة، مالبس، ثوب، دشداش، مالبس : من اجل 

طويلة، مالبس صيفية، ملبوسات، مالبس 
  In the name of: sharekat altarefe mall شركة الطريفي مول : أبسم 

رام هللاا  ووووو ر  الشووووورطا  :العنوووو ا  
  م رة الر  ن  

عمارة -شارع انبلس -البرية  :عنوان التبليغ 
  7اخلطيب ط

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
ارات احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعب

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 79  
 

  Trade Mark No.: 31310 30301:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 

د املناهج واحلقائب بناء االختبارات واعدا: من اجل 
التدريبيه 

مؤسسه التنال العريب : أبسم 
اختبار شهاده الكفاءه الدوليةيف )

 ( اللغه العربيه 

In the name of: Arabic Tanal Establishment  

 االرب   م   الي بوبة  :العن ا  
ب خربثا بين حارث جوال .ص :عنوان التبليغ 

1955136109  
 :

 

 76  
 

  Trade Mark No.: 31311 30300:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 

زة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ شواحن السيارات لألجه
. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 72  
 

  Trade Mark No.: 31312 30307:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار
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د املناهج واحلقائب بناء االختبارات واعدا: من اجل 
التدريبيه 

مؤسسه التنال العريب : أبسم 
اختبار شهاده الكفاءه الدوليةيف )

 ( اللغه العربيه 

In the name of: Arabic Tanal Establishment  

 االرب   م   الي بوبة  :العن ا  
ب خربثا بين حارث جوال .ص :عنوان التبليغ 

1955136109  
 :

 

 76  
 

  Trade Mark No.: 31311 30300:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 

زة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ شواحن السيارات لألجه

د املناهج واحلقائب بناء االختبارات واعدا: من اجل 
التدريبيه 

مؤسسه التنال العريب : أبسم 
اختبار شهاده الكفاءه الدوليةيف )

 ( اللغه العربيه 

In the name of: Arabic Tanal Establishment  

 االرب   م   الي بوبة  :العن ا  
ب خربثا بين حارث جوال .ص :عنوان التبليغ 

1955136109  
 :

 

 76  
 

  Trade Mark No.: 31311 30300:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 

زة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ شواحن السيارات لألجه

719

720

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 72  
 

  Trade Mark No.: 31312 30307:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
  ن   تيلا س يسرا

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 72  
 

  Trade Mark No.: 31313 30303:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 
السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 

ملضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة الغليون، تبغ ا
لغري (من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 

؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )األغراض الطبية
ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
  ن   تيلا س يسرا

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 72  
 

  Trade Mark No.: 31313 30303:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 
السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 

ملضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة الغليون، تبغ ا
لغري (من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 

؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )األغراض الطبية
ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 
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علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف 
ب؛ أعواد التبغ، السجائر، القداحات؛ أعواد الثقا

منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية 
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 

لكرتونية  اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر اال
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية 
الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري 
ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ 
مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم 

؛  34للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة، يف الفئة 
ت السجائر والسيجار املسخنة وكذلك عيدان طفااي

التبغ املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة 
. إلعادة الشحن

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2000ا 7كو ا  جينرينوو وب  :العنو ا  
 ن   تيلا س يسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4427ب .ص 

 :

 

 75  
  Trade Mark No.: 31314 30304:العالمة التجارية رقم  

  In Class: 9 5 :يف الصنف 
  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :خ التاري

التسجيالت االلكرتونية لنقل والرد على : من اجل 
االفالم السينمائية الواثئقية والواثئقية , الصوت والصورة

, االقراص املرئية, اشرطة الفيديو املسجلة, الدرامية
واالشرطة املغناطيسية الصوتية واملرئية اخلاصة ابالخبار 

الت الصوتية املتعلقة ابالخبار التسجي, والتعليق
اجهزة التليتايربايرت لنقل , اجهزة الفاكس, والتعليق

ملحقات , والكمبيوترات, اهلواتف, املعلومات
طابعات , الكمبيوتر لنقل املعلومات والبياانت

الكمبيوتر االلكرتونية للمعلومات املصورة وغري 
يديو اشرطة الف, االقراص املغناطيسية الفارغة, املصورة
االشرطة املغناطيسية الفارغة لالشارات , الفارغة

لوحات , وحدات عرض الفيديو, الصوتية واملرئية
برامج الكمبيوتر لعرض , مفاتيح الكمبيوترات

ملحقات , ذاكرات الكمبيوتر, املعلومات املصورة
انقالت االشارات الرقمية لتحويل , الواجهة للكمبيوتر

اقالت الرقمية املرئية والن, الصوت اىل رقمي والعكس

721

  Trade Mark No.: 31314 30304:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :خ التاري
التسجيالت االلكرتونية لنقل والرد على : من اجل 

االفالم السينمائية الواثئقية والواثئقية , الصوت والصورة
, االقراص املرئية, اشرطة الفيديو املسجلة, الدرامية

واالشرطة املغناطيسية الصوتية واملرئية اخلاصة ابالخبار 
الت الصوتية املتعلقة ابالخبار التسجي, والتعليق
اجهزة التليتايربايرت لنقل , اجهزة الفاكس, والتعليق

ملحقات , والكمبيوترات, اهلواتف, املعلومات
طابعات , الكمبيوتر لنقل املعلومات والبياانت

الكمبيوتر االلكرتونية للمعلومات املصورة وغري 
يديو اشرطة الف, االقراص املغناطيسية الفارغة, املصورة
االشرطة املغناطيسية الفارغة لالشارات , الفارغة

لوحات , وحدات عرض الفيديو, الصوتية واملرئية
برامج الكمبيوتر لعرض , مفاتيح الكمبيوترات

ملحقات , ذاكرات الكمبيوتر, املعلومات املصورة
انقالت االشارات الرقمية لتحويل , الواجهة للكمبيوتر

اقالت الرقمية املرئية والن, الصوت اىل رقمي والعكس
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  Trade Mark No.: 31314 30304:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :خ التاري
التسجيالت االلكرتونية لنقل والرد على : من اجل 

االفالم السينمائية الواثئقية والواثئقية , الصوت والصورة
, االقراص املرئية, اشرطة الفيديو املسجلة, الدرامية

واالشرطة املغناطيسية الصوتية واملرئية اخلاصة ابالخبار 
الت الصوتية املتعلقة ابالخبار التسجي, والتعليق
اجهزة التليتايربايرت لنقل , اجهزة الفاكس, والتعليق

ملحقات , والكمبيوترات, اهلواتف, املعلومات
طابعات , الكمبيوتر لنقل املعلومات والبياانت

الكمبيوتر االلكرتونية للمعلومات املصورة وغري 
يديو اشرطة الف, االقراص املغناطيسية الفارغة, املصورة
االشرطة املغناطيسية الفارغة لالشارات , الفارغة

لوحات , وحدات عرض الفيديو, الصوتية واملرئية
برامج الكمبيوتر لعرض , مفاتيح الكمبيوترات

ملحقات , ذاكرات الكمبيوتر, املعلومات املصورة
انقالت االشارات الرقمية لتحويل , الواجهة للكمبيوتر

اقالت الرقمية املرئية والن, الصوت اىل رقمي والعكس

722

  Trade Mark No.: 31314 30304:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :خ التاري
التسجيالت االلكرتونية لنقل والرد على : من اجل 

االفالم السينمائية الواثئقية والواثئقية , الصوت والصورة
, االقراص املرئية, اشرطة الفيديو املسجلة, الدرامية

واالشرطة املغناطيسية الصوتية واملرئية اخلاصة ابالخبار 
الت الصوتية املتعلقة ابالخبار التسجي, والتعليق
اجهزة التليتايربايرت لنقل , اجهزة الفاكس, والتعليق

ملحقات , والكمبيوترات, اهلواتف, املعلومات
طابعات , الكمبيوتر لنقل املعلومات والبياانت

الكمبيوتر االلكرتونية للمعلومات املصورة وغري 
يديو اشرطة الف, االقراص املغناطيسية الفارغة, املصورة
االشرطة املغناطيسية الفارغة لالشارات , الفارغة

لوحات , وحدات عرض الفيديو, الصوتية واملرئية
برامج الكمبيوتر لعرض , مفاتيح الكمبيوترات

ملحقات , ذاكرات الكمبيوتر, املعلومات املصورة
انقالت االشارات الرقمية لتحويل , الواجهة للكمبيوتر

اقالت الرقمية املرئية والن, الصوت اىل رقمي والعكس
شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 

 . م.م.ذ
In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار , لفزيووووو    جمووووول االوا وووووا والت

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 31  
 

  Trade Mark No.: 31315 30309:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
اجملالت , الكتب, مبا فيها, املواد املطبوعة: من اجل 

الصور , والصحف يف جمال االحداث االخبارية احلالية
التقارير املطبوعة ذات اخلصائص املالية , توغرافيةالفو 

, واالقتصادية والثقافية واملعلومات والبياانت السياسية
واملواد التعليمية , املواد املطبوعة التدريسية والتعليمية

املطبوعة يف جمال االعالم والوسائط املتعددة واجملاالت 
ذات الصلة 

شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 
 . م.م.ذ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار , لفزيووووو    جمووووول االوا وووووا والت

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 31  
 

  Trade Mark No.: 31315 30309:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
اجملالت , الكتب, مبا فيها, املواد املطبوعة: من اجل 

الصور , والصحف يف جمال االحداث االخبارية احلالية
التقارير املطبوعة ذات اخلصائص املالية , توغرافيةالفو 

, واالقتصادية والثقافية واملعلومات والبياانت السياسية
واملواد التعليمية , املواد املطبوعة التدريسية والتعليمية

املطبوعة يف جمال االعالم والوسائط املتعددة واجملاالت 
ذات الصلة 
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شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 
 . م.م.ذ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 30  
 

  Trade Mark No.: 31316 30306:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
اخلدمات االعالنية والعامة اليت تبث عرب : من اجل 

, اخلدمات االعالنية التلفزيونية لالخرين, التلفاز
خدمات البيع , وخدمات االعالانت التجارية لالخرين

ابلتجزئة 

شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 
 . م.م.ذ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 30  
 

  Trade Mark No.: 31316 30306:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
اخلدمات االعالنية والعامة اليت تبث عرب : من اجل 

, اخلدمات االعالنية التلفزيونية لالخرين, التلفاز
خدمات البيع , وخدمات االعالانت التجارية لالخرين

ابلتجزئة 
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  Trade Mark No.: 31314 30304:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :خ التاري
التسجيالت االلكرتونية لنقل والرد على : من اجل 

االفالم السينمائية الواثئقية والواثئقية , الصوت والصورة
, االقراص املرئية, اشرطة الفيديو املسجلة, الدرامية

واالشرطة املغناطيسية الصوتية واملرئية اخلاصة ابالخبار 
الت الصوتية املتعلقة ابالخبار التسجي, والتعليق
اجهزة التليتايربايرت لنقل , اجهزة الفاكس, والتعليق

ملحقات , والكمبيوترات, اهلواتف, املعلومات
طابعات , الكمبيوتر لنقل املعلومات والبياانت

الكمبيوتر االلكرتونية للمعلومات املصورة وغري 
يديو اشرطة الف, االقراص املغناطيسية الفارغة, املصورة
االشرطة املغناطيسية الفارغة لالشارات , الفارغة

لوحات , وحدات عرض الفيديو, الصوتية واملرئية
برامج الكمبيوتر لعرض , مفاتيح الكمبيوترات

ملحقات , ذاكرات الكمبيوتر, املعلومات املصورة
انقالت االشارات الرقمية لتحويل , الواجهة للكمبيوتر

اقالت الرقمية املرئية والن, الصوت اىل رقمي والعكس

  Trade Mark No.: 31314 30304:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :خ التاري
التسجيالت االلكرتونية لنقل والرد على : من اجل 

االفالم السينمائية الواثئقية والواثئقية , الصوت والصورة
, االقراص املرئية, اشرطة الفيديو املسجلة, الدرامية

واالشرطة املغناطيسية الصوتية واملرئية اخلاصة ابالخبار 
الت الصوتية املتعلقة ابالخبار التسجي, والتعليق
اجهزة التليتايربايرت لنقل , اجهزة الفاكس, والتعليق

ملحقات , والكمبيوترات, اهلواتف, املعلومات
طابعات , الكمبيوتر لنقل املعلومات والبياانت

الكمبيوتر االلكرتونية للمعلومات املصورة وغري 
يديو اشرطة الف, االقراص املغناطيسية الفارغة, املصورة
االشرطة املغناطيسية الفارغة لالشارات , الفارغة

لوحات , وحدات عرض الفيديو, الصوتية واملرئية
برامج الكمبيوتر لعرض , مفاتيح الكمبيوترات

ملحقات , ذاكرات الكمبيوتر, املعلومات املصورة
انقالت االشارات الرقمية لتحويل , الواجهة للكمبيوتر

اقالت الرقمية املرئية والن, الصوت اىل رقمي والعكس

شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 
 . م.م.ذ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, سوووب رتسبن يوووا بووو  ت   :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 37  
 

  Trade Mark No.: 31317 30302:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
خدمات , خدمات البث التلفزيوين واالذاعي: من اجل 

خبار ملؤسسات تقارير مبا فيها نقل اال, وكاالت االخبار
اخبارية 

شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 
 . م.م.ذ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, سوووب رتسبن يوووا بووو  ت   :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 37  
 

  Trade Mark No.: 31317 30302:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
خدمات , خدمات البث التلفزيوين واالذاعي: من اجل 

خبار ملؤسسات تقارير مبا فيها نقل اال, وكاالت االخبار
اخبارية 
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  Trade Mark No.: 31314 30304:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :خ التاري
التسجيالت االلكرتونية لنقل والرد على : من اجل 

االفالم السينمائية الواثئقية والواثئقية , الصوت والصورة
, االقراص املرئية, اشرطة الفيديو املسجلة, الدرامية

واالشرطة املغناطيسية الصوتية واملرئية اخلاصة ابالخبار 
الت الصوتية املتعلقة ابالخبار التسجي, والتعليق
اجهزة التليتايربايرت لنقل , اجهزة الفاكس, والتعليق

ملحقات , والكمبيوترات, اهلواتف, املعلومات
طابعات , الكمبيوتر لنقل املعلومات والبياانت

الكمبيوتر االلكرتونية للمعلومات املصورة وغري 
يديو اشرطة الف, االقراص املغناطيسية الفارغة, املصورة
االشرطة املغناطيسية الفارغة لالشارات , الفارغة

لوحات , وحدات عرض الفيديو, الصوتية واملرئية
برامج الكمبيوتر لعرض , مفاتيح الكمبيوترات

ملحقات , ذاكرات الكمبيوتر, املعلومات املصورة
انقالت االشارات الرقمية لتحويل , الواجهة للكمبيوتر

اقالت الرقمية املرئية والن, الصوت اىل رقمي والعكس

  Trade Mark No.: 31314 30304:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :خ التاري
التسجيالت االلكرتونية لنقل والرد على : من اجل 

االفالم السينمائية الواثئقية والواثئقية , الصوت والصورة
, االقراص املرئية, اشرطة الفيديو املسجلة, الدرامية

واالشرطة املغناطيسية الصوتية واملرئية اخلاصة ابالخبار 
الت الصوتية املتعلقة ابالخبار التسجي, والتعليق
اجهزة التليتايربايرت لنقل , اجهزة الفاكس, والتعليق

ملحقات , والكمبيوترات, اهلواتف, املعلومات
طابعات , الكمبيوتر لنقل املعلومات والبياانت

الكمبيوتر االلكرتونية للمعلومات املصورة وغري 
يديو اشرطة الف, االقراص املغناطيسية الفارغة, املصورة
االشرطة املغناطيسية الفارغة لالشارات , الفارغة

لوحات , وحدات عرض الفيديو, الصوتية واملرئية
برامج الكمبيوتر لعرض , مفاتيح الكمبيوترات

ملحقات , ذاكرات الكمبيوتر, املعلومات املصورة
انقالت االشارات الرقمية لتحويل , الواجهة للكمبيوتر

اقالت الرقمية املرئية والن, الصوت اىل رقمي والعكس

شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 
 . م.م.ذ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 33  
 

  Trade Mark No.: 31318 30302:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
مبا فيها انتاج الربامج , اخلدمات الرتفيهية: من اجل 

الربامج , الواثئقيات, خصوصا االخبار, لفزيونيةالت
انتاج , والتقارير املالية واالقتصادية, الرايضية والثقافية
ووكاالت االخبار خصوصا جتميع , االفالم السينمائية

ونشر االخبار 

شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 
 . م.م.ذ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 33  
 

  Trade Mark No.: 31318 30302:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
مبا فيها انتاج الربامج , اخلدمات الرتفيهية: من اجل 

الربامج , الواثئقيات, خصوصا االخبار, لفزيونيةالت
انتاج , والتقارير املالية واالقتصادية, الرايضية والثقافية
ووكاالت االخبار خصوصا جتميع , االفالم السينمائية

ونشر االخبار 
شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 

 . م.م.ذ
In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 34  
 

  Trade Mark No.: 31319 30305:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
ت، اإليواء خدمات توفري االطعمة واملشرواب: من اجل 

خدمات املطاعم والبارات والتموين , املؤقت

شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 
 . م.م.ذ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 34  
 

  Trade Mark No.: 31319 30305:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
ت، اإليواء خدمات توفري االطعمة واملشرواب: من اجل 

خدمات املطاعم والبارات والتموين , املؤقت
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شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 
 . م.م.ذ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس : ا  العنووو
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 39  
 

  Trade Mark No.: 31320 30371:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45 49 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
خدمات شخصية واجتماعية يقدمها اخرون : من اجل 

ترخيص برامج الراديو وبرامج , فرادلتلبية حاجات اال
التلفاز واالفالم والرسوم املتحركة واملواد املسموعة 

اخلدمات االستشارية , او املرئية و دي يف دي/و
املتعلقة حبماية او تراخيص امللكية الفكرية او امللكية 

استثمار مواد , ترخيص برامج الكمبيوتر, الصناعية
حقوق برامج الراديو استثمار , حقوق املؤلف احملمية

شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 
 . م.م.ذ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس : ا  العنووو
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 39  
 

  Trade Mark No.: 31320 30371:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45 49 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
خدمات شخصية واجتماعية يقدمها اخرون : من اجل 

ترخيص برامج الراديو وبرامج , فرادلتلبية حاجات اال
التلفاز واالفالم والرسوم املتحركة واملواد املسموعة 

اخلدمات االستشارية , او املرئية و دي يف دي/و
املتعلقة حبماية او تراخيص امللكية الفكرية او امللكية 

استثمار مواد , ترخيص برامج الكمبيوتر, الصناعية
حقوق برامج الراديو استثمار , حقوق املؤلف احملمية

727

  Trade Mark No.: 31314 30304:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :خ التاري
التسجيالت االلكرتونية لنقل والرد على : من اجل 

االفالم السينمائية الواثئقية والواثئقية , الصوت والصورة
, االقراص املرئية, اشرطة الفيديو املسجلة, الدرامية

واالشرطة املغناطيسية الصوتية واملرئية اخلاصة ابالخبار 
الت الصوتية املتعلقة ابالخبار التسجي, والتعليق
اجهزة التليتايربايرت لنقل , اجهزة الفاكس, والتعليق

ملحقات , والكمبيوترات, اهلواتف, املعلومات
طابعات , الكمبيوتر لنقل املعلومات والبياانت

الكمبيوتر االلكرتونية للمعلومات املصورة وغري 
يديو اشرطة الف, االقراص املغناطيسية الفارغة, املصورة
االشرطة املغناطيسية الفارغة لالشارات , الفارغة

لوحات , وحدات عرض الفيديو, الصوتية واملرئية
برامج الكمبيوتر لعرض , مفاتيح الكمبيوترات

ملحقات , ذاكرات الكمبيوتر, املعلومات املصورة
انقالت االشارات الرقمية لتحويل , الواجهة للكمبيوتر

اقالت الرقمية املرئية والن, الصوت اىل رقمي والعكس

استثمار حقوق امللكية الفكرية , وبرامج التلفاز واالفالم
, اصدار حقوق الرتاخيص, او امللكية الصناعية

ادارة حقوق امللكية الفكرية او , خدمات الرتاخيص
خدمات امنية , توفري خدمة االبراج, امللكية الصناعية

بكات خدمات التقدمي والش, حلماية املمتلكات واالفراد
خدمات , تقدمي االبراج مباشرة اونالين, االجتماعية

شخصية واجتماعية يقدمها اخرون لتلبية حاجات 
تقدمي املعلومات املتعلقة بكافة اخلدمات , االفراد

املذكورة مباشرة اونالين من خالل قواعد بياانت 
حموسبة او من خالل خطوط املساعدة او عرب االنرتنت 

ميداي  شركة جمموعة يب إن: أبسم 
 . م.م.ذ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 36  
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استثمار حقوق امللكية الفكرية , وبرامج التلفاز واالفالم
, اصدار حقوق الرتاخيص, او امللكية الصناعية

ادارة حقوق امللكية الفكرية او , خدمات الرتاخيص
خدمات امنية , توفري خدمة االبراج, امللكية الصناعية

بكات خدمات التقدمي والش, حلماية املمتلكات واالفراد
خدمات , تقدمي االبراج مباشرة اونالين, االجتماعية

شخصية واجتماعية يقدمها اخرون لتلبية حاجات 
تقدمي املعلومات املتعلقة بكافة اخلدمات , االفراد

املذكورة مباشرة اونالين من خالل قواعد بياانت 
حموسبة او من خالل خطوط املساعدة او عرب االنرتنت 

ميداي  شركة جمموعة يب إن: أبسم 
 . م.م.ذ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 36  
 

  Trade Mark No.: 31321 30370:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
التسجيالت االلكرتونية لنقل والرد على : ن اجل م

االفالم السينمائية الواثئقية والواثئقية , الصوت والصورة
, االقراص املرئية, اشرطة الفيديو املسجلة, الدرامية

واالشرطة املغناطيسية الصوتية واملرئية اخلاصة ابالخبار 
التسجيالت الصوتية املتعلقة ابالخبار , والتعليق

اجهزة التليتايربايرت لنقل , اجهزة الفاكس, يقوالتعل
ملحقات , والكمبيوترات, اهلواتف, املعلومات

طابعات , الكمبيوتر لنقل املعلومات والبياانت
الكمبيوتر االلكرتونية للمعلومات املصورة وغري 

اشرطة الفيديو , االقراص املغناطيسية الفارغة, املصورة
فارغة لالشارات االشرطة املغناطيسية ال, الفارغة

لوحات , وحدات عرض الفيديو, الصوتية واملرئية
برامج الكمبيوتر لعرض , مفاتيح الكمبيوترات

ملحقات , ذاكرات الكمبيوتر, املعلومات املصورة
انقالت االشارات الرقمية لتحويل , الواجهة للكمبيوتر

والناقالت الرقمية املرئية , الصوت اىل رقمي والعكس
شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 

 . م.م.ذ
In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: بص , بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
حلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات ا

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 31322 30377:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
اجملالت , الكتب, مبا فيها, املواد املطبوعة: من اجل 

الصور , والصحف يف جمال االحداث االخبارية احلالية
التقارير املطبوعة ذات اخلصائص املالية , الفوتوغرافية

, واالقتصادية والثقافية واملعلومات والبياانت السياسية
التعليمية واملواد , املواد املطبوعة التدريسية والتعليمية

املطبوعة يف جمال االعالم والوسائط املتعددة واجملاالت 
ذات الصلة 

شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 
 . م.م.ذ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

 ,بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 

 32  
 

  Trade Mark No.: 31322 30377:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
اجملالت , الكتب, مبا فيها, املواد املطبوعة: من اجل 

الصور , والصحف يف جمال االحداث االخبارية احلالية
التقارير املطبوعة ذات اخلصائص املالية , الفوتوغرافية

, واالقتصادية والثقافية واملعلومات والبياانت السياسية
التعليمية واملواد , املواد املطبوعة التدريسية والتعليمية

املطبوعة يف جمال االعالم والوسائط املتعددة واجملاالت 
ذات الصلة 

شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 
 . م.م.ذ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

 ,بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 32  
 

  Trade Mark No.: 31323 30373:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
اخلدمات االعالنية والعامة اليت تبث عرب : من اجل 

, اخلدمات االعالنية التلفزيونية لالخرين, التلفاز
خدمات البيع , وخدمات االعالانت التجارية لالخرين

ابلتجزئة 
شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 

 . م.م.ذ
In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

,  رتسبن يوووا بووو  ت  سوووب :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 32  
 

  Trade Mark No.: 31323 30373:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
اخلدمات االعالنية والعامة اليت تبث عرب : من اجل 

, اخلدمات االعالنية التلفزيونية لالخرين, التلفاز
خدمات البيع , وخدمات االعالانت التجارية لالخرين

ابلتجزئة 
شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 

 . م.م.ذ
In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

,  رتسبن يوووا بووو  ت  سوووب :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 

729
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 32  
 

  Trade Mark No.: 31322 30377:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
اجملالت , الكتب, مبا فيها, املواد املطبوعة: من اجل 

الصور , والصحف يف جمال االحداث االخبارية احلالية
التقارير املطبوعة ذات اخلصائص املالية , الفوتوغرافية

, واالقتصادية والثقافية واملعلومات والبياانت السياسية
التعليمية واملواد , املواد املطبوعة التدريسية والتعليمية

املطبوعة يف جمال االعالم والوسائط املتعددة واجملاالت 
ذات الصلة 

شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 
 . م.م.ذ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

 ,بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
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 32  
 

  Trade Mark No.: 31322 30377:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
اجملالت , الكتب, مبا فيها, املواد املطبوعة: من اجل 

الصور , والصحف يف جمال االحداث االخبارية احلالية
التقارير املطبوعة ذات اخلصائص املالية , الفوتوغرافية

, واالقتصادية والثقافية واملعلومات والبياانت السياسية
التعليمية واملواد , املواد املطبوعة التدريسية والتعليمية

املطبوعة يف جمال االعالم والوسائط املتعددة واجملاالت 
ذات الصلة 

شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 
 . م.م.ذ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

 ,بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 32  
 

  Trade Mark No.: 31323 30373:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
اخلدمات االعالنية والعامة اليت تبث عرب : من اجل 

, اخلدمات االعالنية التلفزيونية لالخرين, التلفاز
خدمات البيع , وخدمات االعالانت التجارية لالخرين

ابلتجزئة 
شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 

 . م.م.ذ
In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

,  رتسبن يوووا بووو  ت  سوووب :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 

731

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 35  
 

  Trade Mark No.: 31324 30374:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :نف يف الص
  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 

خدمات , خدمات البث التلفزيوين واالذاعي: من اجل 
مبا فيها نقل االخبار ملؤسسات تقارير , وكاالت االخبار

اخبارية 
شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 

 . م.م.ذ
In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
ات والعبارات احلماية املطلق ابستخدام الكلم

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 35  
 

  Trade Mark No.: 31324 30374:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :نف يف الص
  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 

خدمات , خدمات البث التلفزيوين واالذاعي: من اجل 
مبا فيها نقل االخبار ملؤسسات تقارير , وكاالت االخبار

اخبارية 
شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 

 . م.م.ذ
In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
ات والعبارات احلماية املطلق ابستخدام الكلم

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 41  
 

  Trade Mark No.: 31325 30379:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
مبا فيها انتاج الربامج , يهيةاخلدمات الرتف: من اجل 
الربامج , الواثئقيات, خصوصا االخبار, التلفزيونية

انتاج , والتقارير املالية واالقتصادية, الرايضية والثقافية
ووكاالت االخبار خصوصا جتميع , االفالم السينمائية

ونشر االخبار 
شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 

 . م.م.ذ
In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
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احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 40  
 

  Trade Mark No.: 31326 30376:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45 49 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
خدمات شخصية واجتماعية يقدمها اخرون : من اجل 

ترخيص برامج الراديو وبرامج , لتلبية حاجات االفراد
املتحركة واملواد املسموعة  التلفاز واالفالم والرسوم

اخلدمات االستشارية , او املرئية و دي يف دي/و
املتعلقة حبماية او تراخيص امللكية الفكرية او امللكية 

استثمار مواد , ترخيص برامج الكمبيوتر, الصناعية
استثمار حقوق برامج الراديو , حقوق املؤلف احملمية

امللكية الفكرية استثمار حقوق , وبرامج التلفاز واالفالم
, اصدار حقوق الرتاخيص, او امللكية الصناعية

ادارة حقوق امللكية الفكرية او , خدمات الرتاخيص
خدمات امنية , توفري خدمة االبراج, امللكية الصناعية

خدمات التقدمي والشبكات , حلماية املمتلكات واالفراد
خدمات , تقدمي االبراج مباشرة اونالين, االجتماعية

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 40  
 

  Trade Mark No.: 31326 30376:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45 49 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
خدمات شخصية واجتماعية يقدمها اخرون : من اجل 

ترخيص برامج الراديو وبرامج , لتلبية حاجات االفراد
املتحركة واملواد املسموعة  التلفاز واالفالم والرسوم

اخلدمات االستشارية , او املرئية و دي يف دي/و
املتعلقة حبماية او تراخيص امللكية الفكرية او امللكية 

استثمار مواد , ترخيص برامج الكمبيوتر, الصناعية
استثمار حقوق برامج الراديو , حقوق املؤلف احملمية

امللكية الفكرية استثمار حقوق , وبرامج التلفاز واالفالم
, اصدار حقوق الرتاخيص, او امللكية الصناعية

ادارة حقوق امللكية الفكرية او , خدمات الرتاخيص
خدمات امنية , توفري خدمة االبراج, امللكية الصناعية

خدمات التقدمي والشبكات , حلماية املمتلكات واالفراد
خدمات , تقدمي االبراج مباشرة اونالين, االجتماعية

 32  
 

  Trade Mark No.: 31322 30377:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
اجملالت , الكتب, مبا فيها, املواد املطبوعة: من اجل 

الصور , والصحف يف جمال االحداث االخبارية احلالية
التقارير املطبوعة ذات اخلصائص املالية , الفوتوغرافية

, واالقتصادية والثقافية واملعلومات والبياانت السياسية
التعليمية واملواد , املواد املطبوعة التدريسية والتعليمية

املطبوعة يف جمال االعالم والوسائط املتعددة واجملاالت 
ذات الصلة 

شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 
 . م.م.ذ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

 ,بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 

732

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 41  
 

  Trade Mark No.: 31325 30379:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
مبا فيها انتاج الربامج , يهيةاخلدمات الرتف: من اجل 
الربامج , الواثئقيات, خصوصا االخبار, التلفزيونية

انتاج , والتقارير املالية واالقتصادية, الرايضية والثقافية
ووكاالت االخبار خصوصا جتميع , االفالم السينمائية

ونشر االخبار 
شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 

 . م.م.ذ
In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 

 32  
 

  Trade Mark No.: 31322 30377:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
اجملالت , الكتب, مبا فيها, املواد املطبوعة: من اجل 

الصور , والصحف يف جمال االحداث االخبارية احلالية
التقارير املطبوعة ذات اخلصائص املالية , الفوتوغرافية

, واالقتصادية والثقافية واملعلومات والبياانت السياسية
التعليمية واملواد , املواد املطبوعة التدريسية والتعليمية

املطبوعة يف جمال االعالم والوسائط املتعددة واجملاالت 
ذات الصلة 

شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 
 . م.م.ذ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

 ,بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 

733
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ة واجتماعية يقدمها اخرون لتلبية حاجات شخصي
تقدمي املعلومات املتعلقة بكافة اخلدمات , االفراد

املذكورة مباشرة اونالين من خالل قواعد بياانت 
حموسبة او من خالل خطوط املساعدة او عرب االنرتنت 

شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 
 . م.م.ذ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 47  
 

  Trade Mark No.: 31327 30372:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 

ة واجتماعية يقدمها اخرون لتلبية حاجات شخصي
تقدمي املعلومات املتعلقة بكافة اخلدمات , االفراد

املذكورة مباشرة اونالين من خالل قواعد بياانت 
حموسبة او من خالل خطوط املساعدة او عرب االنرتنت 

شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 
 . م.م.ذ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 47  
 

  Trade Mark No.: 31327 30372:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 

734

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 40  
 

  Trade Mark No.: 31326 30376:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45 49 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
خدمات شخصية واجتماعية يقدمها اخرون : من اجل 

ترخيص برامج الراديو وبرامج , لتلبية حاجات االفراد
املتحركة واملواد املسموعة  التلفاز واالفالم والرسوم

اخلدمات االستشارية , او املرئية و دي يف دي/و
املتعلقة حبماية او تراخيص امللكية الفكرية او امللكية 

استثمار مواد , ترخيص برامج الكمبيوتر, الصناعية
استثمار حقوق برامج الراديو , حقوق املؤلف احملمية

امللكية الفكرية استثمار حقوق , وبرامج التلفاز واالفالم
, اصدار حقوق الرتاخيص, او امللكية الصناعية

ادارة حقوق امللكية الفكرية او , خدمات الرتاخيص
خدمات امنية , توفري خدمة االبراج, امللكية الصناعية

خدمات التقدمي والشبكات , حلماية املمتلكات واالفراد
خدمات , تقدمي االبراج مباشرة اونالين, االجتماعية

ة واجتماعية يقدمها اخرون لتلبية حاجات شخصي
تقدمي املعلومات املتعلقة بكافة اخلدمات , االفراد

املذكورة مباشرة اونالين من خالل قواعد بياانت 
حموسبة او من خالل خطوط املساعدة او عرب االنرتنت 

شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 
 . م.م.ذ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 31327 30372:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
التسجيالت االلكرتونية لنقل والرد على : من اجل 

االفالم السينمائية الواثئقية والواثئقية , الصوت والصورة
, االقراص املرئية, اشرطة الفيديو املسجلة, الدرامية

ية الصوتية واملرئية اخلاصة ابالخبار واالشرطة املغناطيس
التسجيالت الصوتية املتعلقة ابالخبار , والتعليق
اجهزة التليتايربايرت لنقل , اجهزة الفاكس, والتعليق

ملحقات , والكمبيوترات, اهلواتف, املعلومات
طابعات , الكمبيوتر لنقل املعلومات والبياانت

وغري الكمبيوتر االلكرتونية للمعلومات املصورة 
اشرطة الفيديو , االقراص املغناطيسية الفارغة, املصورة
االشرطة املغناطيسية الفارغة لالشارات , الفارغة

لوحات , وحدات عرض الفيديو, الصوتية واملرئية
برامج الكمبيوتر لعرض , مفاتيح الكمبيوترات

ملحقات , ذاكرات الكمبيوتر, املعلومات املصورة
االشارات الرقمية لتحويل  انقالت, الواجهة للكمبيوتر

والناقالت الرقمية املرئية , الصوت اىل رقمي والعكس
شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 

 . م.م.ذ
In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 43  
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  Trade Mark No.: 31328 30372:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
اجملالت , الكتب, مبا فيها, املواد املطبوعة: من اجل 

الصور , والصحف يف جمال االحداث االخبارية احلالية
التقارير املطبوعة ذات اخلصائص املالية , الفوتوغرافية
, والثقافية واملعلومات والبياانت السياسية واالقتصادية

واملواد التعليمية , املواد املطبوعة التدريسية والتعليمية
املطبوعة يف جمال االعالم والوسائط املتعددة واجملاالت 

ذات الصلة 
إن ميداي شركة جمموعة يب : أبسم 

 . م.م.ذ
In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

التسجيالت االلكرتونية لنقل والرد على : من اجل 
االفالم السينمائية الواثئقية والواثئقية , الصوت والصورة

, االقراص املرئية, اشرطة الفيديو املسجلة, الدرامية
ية الصوتية واملرئية اخلاصة ابالخبار واالشرطة املغناطيس

التسجيالت الصوتية املتعلقة ابالخبار , والتعليق
اجهزة التليتايربايرت لنقل , اجهزة الفاكس, والتعليق

ملحقات , والكمبيوترات, اهلواتف, املعلومات
طابعات , الكمبيوتر لنقل املعلومات والبياانت

وغري الكمبيوتر االلكرتونية للمعلومات املصورة 
اشرطة الفيديو , االقراص املغناطيسية الفارغة, املصورة
االشرطة املغناطيسية الفارغة لالشارات , الفارغة

لوحات , وحدات عرض الفيديو, الصوتية واملرئية
برامج الكمبيوتر لعرض , مفاتيح الكمبيوترات

ملحقات , ذاكرات الكمبيوتر, املعلومات املصورة
االشارات الرقمية لتحويل  انقالت, الواجهة للكمبيوتر

والناقالت الرقمية املرئية , الصوت اىل رقمي والعكس
شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 

 . م.م.ذ
In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 43  

ة واجتماعية يقدمها اخرون لتلبية حاجات شخصي
تقدمي املعلومات املتعلقة بكافة اخلدمات , االفراد

املذكورة مباشرة اونالين من خالل قواعد بياانت 
حموسبة او من خالل خطوط املساعدة او عرب االنرتنت 

شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 
 . م.م.ذ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 47  
 

  Trade Mark No.: 31327 30372:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 

735
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  Trade Mark No.: 31328 30372:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
اجملالت , الكتب, مبا فيها, املواد املطبوعة: من اجل 

الصور , والصحف يف جمال االحداث االخبارية احلالية
التقارير املطبوعة ذات اخلصائص املالية , الفوتوغرافية
, والثقافية واملعلومات والبياانت السياسية واالقتصادية

واملواد التعليمية , املواد املطبوعة التدريسية والتعليمية
املطبوعة يف جمال االعالم والوسائط املتعددة واجملاالت 

ذات الصلة 
إن ميداي شركة جمموعة يب : أبسم 

 . م.م.ذ
In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

ة واجتماعية يقدمها اخرون لتلبية حاجات شخصي
تقدمي املعلومات املتعلقة بكافة اخلدمات , االفراد

املذكورة مباشرة اونالين من خالل قواعد بياانت 
حموسبة او من خالل خطوط املساعدة او عرب االنرتنت 

شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 
 . م.م.ذ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 47  
 

  Trade Mark No.: 31327 30372:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
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  Trade Mark No.: 31329 30375:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
اخلدمات االعالنية والعامة اليت تبث عرب : من اجل 

, اخلدمات االعالنية التلفزيونية لالخرين, التلفاز
خدمات البيع , انت التجارية لالخرينوخدمات االعال

ابلتجزئة 
ة يب إن ميداي شركة جمموع: أبسم 

 . م.م.ذ
In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 



484العدد التاسع عرش 2017/10/1

 49  
 

  Trade Mark No.: 31330 30331:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 32 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
خدمات , خدمات البث التلفزيوين واالذاعي: من اجل 

مبا فيها نقل االخبار ملؤسسات تقارير , وكاالت االخبار
رية اخبا

شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 
 . م.م.ذ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, ب رتسبن يوووا بووو  ت  سووو :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

ة واجتماعية يقدمها اخرون لتلبية حاجات شخصي
تقدمي املعلومات املتعلقة بكافة اخلدمات , االفراد

املذكورة مباشرة اونالين من خالل قواعد بياانت 
حموسبة او من خالل خطوط املساعدة او عرب االنرتنت 

شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 
 . م.م.ذ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 47  
 

  Trade Mark No.: 31327 30372:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 

ة واجتماعية يقدمها اخرون لتلبية حاجات شخصي
تقدمي املعلومات املتعلقة بكافة اخلدمات , االفراد

املذكورة مباشرة اونالين من خالل قواعد بياانت 
حموسبة او من خالل خطوط املساعدة او عرب االنرتنت 

شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 
 . م.م.ذ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 47  
 

  Trade Mark No.: 31327 30372:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
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  Trade Mark No.: 31331 30330:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :صنف يف ال

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
مبا فيها انتاج الربامج , اخلدمات الرتفيهية: من اجل 
الربامج , الواثئقيات, خصوصا االخبار, التلفزيونية

انتاج , والتقارير املالية واالقتصادية, الرايضية والثقافية
ر خصوصا جتميع ووكاالت االخبا, االفالم السينمائية

ونشر االخبار 
شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 

 . م.م.ذ
In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
بارات احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والع

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 
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ة واجتماعية يقدمها اخرون لتلبية حاجات شخصي
تقدمي املعلومات املتعلقة بكافة اخلدمات , االفراد

املذكورة مباشرة اونالين من خالل قواعد بياانت 
حموسبة او من خالل خطوط املساعدة او عرب االنرتنت 

شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 
 . م.م.ذ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 47  
 

  Trade Mark No.: 31327 30372:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
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  Trade Mark No.: 31331 30330:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :صنف يف ال

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
مبا فيها انتاج الربامج , اخلدمات الرتفيهية: من اجل 
الربامج , الواثئقيات, خصوصا االخبار, التلفزيونية

انتاج , والتقارير املالية واالقتصادية, الرايضية والثقافية
ر خصوصا جتميع ووكاالت االخبا, االفالم السينمائية

ونشر االخبار 
شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 

 . م.م.ذ
In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
بارات احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والع

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 42  
 

  Trade Mark No.: 31332 30337:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45 49 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
ة يقدمها اخرون خدمات شخصية واجتماعي: من اجل 

ترخيص برامج الراديو وبرامج , لتلبية حاجات االفراد
التلفاز واالفالم والرسوم املتحركة واملواد املسموعة 

اخلدمات االستشارية , او املرئية و دي يف دي/و
املتعلقة حبماية او تراخيص امللكية الفكرية او امللكية 

د استثمار موا, ترخيص برامج الكمبيوتر, الصناعية
استثمار حقوق برامج الراديو , حقوق املؤلف احملمية

استثمار حقوق امللكية الفكرية , وبرامج التلفاز واالفالم
, اصدار حقوق الرتاخيص, او امللكية الصناعية

ادارة حقوق امللكية الفكرية او , خدمات الرتاخيص
خدمات امنية , توفري خدمة االبراج, امللكية الصناعية

خدمات التقدمي والشبكات , ات واالفرادحلماية املمتلك
خدمات , تقدمي االبراج مباشرة اونالين, االجتماعية

شخصية واجتماعية يقدمها اخرون لتلبية حاجات 
تقدمي املعلومات املتعلقة بكافة اخلدمات , االفراد

املذكورة مباشرة اونالين من خالل قواعد بياانت 
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 االنرتنت حموسبة او من خالل خطوط املساعدة او عرب
شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 

 . م.م.ذ
In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

ام والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام الع
 مبعزل عن العالمة 

 42  
 

  Trade Mark No.: 31333 30333:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
خدمات توفري االطعمة واملشروابت، اإليواء : من اجل 
املؤقت 

 االنرتنت حموسبة او من خالل خطوط املساعدة او عرب
شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 

 . م.م.ذ
In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

ام والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام الع
 مبعزل عن العالمة 

 42  
 

  Trade Mark No.: 31333 30333:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
خدمات توفري االطعمة واملشروابت، اإليواء : من اجل 
املؤقت 

شركة حمالت العجاوي : أبسم 
 عادية عامة  -التجارية 

In the name of: Sharikat Mahallat Al-Ajjawi Al-Tijaryeh – 
Adiyeh Ammah  

الضوووووفا , جنوووووين,  جوووووه :العنووووو ا  
 فلسطين , اللربيا

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 45  
 

  Trade Mark No.: 31334 30334:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
تبغ التدخني، , التبغ املصنع او غري املصنع: من اجل 

التبغ امللفوف يدواي، التبغ املمضوغ، تبغ , تبغ الغليون
السجائر، السيجار، السيجاريليوس، املواد , صصنو 

املستخدمة للتدخني اليت تباع بشكل منفصل او خملوطة 
مع التبغ، مجيعها ليس لألغراض الطبية او العالجية، 

740

 االنرتنت حموسبة او من خالل خطوط املساعدة او عرب
شركة جمموعة يب إن ميداي : أبسم 

 . م.م.ذ
In the name of: beIN Media Group L.L.C.  

, بن يوووا بووو  ت  سوووب رتس :العنووو ا  
بوار ,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو   

: ص ب, بوووووون  موووووورا , التلفزيوووووو   
 قطر  -الوو ا  27271

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

ام والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام الع
 مبعزل عن العالمة 

 42  
 

  Trade Mark No.: 31333 30333:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
خدمات توفري االطعمة واملشروابت، اإليواء : من اجل 
املؤقت 
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شركة حمالت العجاوي : أبسم 
 عادية عامة  -التجارية 

In the name of: Sharikat Mahallat Al-Ajjawi Al-Tijaryeh – 
Adiyeh Ammah  

الضوووووفا , جنوووووين,  جوووووه :العنووووو ا  
 فلسطين , اللربيا

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 45  
 

  Trade Mark No.: 31334 30334:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
تبغ التدخني، , التبغ املصنع او غري املصنع: من اجل 

التبغ امللفوف يدواي، التبغ املمضوغ، تبغ , تبغ الغليون
السجائر، السيجار، السيجاريليوس، املواد , صصنو 

املستخدمة للتدخني اليت تباع بشكل منفصل او خملوطة 
مع التبغ، مجيعها ليس لألغراض الطبية او العالجية، 

741

742

تبغ السعوط، ادوات املدخنني الداخلة يف الصنف 
, ، ورق السجائر، اانبيب السجائر والكربيت34

املعسل 
شركة ادخنة النخلة : أبسم 

 . م.م.ش
In the name of: Nakhla Tobacco Co. S.A.E.  

,  وو ر  سووليم   الحلبوو  7 :العنو ا  
  ار , الق هرة, اال ب يا

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 91  
 

  Trade Mark No.: 31335 30339:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
, البسة القدم, مبا فيها اجلوارب, املالبس: من اجل 

, الباليز, احذية لرايضة كرة السلة, احذية كرة السلة
سراويل , باليز االطقم, قمصان البولو, القمصان

, اجلرازي, اطماق الباليز, السراويل, االطقم
, قمصان الرغيب, باليز الرايضة, البيجامات, الشوراتت

تبغ السعوط، ادوات املدخنني الداخلة يف الصنف 
, ، ورق السجائر، اانبيب السجائر والكربيت34

املعسل 
شركة ادخنة النخلة : أبسم 

 . م.م.ش
In the name of: Nakhla Tobacco Co. S.A.E.  

,  وو ر  سووليم   الحلبوو  7 :العنو ا  
  ار , الق هرة, اال ب يا

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 91  
 

  Trade Mark No.: 31335 30339:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
, البسة القدم, مبا فيها اجلوارب, املالبس: من اجل 

, الباليز, احذية لرايضة كرة السلة, احذية كرة السلة
سراويل , باليز االطقم, قمصان البولو, القمصان

, اجلرازي, اطماق الباليز, السراويل, االطقم
, قمصان الرغيب, باليز الرايضة, البيجامات, الشوراتت

شركة حمالت العجاوي : أبسم 
 عادية عامة  -التجارية 

In the name of: Sharikat Mahallat Al-Ajjawi Al-Tijaryeh – 
Adiyeh Ammah  

الضوووووفا , جنوووووين,  جوووووه :العنووووو ا  
 فلسطين , اللربيا

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 45  
 

  Trade Mark No.: 31334 30334:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 34 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
تبغ التدخني، , التبغ املصنع او غري املصنع: من اجل 

التبغ امللفوف يدواي، التبغ املمضوغ، تبغ , تبغ الغليون
السجائر، السيجار، السيجاريليوس، املواد , صصنو 

املستخدمة للتدخني اليت تباع بشكل منفصل او خملوطة 
مع التبغ، مجيعها ليس لألغراض الطبية او العالجية، 

تبغ السعوط، ادوات املدخنني الداخلة يف الصنف 
, ، ورق السجائر، اانبيب السجائر والكربيت34

املعسل 
شركة ادخنة النخلة : أبسم 

 . م.م.ش
In the name of: Nakhla Tobacco Co. S.A.E.  

,  وو ر  سووليم   الحلبوو  7 :العنو ا  
  ار , الق هرة, اال ب يا

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 91  
 

  Trade Mark No.: 31335 30339:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
, البسة القدم, مبا فيها اجلوارب, املالبس: من اجل 

, الباليز, احذية لرايضة كرة السلة, احذية كرة السلة
سراويل , باليز االطقم, قمصان البولو, القمصان

, اجلرازي, اطماق الباليز, السراويل, االطقم
, قمصان الرغيب, باليز الرايضة, البيجامات, الشوراتت
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, قبعات, قمصان ليلية, الربطات, االحزمة, الكنزات
, سراويل االمحاء, بدالت االمحاء, القنعةا, قلنسوات

اجلاكيتات املقاومة , اجلاكيتات, اطماق وباليز االمحاء
مراييل االطفال ليست , املعاطف, املشمعات, للرايح

, املئزر, عصبة املعصم, عصبة الرأس, من الورق
البنطلوانت , شوراتت البوكسر, املالبس الداخلية

, القفازات ,الكفوف, اغطية االذن, الفضفاضة
, االثواب, ثياب صوفية, القمصان املنسوجة, االوشحة

, البسة السباحة, اثواب التشجيع واالثواب املوحدة
, التانكيين, البكيين, اطقم السباحة, اطقم االستحمام

شوراتت , سراويل االستحمام, سراويل السباحة
البسة , البسة الشواطئ, اطقم الرطوبة, املالحة

, الصنادل, اطقم االستحمام طيات, االستحمام
حاجبات , قبعات الشواطئ, صنادل الشواطئ

, قلنسوات االستحمام, قلنسوات السباحة, الشمس
اغطية الراس ابالجنحة 

  .In the name of: NBA Properties, Inc . انك, روبرتيزان يب ايه ب: أبسم 
فيفو   817-اوليمبيي تو ور :العن ا  
, 10022ني يووو ر  , ني يووو ر , افنيوو 

 ال الي ت المتحوة اال ري يا 
 / :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 90  
 

743

  Trade Mark No.: 31336 30336:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
 : من اجل 

 

 

 

 

 

 ;

 

 ,

 

 

خدمات الرتفيه والتدريب ذات طبيعة الربامج التلفزيونية االذاعية
خدمات, املستمرة يف جمال كرة السلة وتقدمي العاب كرة السلة واملعارض املباشرة  انتاج وتوزيع 

ت برامج واحداثخدما, برامج العاب كرة السلة التلفزيونية واالذاعية  كرة السلة يف جمال  
خدمات التحري وتنظيم مستوصفات ومعسكرات كرة السلة و, كرة السلة  مستوصفات 

ومعسكرات املدربني و ومستوصفات ومعسكرات فريق الراقصات واحداث كرة السلة
خدمات الرتفيه ذات طبيعة الظهور الشخصي للزي اجلالب للحظ او فريق الراقصات يف 
العاب , ومعارض كرة السلة ويف املستوصفات ويف املعسكرات ويف العاب كرة السلة االخرى 
خدمات خدمات الرتفيه , خدمات اندية املشجعني , الرتفيه لالحداث اخلاصة واحلفالت 
وبشكل خاص توفري مواقع االنرتنت اليت تشمل مواد متعددة الوسائط يف جمال التغطية 
التلفزيونية و فزيونية التفاعلية و التسجيالت املرئية و التسجيالت املرئية املستمرة التغطية التل
و التغطية املرئية املتفاعلة لالنتخاابت و الربامج االذاعية و التغطية االذاعية و والتسجيالت 
املسموعة يف جمال كرة السلة، توفري االخبار واملعلومات ذات الطبيعة االحصائية واملوجزات يف 

سلة، االلعاب احلية الغري منزلة، خاصة، العابجمال كرة ال الكمبيوتر و العاب الفيديو والعاب 
الفيديو التفاعلية و العاب املهارات و العاب التصفيف والعاب حفالت الكبار والصغار 
وااللعاب اخلشبية والعاب البزل وااللعاب البسيطة، خدمات النشر االلكرتوين، خاصة، نشر 

الكتب امللونة،اجملالت والنشرات و  وجداول االلعاب لالخرين مباشرة عرب االنرتنت، ومجيعها 
خدمة, يف جمال كرة السلة توفري قاعدة بياانت حموسبة عرب االنرتنت يف جمال كرة السلة

تبغ السعوط، ادوات املدخنني الداخلة يف الصنف 
, ، ورق السجائر، اانبيب السجائر والكربيت34

املعسل 
شركة ادخنة النخلة : أبسم 

 . م.م.ش
In the name of: Nakhla Tobacco Co. S.A.E.  

,  وو ر  سووليم   الحلبوو  7 :العنو ا  
  ار , الق هرة, اال ب يا

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 91  
 

  Trade Mark No.: 31335 30339:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
, البسة القدم, مبا فيها اجلوارب, املالبس: من اجل 

, الباليز, احذية لرايضة كرة السلة, احذية كرة السلة
سراويل , باليز االطقم, قمصان البولو, القمصان

, اجلرازي, اطماق الباليز, السراويل, االطقم
, قمصان الرغيب, باليز الرايضة, البيجامات, الشوراتت
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  Trade Mark No.: 31336 30336:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 40 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
 : من اجل 

 

 

 

 

 

 ;

 

 ,

 

 

خدمات الرتفيه والتدريب ذات طبيعة الربامج التلفزيونية االذاعية
خدمات, املستمرة يف جمال كرة السلة وتقدمي العاب كرة السلة واملعارض املباشرة  انتاج وتوزيع 

ت برامج واحداثخدما, برامج العاب كرة السلة التلفزيونية واالذاعية  كرة السلة يف جمال  
خدمات التحري وتنظيم مستوصفات ومعسكرات كرة السلة و, كرة السلة  مستوصفات 

ومعسكرات املدربني و ومستوصفات ومعسكرات فريق الراقصات واحداث كرة السلة
خدمات الرتفيه ذات طبيعة الظهور الشخصي للزي اجلالب للحظ او فريق الراقصات يف 
العاب , ومعارض كرة السلة ويف املستوصفات ويف املعسكرات ويف العاب كرة السلة االخرى 
خدمات خدمات الرتفيه , خدمات اندية املشجعني , الرتفيه لالحداث اخلاصة واحلفالت 
وبشكل خاص توفري مواقع االنرتنت اليت تشمل مواد متعددة الوسائط يف جمال التغطية 
التلفزيونية و فزيونية التفاعلية و التسجيالت املرئية و التسجيالت املرئية املستمرة التغطية التل
و التغطية املرئية املتفاعلة لالنتخاابت و الربامج االذاعية و التغطية االذاعية و والتسجيالت 
املسموعة يف جمال كرة السلة، توفري االخبار واملعلومات ذات الطبيعة االحصائية واملوجزات يف 

سلة، االلعاب احلية الغري منزلة، خاصة، العابجمال كرة ال الكمبيوتر و العاب الفيديو والعاب 
الفيديو التفاعلية و العاب املهارات و العاب التصفيف والعاب حفالت الكبار والصغار 
وااللعاب اخلشبية والعاب البزل وااللعاب البسيطة، خدمات النشر االلكرتوين، خاصة، نشر 

الكتب امللونة،اجملالت والنشرات و  وجداول االلعاب لالخرين مباشرة عرب االنرتنت، ومجيعها 
خدمة, يف جمال كرة السلة توفري قاعدة بياانت حموسبة عرب االنرتنت يف جمال كرة السلة

 ,

 ,

 

 

 

 

 ,

 ,

 

 

 
  .In the name of: NBA Properties, Inc . انك, ان يب ايه بروبرتيز: أبسم 

فيفو   817-اوليمبيي تو ور :العن ا  
, 10022ني يووو ر  , ني يووو ر , فنيوو ا

 ال الي ت المتحوة اال ري يا 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :
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 97  
 

  Trade Mark No.: 31337 30332:المة التجارية رقم الع
  In Class: 7 2 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
اآلالت وعدد اآلالت ، حمركات وحمركات : من اجل 

، وصالت ( عدا حمركات املركبات الربية)آالت اثبتة 
، اآلالت ( عدا املتعلقة ابملركبات الربية)وسيور اآلالت 

واملعدات الزراعية غري املدارة ابليد ، حاضنات البيض 
شركة كوندور : أبسم 

 الكرتونيكس 
In the name of: SPA CONDOR ELECTRONICS  

المنطقووووووووا الاوووووووون  يا  :العنوووووووو ا  
 181قسوور  50 جم  ووا  لكيووا رقوور 

 الجزائر  -برج ب   ريري  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :
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 ,

 ,

 

 

 

 

 ,

 ,

 

 

 
  .In the name of: NBA Properties, Inc . انك, ان يب ايه بروبرتيز: أبسم 

فيفو   817-اوليمبيي تو ور :العن ا  
, 10022ني يووو ر  , ني يووو ر , فنيوو ا

 ال الي ت المتحوة اال ري يا 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

744

 97  
 

  Trade Mark No.: 31337 30332:المة التجارية رقم الع
  In Class: 7 2 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
اآلالت وعدد اآلالت ، حمركات وحمركات : من اجل 

، وصالت ( عدا حمركات املركبات الربية)آالت اثبتة 
، اآلالت ( عدا املتعلقة ابملركبات الربية)وسيور اآلالت 

واملعدات الزراعية غري املدارة ابليد ، حاضنات البيض 
شركة كوندور : أبسم 

 الكرتونيكس 
In the name of: SPA CONDOR ELECTRONICS  

المنطقووووووووا الاوووووووون  يا  :العنوووووووو ا  
 181قسوور  50 جم  ووا  لكيووا رقوور 

 الجزائر  -برج ب   ريري  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 93  
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 97  
 

  Trade Mark No.: 31337 30332:المة التجارية رقم الع
  In Class: 7 2 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
اآلالت وعدد اآلالت ، حمركات وحمركات : من اجل 

، وصالت ( عدا حمركات املركبات الربية)آالت اثبتة 
، اآلالت ( عدا املتعلقة ابملركبات الربية)وسيور اآلالت 

واملعدات الزراعية غري املدارة ابليد ، حاضنات البيض 
شركة كوندور : أبسم 

 الكرتونيكس 
In the name of: SPA CONDOR ELECTRONICS  

المنطقووووووووا الاوووووووون  يا  :العنوووووووو ا  
 181قسوور  50 جم  ووا  لكيووا رقوور 

 الجزائر  -برج ب   ريري  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 93  
 

 97  
 

  Trade Mark No.: 31337 30332:المة التجارية رقم الع
  In Class: 7 2 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
اآلالت وعدد اآلالت ، حمركات وحمركات : من اجل 

، وصالت ( عدا حمركات املركبات الربية)آالت اثبتة 
، اآلالت ( عدا املتعلقة ابملركبات الربية)وسيور اآلالت 

واملعدات الزراعية غري املدارة ابليد ، حاضنات البيض 
شركة كوندور : أبسم 

 الكرتونيكس 
In the name of: SPA CONDOR ELECTRONICS  

المنطقووووووووا الاوووووووون  يا  :العنوووووووو ا  
 181قسوور  50 جم  ووا  لكيووا رقوور 

 الجزائر  -برج ب   ريري  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 93  
 

  Trade Mark No.: 31338 30332:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
األجهزة واألدوات العلمية واملالحية : من اجل 

واملساحية واجهزة وادوات التصوير الفوتوغرايف 
والسينمائي واالجهزة واالدوات البصرية وادوات الوزن 

واإلنقاذ ( اإلشراف)والقياس واإلشارة واملراقبة 
أجهزة وادوات لوصل او فتح او حتويل او , والتعليم

, حكم يف الطاقة الكهرابئيةتكثيف او تنظيم او الت
, اجهزة تسجيل أو ارسال أو نسخ الصوت أو الصورة

اقراص , أقراص تسجيل, حامالت بياانت مغناطيسية
اقراص فيديوية رقمية وغريها من وسائط , مدجمة

آليات لالجهزة اليت تعمل بقطع , التسجيل الرقمية
معدات , االت حاسبة, االت تسجيل النقد, النقد

, برامج كمبيوتر, اجهزة الكمبيوتر, بياانتمعاجلة ال
أجهزة إطفاء احلرائق 

شركة كوندور : أبسم 
 الكرتونيكس 

In the name of: SPA CONDOR ELECTRONICS  

المنطقووووووووا الاوووووووون  يا  :العنوووووووو ا  
 181قسوور  50 جم  ووا  لكيووا رقوور 

 الجزائر  -برج ب   ريري  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

746

745
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  Trade Mark No.: 31339 30335:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
أجهزة اإلانرة والتدفئة وتوليد البخار والطهي : من اجل 

ابملياه واألغراض والتربيد والتجفيف والتهوية والتزويد 
الصحية 

شركة كوندور : أبسم 
 الكرتونيكس 

In the name of: SPA CONDOR ELECTRONICS  

منطقووووووووا الاوووووووون  يا ال :العنوووووووو ا  
 181قسوور  50 جم  ووا  لكيووا رقوور 

 الجزائر  -برج ب   ريري  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 99  
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  Trade Mark No.: 31342 30347:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحلوم : من اجل 

الفواكه واخلضروات , خالصات اللحوم, الصيد
ومربيات ( جلي)هالم , احملفوظة واجملففة واملطهية

البيض واحلليب ومنتجات , وفواكه مطبوخة ابلسكر
احلليب ، الزيوت والدهون الصاحلة لالكل 

ديل مونت انرتانشيوانل : أبسم 
 جي ام يب اتش 

In the name of: Del Monte International GmbH  

 وغ سوو  , 7ب نويشتراسووه  :العنوو ا  
 ات  س يسرا 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :
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  Trade Mark No.: 31339 30335:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
أجهزة اإلانرة والتدفئة وتوليد البخار والطهي : من اجل 

ابملياه واألغراض والتربيد والتجفيف والتهوية والتزويد 
الصحية 

شركة كوندور : أبسم 
 الكرتونيكس 

In the name of: SPA CONDOR ELECTRONICS  

منطقووووووووا الاوووووووون  يا ال :العنوووووووو ا  
 181قسوور  50 جم  ووا  لكيووا رقوور 

 الجزائر  -برج ب   ريري  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :
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748

 

  Trade Mark No.: 31342 30347:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحلوم : من اجل 

الفواكه واخلضروات , خالصات اللحوم, الصيد
ومربيات ( جلي)هالم , احملفوظة واجملففة واملطهية

البيض واحلليب ومنتجات , وفواكه مطبوخة ابلسكر
احلليب ، الزيوت والدهون الصاحلة لالكل 

ديل مونت انرتانشيوانل : أبسم 
 جي ام يب اتش 

In the name of: Del Monte International GmbH  

 وغ سوو  , 7ب نويشتراسووه  :العنوو ا  
 ات  س يسرا 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 95  
 

  Trade Mark No.: 31348 30342:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 13/04/2017 03/14/7102 :التاريخ 
، )مركبات(السيارات، الشاحنات املغلقة : من اجل 

اهليكلية للسيارات، إطارات السيارات، ممتصات  القطع
الصدمات للسيارات، أنظمة املكابح للمركبات، حمامل 
احملور للمركبات الربية، حمامل العجالت للمركبات 

. الربية، احملركات للمركبات الربية، اجلرارات
  In the name of: Hyundai Motor Company هيونداي موتور كومباين : أبسم 

رو ا  -ا هي لي نوووووون 12 :العنوووووو ا  
غووووو ا سووووويئ ل ا ك ريووووو  -سي  ووووو 
 الجن بيا 
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 

 61  
 

  Trade Mark No.: 31348 30342:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 13/04/2017 03/14/7102 :التاريخ 
، )مركبات(السيارات، الشاحنات املغلقة : من اجل 

اهليكلية للسيارات، إطارات السيارات، ممتصات  القطع
الصدمات للسيارات، أنظمة املكابح للمركبات، حمامل 
احملور للمركبات الربية، حمامل العجالت للمركبات 

. الربية، احملركات للمركبات الربية، اجلرارات
  In the name of: Hyundai Motor Company هيونداي موتور كومباين : أبسم 

رو ا  -ا هي لي نوووووون 12 :العنوووووو ا  
غووووو ا سووووويئ ل ا ك ريووووو  -سي  ووووو 
 الجن بيا 
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 

 61  
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  Trade Mark No.: 31348 30342:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 13/04/2017 03/14/7102 :التاريخ 
، )مركبات(السيارات، الشاحنات املغلقة : من اجل 

اهليكلية للسيارات، إطارات السيارات، ممتصات  القطع
الصدمات للسيارات، أنظمة املكابح للمركبات، حمامل 
احملور للمركبات الربية، حمامل العجالت للمركبات 

. الربية، احملركات للمركبات الربية، اجلرارات
  In the name of: Hyundai Motor Company هيونداي موتور كومباين : أبسم 

رو ا  -ا هي لي نوووووون 12 :العنوووووو ا  
غووووو ا سووووويئ ل ا ك ريووووو  -سي  ووووو 
 الجن بيا 
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 

 61  
 

  Trade Mark No.: 31349 30345:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 13/04/2017 03/14/7102 :التاريخ 
، )مركبات(السيارات، الشاحنات املغلقة : من اجل 

القطع اهليكلية للسيارات، إطارات السيارات، ممتصات 
ملكابح للمركبات، حمامل الصدمات للسيارات، أنظمة ا

احملور للمركبات الربية، حمامل العجالت للمركبات 
. الربية، احملركات للمركبات الربية، اجلرارات

  In the name of: Hyundai Motor Company هيونداي موتور كومباين : أبسم 
رو ا  -ا هي لي نوووووون 12 :العنوووووو ا  
غووووو ا سووووويئ ل ا ك ريووووو  -سي  ووووو 

 جن بيا ال
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 

 60  
 

  Trade Mark No.: 31349 30345:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 13/04/2017 03/14/7102 :التاريخ 
، )مركبات(السيارات، الشاحنات املغلقة : من اجل 

القطع اهليكلية للسيارات، إطارات السيارات، ممتصات 
ملكابح للمركبات، حمامل الصدمات للسيارات، أنظمة ا

احملور للمركبات الربية، حمامل العجالت للمركبات 
. الربية، احملركات للمركبات الربية، اجلرارات

  In the name of: Hyundai Motor Company هيونداي موتور كومباين : أبسم 
رو ا  -ا هي لي نوووووون 12 :العنوووووو ا  
غووووو ا سووووويئ ل ا ك ريووووو  -سي  ووووو 

 جن بيا ال
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :

 

 60  
 

  Trade Mark No.: 31350 30391:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :لصنف يف ا

  Date: 13/04/2017 03/14/7102 :التاريخ 
خدمات توفري االطعمة واملشروابت : من اجل 

شركة مطعم وكويف شوب : أبسم 
 مكس 

In the name of: shariket mat'em wa cofe shop mix  

تلفوو    -رفيوووي   -نوو بلس  :العنوو ا  
092771015  

تلفون  -رفيداي  -انبلس  :عنوان التبليغ 
157394102  

 :

 

 67  
 

  Trade Mark No.: 31350 30391:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :لصنف يف ا

  Date: 13/04/2017 03/14/7102 :التاريخ 
خدمات توفري االطعمة واملشروابت : من اجل 

شركة مطعم وكويف شوب : أبسم 
 مكس 

In the name of: shariket mat'em wa cofe shop mix  

تلفوو    -رفيوووي   -نوو بلس  :العنوو ا  
092771015  

تلفون  -رفيداي  -انبلس  :عنوان التبليغ 
157394102  

 :

 

 67  
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شركة خمابز السنابل : أبسم 
 احلديثة 

In the name of: sharekat makhabez alsanabel alhadethah  

   ر  ن بلس  -جنين  :العن ا  
الطابق  -عمارة االنيس  -جنني  :عنوان التبليغ 

  1955200639الثاين جوال رقم 
 :

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31356 30396:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 21 70 :يف الصنف 

  Date: 17/04/2017 02/14/7102 :التاريخ 
صحون وكاسات واوعية منزلية بالستيكية : من اجل 

شركة زد اتش للصناعة : أبسم 
 والتجارة 

In the name of: sharikat ZHllsinaa waltigara  

الخليل  يا  قرب  ورسوا  :العن ا  
  2276021سيون  ابراهير 

اخلليل عيصى قرب مدرسة سيدان  :عنوان التبليغ 
  7792174ابراهيم 

 :

  Trade Mark No.: 31351 30390:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37 32 :يف الصنف 

  Date: 13/04/2017 03/14/7102 :التاريخ 
انشاء املباين واالصالح وخدمات الرتكيب او : من اجل 
التجميع 

سامي حممود يونس ابو : أبسم 
 الرب 

In the name of: sami mahmoud younes abu al rob  

بوار الزايووووووووو  -جنووووووووين  :العنوووووووو ا  
0799675177  
دوار الزايد  -جنني  :عنوان التبليغ 
1955232499  

 :

 

 63  
 

  Trade Mark No.: 31352 30397:عالمة التجارية رقم ال
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 13/04/2017 03/14/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة : من اجل 

وتوجيهاالعمال وتفعيل النشاط املكتيب 

  Trade Mark No.: 31351 30390:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37 32 :يف الصنف 

  Date: 13/04/2017 03/14/7102 :التاريخ 
انشاء املباين واالصالح وخدمات الرتكيب او : من اجل 
التجميع 

سامي حممود يونس ابو : أبسم 
 الرب 

In the name of: sami mahmoud younes abu al rob  

بوار الزايووووووووو  -جنووووووووين  :العنوووووووو ا  
0799675177  
دوار الزايد  -جنني  :عنوان التبليغ 
1955232499  

 :

 

 63  
 

  Trade Mark No.: 31352 30397:عالمة التجارية رقم ال
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 13/04/2017 03/14/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة : من اجل 

وتوجيهاالعمال وتفعيل النشاط املكتيب 

  Trade Mark No.: 31350 30391:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 43 :لصنف يف ا

  Date: 13/04/2017 03/14/7102 :التاريخ 
خدمات توفري االطعمة واملشروابت : من اجل 

شركة مطعم وكويف شوب : أبسم 
 مكس 

In the name of: shariket mat'em wa cofe shop mix  

تلفوو    -رفيوووي   -نوو بلس  :العنوو ا  
092771015  

تلفون  -رفيداي  -انبلس  :عنوان التبليغ 
157394102  

 :
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753

  Trade Mark No.: 31351 30390:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37 32 :يف الصنف 

  Date: 13/04/2017 03/14/7102 :التاريخ 
انشاء املباين واالصالح وخدمات الرتكيب او : من اجل 
التجميع 

سامي حممود يونس ابو : أبسم 
 الرب 

In the name of: sami mahmoud younes abu al rob  

بوار الزايووووووووو  -جنووووووووين  :العنوووووووو ا  
0799675177  
دوار الزايد  -جنني  :عنوان التبليغ 
1955232499  

 :

 

 63  
 

  Trade Mark No.: 31352 30397:عالمة التجارية رقم ال
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 13/04/2017 03/14/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة : من اجل 

وتوجيهاالعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة خمابز السنابل : أبسم 
 احلديثة 

In the name of: sharekat makhabez alsanabel alhadethah  

   ر  ن بلس  -جنين  :العن ا  
الطابق  -عمارة االنيس  -جنني  :عنوان التبليغ 

  1955200639الثاين جوال رقم 
 :

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31356 30396:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 21 70 :يف الصنف 

  Date: 17/04/2017 02/14/7102 :التاريخ 
صحون وكاسات واوعية منزلية بالستيكية : من اجل 

شركة زد اتش للصناعة : أبسم 
 والتجارة 

In the name of: sharikat ZHllsinaa waltigara  

الخليل  يا  قرب  ورسوا  :العن ا  
  2276021سيون  ابراهير 

اخلليل عيصى قرب مدرسة سيدان  :عنوان التبليغ 
  7792174ابراهيم 

 :

شركة خمابز السنابل : أبسم 
 احلديثة 

In the name of: sharekat makhabez alsanabel alhadethah  

   ر  ن بلس  -جنين  :العن ا  
الطابق  -عمارة االنيس  -جنني  :عنوان التبليغ 

  1955200639الثاين جوال رقم 
 :

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31356 30396:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 21 70 :يف الصنف 

  Date: 17/04/2017 02/14/7102 :التاريخ 
صحون وكاسات واوعية منزلية بالستيكية : من اجل 

شركة زد اتش للصناعة : أبسم 
 والتجارة 

In the name of: sharikat ZHllsinaa waltigara  

الخليل  يا  قرب  ورسوا  :العن ا  
  2276021سيون  ابراهير 

اخلليل عيصى قرب مدرسة سيدان  :عنوان التبليغ 
  7792174ابراهيم 

 :
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756

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31357 30392:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 21 70 :يف الصنف 

  Date: 17/04/2017 02/14/7102 :التاريخ 
صحون وكاسات واوعية منزلية بالستيكية : من اجل 

شركة زد اتش للصناعة : أبسم 
 والتجارة 

In the name of: sharikat ZHllsinaa waltigara  

الخليل  يا  قرب  ورسوا  :العن ا  
  2276021سيون  ابراهير 

اخلليل عيصى قرب مدرسة سيدان  :عنوان التبليغ 
  7792174براهيم ا

 :

 

 4  
 

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31357 30392:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 21 70 :يف الصنف 

  Date: 17/04/2017 02/14/7102 :التاريخ 
صحون وكاسات واوعية منزلية بالستيكية : من اجل 

شركة زد اتش للصناعة : أبسم 
 والتجارة 

In the name of: sharikat ZHllsinaa waltigara  

الخليل  يا  قرب  ورسوا  :العن ا  
  2276021سيون  ابراهير 

اخلليل عيصى قرب مدرسة سيدان  :عنوان التبليغ 
  7792174براهيم ا

 :

 

 4  
 

  Trade Mark No.: 31358 30392:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 17/04/2017 02/14/7102 :التاريخ 
مستحضرات تنظيف : من اجل 

  In the name of: rawan nabel ahmad abu gharbyeh روان نبيل امحد ابوغربية : أبسم 
 وووو ر  المنتووووزة  -نوووو بلس :العنوووو ا  

  0789811825ج ال 
شارع املنتزة جوال  -انبلس :عنوان التبليغ 

1965644672  
 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31358 30392:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 17/04/2017 02/14/7102 :التاريخ 
مستحضرات تنظيف : من اجل 

  In the name of: rawan nabel ahmad abu gharbyeh روان نبيل امحد ابوغربية : أبسم 
 وووو ر  المنتووووزة  -نوووو بلس :العنوووو ا  

  0789811825ج ال 
شارع املنتزة جوال  -انبلس :عنوان التبليغ 

1965644672  
 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31358 30392:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 17/04/2017 02/14/7102 :التاريخ 
مستحضرات تنظيف : من اجل 

  In the name of: rawan nabel ahmad abu gharbyeh روان نبيل امحد ابوغربية : أبسم 
 وووو ر  المنتووووزة  -نوووو بلس :العنوووو ا  

  0789811825ج ال 
شارع املنتزة جوال  -انبلس :عنوان التبليغ 

1965644672  
 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31360 30361:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 18/04/2017 02/14/7102 :التاريخ 
نتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل : من اجل 
الورقية والشاش الورقي وورق التواليت املناديل 

والبشاكري والفوط 
شركة مصانع الشرق : أبسم 

 العربيه للفوط الصحيه 
In the name of: Arab Eastern Co. For Diaper 
Manufacturing  

المنطقوووووووووا  -نوووووووو بلس  :العنوووووووو ا  
 و ر  الحسوبه  -الاون  يه الشورقيه 

  259ص ب  -
املنطقة الصناعيه الشرقيه  -انبلس  :عنوان التبليغ 

  725ص ب  -شارع احلسبه  -
 :

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31364 30364:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 18/04/2017 02/14/7102 :التاريخ 
املالبس : من اجل 
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  Trade Mark No.: 31360 30361:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 18/04/2017 02/14/7102 :التاريخ 
نتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل : من اجل 
الورقية والشاش الورقي وورق التواليت املناديل 

والبشاكري والفوط 
شركة مصانع الشرق : أبسم 

 العربيه للفوط الصحيه 
In the name of: Arab Eastern Co. For Diaper 
Manufacturing  

المنطقوووووووووا  -نوووووووو بلس  :العنوووووووو ا  
 و ر  الحسوبه  -الاون  يه الشورقيه 

  259ص ب  -
املنطقة الصناعيه الشرقيه  -انبلس  :عنوان التبليغ 

  725ص ب  -شارع احلسبه  -
 :

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31364 30364:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 18/04/2017 02/14/7102 :التاريخ 
املالبس : من اجل 

امحد اسحق عبدالرحيم : أبسم 
 ة ابو عيش

In the name of: AL KHALIL  

الخليوووووووووووووول البلووووووووووووووو  :العنوووووووووووووو ا  
0799775777  

:   1955392399اخلليل البلد  :عنوان التبليغ 

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31365 30369:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 18/04/2017 02/14/7102 :التاريخ 
منتجات احلليب وااللبان : من اجل 

شركة البينار للتجارة : أبسم 
 العامة م خ م 

In the name of: Aharekat Alpinar Liltijara Alamah Ltd  

 البيرة المنطقا الان  يا  :العن ا  
:  البرية املنطقة الصناعية  :عنوان التبليغ 

 

امحد اسحق عبدالرحيم : أبسم 
 ة ابو عيش

In the name of: AL KHALIL  

الخليوووووووووووووول البلووووووووووووووو  :العنوووووووووووووو ا  
0799775777  

:   1955392399اخلليل البلد  :عنوان التبليغ 

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31365 30369:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 18/04/2017 02/14/7102 :التاريخ 
منتجات احلليب وااللبان : من اجل 

شركة البينار للتجارة : أبسم 
 العامة م خ م 

In the name of: Aharekat Alpinar Liltijara Alamah Ltd  

 البيرة المنطقا الان  يا  :العن ا  
:  البرية املنطقة الصناعية  :عنوان التبليغ 

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31367 30362:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 19/04/2017 05/14/7102 :التاريخ 
حفاضات اطفال : من اجل 

شركة اترجت االستثمارية : أبسم 
 م . خ . م 

In the name of: SHARIKAT TARGET AL-
ESTETHMARIYEH M . K . M  

  ر   وين سو ر   -الخليل  :العن ا  
-2211177: تلف    - ق بل ج ال 

02  
شارع عني ساره مقابل  -اخلليل  :عنوان التبليغ 

  17-7700033: تلفون  -جوال 
 :

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31360 30361:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 18/04/2017 02/14/7102 :التاريخ 
نتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل : من اجل 
الورقية والشاش الورقي وورق التواليت املناديل 

والبشاكري والفوط 
شركة مصانع الشرق : أبسم 

 العربيه للفوط الصحيه 
In the name of: Arab Eastern Co. For Diaper 
Manufacturing  

المنطقوووووووووا  -نوووووووو بلس  :العنوووووووو ا  
 و ر  الحسوبه  -الاون  يه الشورقيه 

  259ص ب  -
املنطقة الصناعيه الشرقيه  -انبلس  :عنوان التبليغ 

  725ص ب  -شارع احلسبه  -
 :

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31364 30364:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 18/04/2017 02/14/7102 :التاريخ 
املالبس : من اجل 

757

758

 2  
 

  Trade Mark No.: 31367 30362:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 19/04/2017 05/14/7102 :التاريخ 
حفاضات اطفال : من اجل 

شركة اترجت االستثمارية : أبسم 
 م . خ . م 

In the name of: SHARIKAT TARGET AL-
ESTETHMARIYEH M . K . M  

  ر   وين سو ر   -الخليل  :العن ا  
-2211177: تلف    - ق بل ج ال 

02  
شارع عني ساره مقابل  -اخلليل  :عنوان التبليغ 

  17-7700033: تلفون  -جوال 
 :

 

 5  
 

امحد اسحق عبدالرحيم : أبسم 
 ة ابو عيش

In the name of: AL KHALIL  

الخليوووووووووووووول البلووووووووووووووو  :العنوووووووووووووو ا  
0799775777  

:   1955392399اخلليل البلد  :عنوان التبليغ 

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31365 30369:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 18/04/2017 02/14/7102 :التاريخ 
منتجات احلليب وااللبان : من اجل 

شركة البينار للتجارة : أبسم 
 العامة م خ م 

In the name of: Aharekat Alpinar Liltijara Alamah Ltd  

 البيرة المنطقا الان  يا  :العن ا  
:  البرية املنطقة الصناعية  :عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 31368 30362:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 19/04/2017 05/14/7102 :التاريخ 
حفاضات اطفال : من اجل 

شركة اترجت االستثمارية : أبسم 
 م . خ . م 

In the name of: SHARIKAT TARGET AL-
ESTETHMARIYEH M . K . M  

  ر   وين سو ر   -الخليل  : ا  العن
-2211177: تلف    - ق بل ج ال 

02  
شارع عني ساره مقابل  -اخلليل  :عنوان التبليغ 

  17-7700033: تلفون  -جوال 
 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31368 30362:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 19/04/2017 05/14/7102 :التاريخ 
حفاضات اطفال : من اجل 

شركة اترجت االستثمارية : أبسم 
 م . خ . م 

In the name of: SHARIKAT TARGET AL-
ESTETHMARIYEH M . K . M  

  ر   وين سو ر   -الخليل  : ا  العن
-2211177: تلف    - ق بل ج ال 

02  
شارع عني ساره مقابل  -اخلليل  :عنوان التبليغ 

  17-7700033: تلفون  -جوال 
 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31368 30362:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 19/04/2017 05/14/7102 :التاريخ 
حفاضات اطفال : من اجل 

شركة اترجت االستثمارية : أبسم 
 م . خ . م 

In the name of: SHARIKAT TARGET AL-
ESTETHMARIYEH M . K . M  

  ر   وين سو ر   -الخليل  : ا  العن
-2211177: تلف    - ق بل ج ال 

02  
شارع عني ساره مقابل  -اخلليل  :عنوان التبليغ 

  17-7700033: تلفون  -جوال 
 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31372 30327:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 20/04/2017 71/14/7102 :التاريخ 
طابعات تستخدم مع اجهزة الكمبيوتر ، : من اجل 

نظام دور آيل 
شركة جمموعة اجلفال : أبسم 

للتجارة واالستثمار مسامهة 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Majmo'at Aljaffal Leltejarah 
Walestethmar Mosahama Khososiya  

 البيرة سطم  ر ب   :العن ا  
:  البرية سطح مرحبا  :نوان التبليغ ع

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31373 30323:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 17 02 :يف الصنف 

  Date: 20/04/2017 71/14/7102 :التاريخ 
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مواد بالستيكية متشكلة ابلبثق لالستعمال : من اجل 
ابلتصنيع ، مواد التغليف واحلشو والعزل ، اانبيب مرنة 

طا او اللدائن ، خيوط غري معدنية حشوات من املطا
من مواد بالستيكية ليست لالستخدام النسيجي 

  In the name of: nahel mohammad taher sanoury انهل دمحم طاهر صانوري : أبسم 
 وو ر   -الجلمووا  -جنووين  :العنوو ا  

  0786857791:الحسبا ج ال
شارع احلسبة  -اجللمة  -جنني  :عنوان التبليغ 

  1962629350:جوال
 :

 

72/1/7191ولغاية  91/9/7191التعديالت من اتريخ  91نشرة 
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  Trade Mark No.: 31372 30327:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 20/04/2017 71/14/7102 :التاريخ 
طابعات تستخدم مع اجهزة الكمبيوتر ، : من اجل 

نظام دور آيل 
شركة جمموعة اجلفال : أبسم 

للتجارة واالستثمار مسامهة 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Majmo'at Aljaffal Leltejarah 
Walestethmar Mosahama Khososiya  

 البيرة سطم  ر ب   :العن ا  
:  البرية سطح مرحبا  :نوان التبليغ ع

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31373 30323:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 17 02 :يف الصنف 

  Date: 20/04/2017 71/14/7102 :التاريخ 

  Trade Mark No.: 31372 30327:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 20/04/2017 71/14/7102 :التاريخ 
طابعات تستخدم مع اجهزة الكمبيوتر ، : من اجل 

نظام دور آيل 
شركة جمموعة اجلفال : أبسم 

للتجارة واالستثمار مسامهة 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Majmo'at Aljaffal Leltejarah 
Walestethmar Mosahama Khososiya  

 البيرة سطم  ر ب   :العن ا  
:  البرية سطح مرحبا  :نوان التبليغ ع

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31373 30323:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 17 02 :يف الصنف 

  Date: 20/04/2017 71/14/7102 :التاريخ 

(  1 ) 
 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 27814  41812 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3  3 :في الصنف 

  Date: 19/10/2015  11/11/4112 :التاريخ 
روائح طيبة ومواد التواليت للعناية : من اجل 

وتنظيف الشعر البشرة ومستحضرات 
 . التجميل

In Respect of: Fragrances, toiletries for the care 
and cleaning of the hair and skin, cosmetics  

  .In the name of: Retail Royalty Co ريتايل روايليت كو : أبسم 
كونفينشنن ينينتر دراينف   111 :العنوان 

  الواليننات  81111الس فيغناس   نن فنني 
 المتحدة األمريكية 

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

يابا وشركاهم للملكية  :عنوان التبليغ 
 البيرة  2214ب .ص  -الفكرية 

 

Address for Services :   
 

 
 

   
 

 
 

761
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شركة ميستلو لالدوات : أبسم 
 صحية ومستلزماهتا ال

In the name of: shariket mistillo lil adwat alsihiyeh  

جوو ال -نو بلس-بيور  وورت  :العنو ا  
0799755509  

جوال -انبلس-دير شرف  :عنوان التبليغ 
1955322215  

 :

 

 75  
 

  Trade Mark No.: 31153 30093:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 23/03/2017 73/13/7102 :التاريخ 
االدوات الصحية ومستلزماهتا : من اجل 

شركة ميستلو لالدوات : سم أب
 الصحية ومستلزماهتا 

In the name of: shariket mistillo lil adwat alsihiyeh  

جوو ال -نو بلس-بيور  وورت  :العنو ا  
0799755509  

جوال -انبلس-دير شرف  :عنوان التبليغ 
1955322215  

 :

 

763

762

 رام هللا ,24ب .ص

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 31297 30752:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
الصابون، العطور والزيوت العطرية : من اجل 

ومستحضرات التجميل ومستحضرات التجميل اخلاصة 
ابلعناية ابلبشرة، مزيالت الروائح الكريهة ومضادات 

ف التعرق لالستعمال الشخصي، مستحضرات لتنظي
. والعناية ولزخرفة الشعر

  In the name of: Beiersdorf AG أي جي بريسدورف : أبسم 
 20277ا 16اون  ووووتراس  :العنوووو ا  

 ه  ب رغا الم ني  
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,24ب .ص
 :

 

 رام هللا ,24ب .ص

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 31297 30752:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/14/7102 :التاريخ 
الصابون، العطور والزيوت العطرية : من اجل 

ومستحضرات التجميل ومستحضرات التجميل اخلاصة 
ابلعناية ابلبشرة، مزيالت الروائح الكريهة ومضادات 

ف التعرق لالستعمال الشخصي، مستحضرات لتنظي
. والعناية ولزخرفة الشعر

  In the name of: Beiersdorf AG أي جي بريسدورف : أبسم 
 20277ا 16اون  ووووتراس  :العنوووو ا  

 ه  ب رغا الم ني  
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,24ب .ص
 :

 

شركة ميستلو لالدوات : أبسم 
 صحية ومستلزماهتا ال

In the name of: shariket mistillo lil adwat alsihiyeh  

جوو ال -نو بلس-بيور  وورت  :العنو ا  
0799755509  

جوال -انبلس-دير شرف  :عنوان التبليغ 
1955322215  

 :

 

 75  
 

  Trade Mark No.: 31153 30093:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 23/03/2017 73/13/7102 :التاريخ 
االدوات الصحية ومستلزماهتا : من اجل 

شركة ميستلو لالدوات : سم أب
 الصحية ومستلزماهتا 

In the name of: shariket mistillo lil adwat alsihiyeh  

جوو ال -نو بلس-بيور  وورت  :العنو ا  
0799755509  

جوال -انبلس-دير شرف  :عنوان التبليغ 
1955322215  

 :
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 #  69# العالمات التجارية التى انتقلت ملكيتها 

رقم 
  المالك الجديد  المالك االصلى  تاريخ سند التحويل  العالمة

  باير إنتيلليكتوال بروبيرتي جي أم بي أتش  ايه, باير اكتينجيسيليسشافت   11/05/2017  172
  باير إنتيلليكتوال بروبيرتي جي أم بي أتش  باير اكتينجيسيليسشافت  11/05/2017  176
  أم بي أتش باير إنتيلليكتوال بروبيرتي جي  باير اكتينجيسيليسشافت  11/05/2017  203
  باير إنتيلليكتوال بروبيرتي جي أم بي أتش  باير اكتينجيسيليسشافت  11/05/2017  207

يو )غالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكير  غالكسو جروب ليميتد  19/03/2017  557
  اي بي لميتد( كيه

يو )غالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكير  غالكسو غروب لميتد  19/03/2017  558
  اي بي لميتد( كيه

يو )غالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكير  غالكسو جروب ليميتد  19/03/2017  561
  اي بي لميتد( كيه

يو )غالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكير  غالكسو غروب لميتد  19/03/2017  562
  اي بي لميتد( كيه

يو )ميثكالين كونسيومر هيلثكيرغالكسوس  غالكسوسميثكالين ال ال سي  19/03/2017  1183
  اي بي لميتد( كيه

يو )غالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكير  غالكسو غروب ليمتد  19/03/2017  1262
  اي بي لميتد( كيه

يو )غالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكير  غالكسو غروب ليمتد  19/03/2017  1264
  اي بي لميتد( كيه

  كيه جي أي أي. هينكل إيه جي آند كو  كتر اند غامبل كومبانيثو برو  19/02/2017  2928
  بفيزر اريالند فارماسيوتيكالز  استرازينيكا يو كي ليميتد  10/07/2017  3270

اي جيرماني ) ليدفانسي جي ام بي اتش  اوسرام جي ام بي اتش  24/07/2017  5920
  (كوربوريشن

  .في.ريكيت بنكيرز فانيش بي  في ريكيت بينكايسار ان  12/02/2017  6366
  .في.ريكيت بنكيرز باور كلينرز بي  ريكيت بينكايسار ان في  12/02/2017  6368
  ذا جيليت كومباني ال ال سي  ذا جيليت كومبني  28/02/2017  7712
  ذا جيليت كومباني ال ال سي  ذا جيليت كومبني  28/02/2017  7713
  ذا جيليت كومباني ال ال سي  يليت كومبنيذا ج  28/02/2017  7714

يو )غالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكير  سميث كالين بييشام لميتد  19/03/2017  8098
  اي بي لميتد( كيه

يو )غالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكير  سميث كالين بييشام لميتد  19/03/2017  8099
  اي بي لميتد( كيه

يو )غالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكير  ميث كالين بييشام لميتدس  19/03/2017  8164
  اي بي لميتد( كيه

يو )غالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكير  سميث كالين بيتشام ليمتد  19/03/2017  8165
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  اي بي لميتد( كيه
  إيه.برانديرو إس  مارك انتوني انتيرناشونال اس ار ال  18/06/2017  8982
  إيه.برانديرو إس  مارك انتوني انتيرناشونال اس ار ال  18/06/2017  8983
  سيزارس براندس، ال ال سي  سوثيرن كمفورت بروبريتيز ، اي ان سي  23/02/2017  9069
  سيزارس براندس، ال ال سي  سوثيرن كمفورت بروبريتيز ، اي ان سي  23/02/2017  9070

  .في.ريكيت بنكيرز فانيش بي  ان فيريكيت بينكسير   12/02/2017  10464
  .شركة ميرك شارب ودوم  كيوبست فارماسيوتيكال انك  25/07/2017  10538

اي جيرماني ) ليدفانسي جي ام بي اتش  أوسرام جي أم بي أتش  24/07/2017  12835
  (كوربوريشن

شركة مساهمة )شركة الخدمات البريدية   19/03/2017  13575
  شركة بي ترايانجل يو اس ال ال سي  ةمقفل( كويتية

شركة مساهمة )شركة الخدمات البريدية   19/03/2017  13576
  شركة بي ترايانجل يو اس ال ال سي  مقفلة( كويتية

يو )غالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكير  غالكسو غروب لميتد  19/03/2017  15757
  اي بي لميتد( كيه

المختار للملبوسات والكوزماتيكس  شركة  26/07/2017  16334
  ناصر حلمي أسعد زهور  خ.م

شركة هوم بالزا الصناعية التجارية   05/04/2017  16719
  المساهمة الخصوصية المحدوده

شركة ويل انترناشونال لالستثمار والتجارة 
  الدولية المساهمة الخصوصية المحدودة

ية التجارية شركة هوم بالزا الصناع  05/04/2017  16720
  المساهمة الخصوصية المحدوده

شركة ويل انترناشونال لالستثمار والتجارة 
  الدولية المساهمة الخصوصية المحدودة

شركة هوم بالزا الصناعية التجارية   05/04/2017  16721
  المساهمة الخصوصية المحدوده

شركة ويل انترناشونال لالستثمار والتجارة 
  خصوصية المحدودةالدولية المساهمة ال

شركة هوم بالزا الصناعية التجارية   05/04/2017  16722
  المساهمة الخصوصية المحدوده

شركة ويل انترناشونال لالستثمار والتجارة 
  الدولية المساهمة الخصوصية المحدودة

شركة هوم بالزا الصناعية التجارية   05/04/2017  16723
  المساهمة الخصوصية المحدوده

ركة ويل انترناشونال لالستثمار والتجارة ش
  الدولية المساهمة الخصوصية المحدودة

شركة هوم بالزا الصناعية التجارية   05/04/2017  16724
  المساهمة الخصوصية المحدوده

شركة ويل انترناشونال لالستثمار والتجارة 
  الدولية المساهمة الخصوصية المحدودة

هوم بالزا الصناعية التجارية  شركة  05/04/2017  16725
  المساهمة الخصوصية المحدوده

شركة ويل انترناشونال لالستثمار والتجارة 
  الدولية المساهمة الخصوصية المحدودة

ب مقفلة و .م.شركة سنابل لالستثمار ش  01/06/2017  17302
  شركة الخبير المالية شركة مساهمة مختلطة

همة مختلطة شركة الخبير المالية شركة مسا
  .سعودية

كادبوري ايجبت غروب فور فود اندستريز   14/05/2017  17616
  م.م.كرافت مصر لالغذية ش  .كو

  .في.ريكيت بنكيزر فانيش بي  .في.ريكيت بنكيزر ان  12/02/2017  18368
  .في.ريكيت بنكيرز فينيش بي  .في.ريكيت بنكيزر ان  12/02/2017  18369
  .في.ريكيت بنكيرز باور كلينرز بي  .في.ريكيت بنكيزر ان  12/02/2017  18378
  .في.ريكيت بنكيرز باور كلينرز بي  .في.ريكيت بنكيزر ان  12/02/2017  18379
  شركة أسباير كتارا للضيافة  مؤسسة اسباير زون  28/02/2017  18647
  لضيافةشركة أسباير كتارا ل  مؤسسة اسباير زون  28/02/2017  18648
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  شركة أسباير كتارا للضيافة  مؤسسة اسباير زون  28/02/2017  18649
  شركة أسباير كتارا للضيافة  مؤسسة اسباير زون  28/02/2017  18650
  شركة أسباير كتارا للضيافة  مؤسسة اسباير زون  28/02/2017  18651

اي جيرماني ) ام بي اتشليدفانسي جي   أوسرام جي أم بي أتش  24/07/2017  18938
  (كوربوريشن

  ذا جيليت كومباني ال ال سي  ذا جيليت كومباني  28/02/2017  19655
  ذا جيليت كومباني ال ال سي  ذا جيليت كومباني  28/02/2017  19656
  إيه.برانديرو إس  مارك انتوني انترناشيونال اس ار ال  18/06/2017  19768
  .او.ار.دوسان سكودا باور اس  .اس.سكودا إنفستمنت أي  26/04/2017  21413
  ذا جيليت كومباني ال ال سي  ذا جيليت كومباني  28/02/2017  21524
  ذا جيليت كومباني ال ال سي  ذا جيليت كومباني  28/02/2017  22664
  .ال جي تشيم، ال تي دي  أل جي اليف سينسيز ، ليمتد  10/07/2017  22891
  .ال جي تشيم، ال تي دي  أل جي اليف سينسيز ، ليمتد  10/07/2017  22892
  .اي.نوفارتس كونسيومر هلث اس  نوفارتس ايه جي  02/04/2017  22920
  .في.ريكيت بنكيرز فينيش بي  .في.ريكيت بنكيزر ان  12/02/2017  22921
  .في.كلينرز بي ريكيت بنكيرز باور  .في.ريكيت بنكيزر ان  12/02/2017  22922

 ا ديالوير كربوريشين) ذا جيليت كومباني   28/02/2017  23562
  ذا جيليت كومباني ال ال سي  .(

 ا ديالوير كربوريشين) ذا جيليت كومباني   28/02/2017  23563
  ذا جيليت كومباني ال ال سي  .(

  ز بي تي ئي ليمتددُول آسيا هولدينغ  .دول فود كومباني، إنك  13/02/2017  23771
  دُول آسيا هولدينغز بي تي ئي ليمتد  .دول فود كومباني، إنك  13/02/2017  23772
  دُول آسيا هولدينغز بي تي ئي ليمتد  .دول فود كومباني، إنك  13/02/2017  23773
  دُول آسيا هولدينغز بي تي ئي ليمتد  .دول فود كومباني، إنك  13/02/2017  23774
  دُول آسيا هولدينغز بي تي ئي ليمتد  .دول فود كومباني، إنك  13/02/2017  23775
  دُول آسيا هولدينغز بي تي ئي ليمتد  .دول فود كومباني، إنك  13/02/2017  23776

شركة ابو الراغب وشركاؤه لتجارة المواد   رائد دمحم راغب الفقيات  30/01/2017  23840
  ةالغذائية العادية العام

شركة ابو الراغب وشركاؤه لتجارة المواد   رائد دمحم راغب الفقيات  30/01/2017  23841
  الغذائية العادية العامة

  ذا جيليت كومباني ال ال سي  ذا جيليت كومباني  28/02/2017  24857
  ذا جيليت كومباني ال ال سي  ذا جيليت كومباني  28/02/2017  24858

شركة جينتس لالستيراد والتصدير المساهمة   23/07/2017  25352
  شركة الحسام لصناعة وتجارة البولسترين  الخصوصية المحدودة

شركة جينتس لالستيراد والتصدير المساهمة   23/07/2017  25353
  شركة الحسام لصناعة وتجارة البولسترين  الخصوصية المحدودة

  جيليت كومباني ال ال سيذا   ذا جيليت كومبني  28/02/2017  26092
  ذا جيليت كومباني ال ال سي  ذا جيليت كومبني  28/02/2017  26093

كونسولتادوريا إي ماركيتنغ  –غوسون   15/02/2017  26194
  .إيه.بيه.روجير فيفير أس  .أل.آر.أس
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  .اي.نوفارتس كونسيومر هلث اس  نوفارتس ايه جي  02/04/2017  26236
  .اي.نوفارتس كونسيومر هلث اس  نوفارتس ايه جي  02/04/2017  26333

شركة عبد السالم ياسين وأوالده للتجارة   23/02/2017  27715
  العامة والمقاوالت

شركة أيه أس واي لتنقية المياه المساهمة 
  الخصوصية المحدودة

شركة عبد السالم ياسين وأوالده للتجارة   23/02/2017  27716
  قاوالتالعامة والم

شركة أيه أس واي لتنقية المياه المساهمة 
  الخصوصية المحدودة

  .في.يونايتد داتش برويريز بي  شركة إيكا التجارية  13/02/2017  27927
  كاسامودا فيرفالتونجس كيه جي  شركة مكاوي لاللبسة عاديه عامه  01/02/2017  28184
  كاسامودا فيرفالتونجس كيه جي  دية عامةشركة مكاوي لاللبسة عا  01/02/2017  28383
  شركة الصروح للتجارة واالستثمار  شركة جاليري سويس  03/04/2017  28900

 
 

 #  72# العالمات التجارية التى تم تغيير عنوان المالك 

رقم 
  العنوان الجديد  العنوان االصلى  تاريخ سند التحويل  العالمة

نورث،فورست سيتي،ستيت اوف  1.هايويه نو  01/02/2017  554
  اركنساس،يونايتد ستيت هوف اميركا

كروسبوينت باركواي، غتسفيل،  205
، الواليات المتحدة 16041نيويورك 
  االمريكية

1332  01/03/2017  
ا كوربوريشن ، ديولي اورغانيزد اند اكزتنج 

-1ماريونوتشس و 1-5اندر ذا لوز اوف جابان 
  طوكيو ، اليابانتشوم تشايودا ـ كيو ، 

تشومي ، تشيودا -1، مارونوتشي 6-6
  كو ، طوكيو ، اليابان -

1333  01/03/2017  
ا كوربوريشن ، ديولي اورغانيزد اند اكزتنج 

-1ماريونوتشس و 1-5اندر ذا لوز اوف جابان 
  تشوم تشايودا ـ كيو ، طوكيو ، اليابان

تشومي ، تشيودا -1، مارونوتشي 6-6
  ، اليابانكو ، طوكيو  -

1334  01/03/2017  
ا كوربوريشن ، ديولي اورغانيزد اند اكزتنج 

-1ماريونوتشس و 1-5اندر ذا لوز اوف جابان 
  تشوم تشايودا ـ كيو ، طوكيو ، اليابان

تشومي ، تشيودا -1، مارونوتشي 6-6
  كو ، طوكيو ، اليابان -

1336  01/03/2017  
د اكزتنج ا كوربوريشن ، ديولي اورغانيزد ان

-1ماريونوتشس و 1-5اندر ذا لوز اوف جابان 
  تشوم تشايودا ـ كيو ، طوكيو ، اليابان

تشومي ، تشيودا -1، مارونوتشي 6-6
  كو ، طوكيو ، اليابان -

1337  01/03/2017  
ا كوربوريشن ، ديولي اورغانيزد اند اكزتنج 

-1ماريونوتشس و 1-5اندر ذا لوز اوف جابان 
  ـ كيو ، طوكيو ، اليابانتشوم تشايودا 

تشومي ، تشيودا -1، مارونوتشي 6-6
  كو ، طوكيو ، اليابان -

1338  01/03/2017  
ا كوربوريشن ، ديولي اورغانيزد اند اكزتنج 

-1ماريونوتشس و 1-5اندر ذا لوز اوف جابان 
  تشوم تشايودا ـ كيو ، طوكيو ، اليابان

تشومي ، تشيودا -1، مارونوتشي 6-6
  ، طوكيو ، اليابانكو  -

 Route de France 17, 2926  زوج سويزرالند 4000, 6زاهيلويرج   25/07/2017  1980
Boncourt, Switzerland  

 9294، 11روت دي فرانس   زوج ، سويسرا 4000،  6زاهيليرويج   25/07/2017  1986
  بونكورت، سويزيرالند

 9294، 11روت دي فرانس   سويزرالندزوج  4000, 6زاهيلويرج   25/07/2017  2076
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  بونكورت، سويزيرالند

 4110 -، سي إتش 1فيا باسيغياتا   سويسرا  19/06/2017  3994
  سويسرا/ نوفازانو 

ستيت هايوي مينابوليس منيسوتا  12755  25/01/2017  4062
  امريكا 55661

بوكس . او.بي, كارلسون باركويه
 55652مينيسوتا , مينابوليس, 52152

  المتحدة االمريكية الواليات, 

بوليفارد روماين روالند، باريس  143  1باريس سيدكس  15061كوبي د اوريس  53  28/03/2017  4288
  ، فرنسا15016

بوليفارد روماين روالند، باريس  143  1باريس سيدكس  15061كوبي د اوريس  53  28/03/2017  4288
  ، فرنسا15016

  جنيف 1909راجافي، -رو كازم 8  ، سويسرا94جنيف  1911، رو دي ال غابيل ، 1  02/04/2017  4526
  جنيف 1909راجافي، -رو كازم 8  ، سويسرا94جنيف  1911، رو دي ال غابيل ، 1  02/04/2017  4528

4669  26/07/2017  ZAHLERWEG 4, ZUG, 
SWITZERLAND 6300  

 9294، 11روت دي فرانس 
  زيرالندبونكورت، سوي

بازل،  6051بي،  40. هوشبيرغيرستر  بيجيو سويسرا 426فيا موليني سي اتش   23/01/2017  5445
  .سويسرا

بازل،  6051بي،  40. هوشبيرغيرستر  بيجيو سويسرا 426فيا موليني سي اتش   23/01/2017  5445
  .سويسرا

 9294، 11دي فرانس  روت  زوج سويزرالند 4000, 6زاهيلويرج   25/07/2017  8935
  بونكورت، سويزيرالند

 9294، 11روت دي فرانس   زوج سويزرالند 4000, 6زاهيلويرج   25/07/2017  9071
  بونكورت، سويزيرالند

مونسباخ ،  5045، بارك د،اكتيفيت سيردال، 5  11/04/2017  11743
  لوكسمبورغ

 5045، بارك دي، اكتيفيت سيردال،  5
  .بورغمونسباخ، لوكسيم

مونسباخ ،  5045، بارك د،اكتيفيت سيردال، 5  11/04/2017  11744
  لوكسمبورغ

 5045، بارك دي، اكتيفيت سيردال،  5
  .مونسباخ، لوكسيمبورغ

12524  10/07/2017   
ا  1011،  9بابلي  -أفينيو دي جرات

  سويسرا -لوزان 

12525  10/07/2017   
ا  1011،  9بابلي  -أفينيو دي جرات

  سويسرا -لوزان 

ملك حكومة دبي، بواسطة فهد إبراهيم السبهان ،   13/03/2017  16878
  العربية المتحدة بر دبي ، القوز ، دولة اإلمارات

، مدينة دبي  509444: ب.ص
، دبين 60لالعالم، بج السالم، الطابق 

  .المتحدة االمارات العربية

ة فهد إبراهيم السبهان ، ملك حكومة دبي، بواسط  13/03/2017  16879
  العربية المتحدة بر دبي ، القوز ، دولة اإلمارات

، مدينة دبي  509444: ب.ص
، دبين 60لالعالم، بج السالم، الطابق 

  .المتحدة االمارات العربية

ملك حكومة دبي، بواسطة فهد إبراهيم السبهان ،   13/03/2017  16880
  عربية المتحدةال بر دبي ، القوز ، دولة اإلمارات

، مدينة دبي  509444: ب.ص
، دبين 60لالعالم، بج السالم، الطابق 

  .المتحدة االمارات العربية

ملك حكومة دبي، بواسطة فهد إبراهيم السبهان ،   13/03/2017  16881
  العربية المتحدة بر دبي ، القوز ، دولة اإلمارات

، مدينة دبي  509444: ب.ص
، دبين 60، الطابق لالعالم، بج السالم
  .المتحدة االمارات العربية

، مدينة دبي  509444: ب.صملك حكومة دبي، بواسطة فهد إبراهيم السبهان ،   13/03/2017  16882
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، دبين 60لالعالم، بج السالم، الطابق   العربية المتحدة بر دبي ، القوز ، دولة اإلمارات
  .المتحدة االمارات العربية

ملك حكومة دبي، بواسطة فهد إبراهيم السبهان ،   13/03/2017  16883
  العربية المتحدة بر دبي ، القوز ، دولة اإلمارات

، مدينة دبي  509444: ب.ص
، دبين 60لالعالم، بج السالم، الطابق 

  .المتحدة االمارات العربية

ملك حكومة دبي، بواسطة فهد إبراهيم السبهان ،   13/03/2017  16884
  العربية المتحدة ي ، القوز ، دولة اإلماراتبر دب

، مدينة دبي  509444: ب.ص
، دبين 60لالعالم، بج السالم، الطابق 

  .المتحدة االمارات العربية

بواسطة فهد إبراهيم السبهان ، بر دبي ، القوز ،   13/03/2017  17257
  اإلمارات العربية المتحدة

، مدينة دبي  509444: ب.ص
، دبين 60ج السالم، الطابق لالعالم، ب

  .المتحدة االمارات العربية

بواسطة فهد إبراهيم السبهان ، بر دبي ، القوز ،   13/03/2017  17258
  اإلمارات العربية المتحدة

، مدينة دبي  509444: ب.ص
، دبين 60لالعالم، بج السالم، الطابق 

  .المتحدة االمارات العربية

 15016بيز، بوليفارد دو مونتسبارناس،  170  26/04/2017  17268
  باريس

-بولون 29100رو غاليني، 150
  .بيالنكورت،فرنسا

 15016بيز، بوليفارد دو مونتسبارناس،  170  26/04/2017  17268
  باريس

-بولون 29100رو غاليني، 150
  .بيالنكورت،فرنسا

، ساوث كاليفورنيا افينيو، بالو التو 1601  07/05/2017  17455
  األمريكية الواليات المتحدة 26006كاليفورنيا 

طريق ويلو، مينلو بارك ،  1601
، الواليات المتحدة 26095كاليفوريا 
  االمريكية

ساوث كاليفورنيا افينيو، بالو التو،  1601  07/05/2017  17456
  األمريكية الواليات المتحدة 26006كاليفورنيا 

طريق ويلو، مينلو بارك ،  1601
، الواليات المتحدة 26095اليفوريا ك

  االمريكية

ساوث كاليفورنيا افينيو، بالو التو،  1601  07/05/2017  17457
  األمريكية الواليات المتحدة 26006كاليفورنيا 

طريق ويلو، مينلو بارك ،  1601
، الواليات المتحدة 26095كاليفوريا 
  االمريكية

يفورنيا افينيو، بالو التو، ساوث كال 1601  07/05/2017  17458
  األمريكية الواليات المتحدة 26006كاليفورنيا 

طريق ويلو، مينلو بارك ،  1601
، الواليات المتحدة 26095كاليفوريا 
  االمريكية

ساوث كاليفورنيا افينيو، بالو التو،  1601  07/05/2017  17459
  األمريكية الواليات المتحدة 26006كاليفورنيا 

طريق ويلو، مينلو بارك ،  1601
، الواليات المتحدة 26095كاليفوريا 
  االمريكية

ساوث كاليفورنيا افينيو، بالو التو،  1601  07/05/2017  17460
  األمريكية الواليات المتحدة 26006كاليفورنيا 

طريق ويلو، مينلو بارك ،  1601
، الواليات المتحدة 26095كاليفوريا 
  االمريكية

 9294، 11روت دي فرانس   ، سويسرا4000، زاغ 6زاهلرويغ   25/07/2017  18076
  بونكورت، سويزيرالند

 9294، 11روت دي فرانس   ، سويسرا4000، زاغ، سي اتش 6زاهلرويغ   25/07/2017  19111
  بونكورت، سويزيرالند

 9294، 11 روت دي فرانس  ، سويسرا4000، زاغ، سي اتش 6زاهلرويغ   25/07/2017  21564
  بونكورت، سويزيرالند

 9294، 11روت دي فرانس   ، سويسرا4000، زاغ، سي اتش 6زاهلرويغ   25/07/2017  21918
  بونكورت، سويزيرالند
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 9294، 11روت دي فرانس   ، سويسرا4000، زاغ، سي اتش 6زاهلرويغ   25/07/2017  22027
  بونكورت، سويزيرالند

 9294، 11روت دي فرانس   ، سويسرا4000، زاغ 6لرويغ زاه  25/07/2017  23465
  بونكورت، سويزيرالند

 9294، 11روت دي فرانس   ، سويسرا4000، زاغ، سي اتش 6زاهلرويغ   25/07/2017  27277
  بونكورت، سويزيرالند

 9294، 11روت دي فرانس   ، سويسرا4000، زاغ، سي اتش 6زاهلرويغ   25/07/2017  27700
  رت، سويزيرالندبونكو

 9294، 11روت دي فرانس   ، سويسرا4000، زاغ 6زاهلرويغ   25/07/2017  27945
  بونكورت، سويزيرالند

 9294، 11روت دي فرانس   ، سويسرا4000، زاغ 6زاهلرويغ   25/07/2017  28525
  بونكورت، سويزيرالند

 

 #  27# العالمات التجارية التى تم تغيير اسم المالك 

قم ر
  االسم الجديد  االسم االصلى  تاريخ سند التحويل  العالمة

الشركة اللبنانية لالزدهار االقتصادي   13/03/2017  3517
  .ل.م.ش. سل -تامر اندستريز   ل.م.ش

ايكسبللسن . ساسيتي ناشيونال د  28/03/2017  4288
  ( سيتا) انترناشونال 

سوسايتي ناشيونال دي، اكسبلويتيشين 
استريال ديس تاباكس ايت الوميتس، اس اند
  اس يو ايه

ايكسبللسن . ساسيتي ناشيونال د  28/03/2017  4288
  ( سيتا) انترناشونال 

سوسايتي ناشيونال دي، اكسبلويتيشين 
انداستريال ديس تاباكس ايت الوميتس، اس 

  اس يو ايه
  .جي.فارماتون إيه  ايه. فارماتون اس  23/01/2017  5445
  .جي.فارماتون إيه  ايه. فارماتون اس  23/01/2017  5445

  انبيف بيلجام اس بيه آر إل  .ايه. انبيف بلجام اس  11/04/2017  11743
  انبيف بيلجام اس بيه آر إل  .ايه.انبيف بلجام اس   11/04/2017  11744
  لانبيف بيلجام اس بيه آر إ  انبيف بيلجام اس ايه  11/04/2017  11745
  رينكر ال ال سي-غوثي  رينكر كوربوريشن-غوثي  10/07/2017  12524
  ذا برواكتيف كومباني سارل  ال ال سي, جي ار سويس جيه في  10/07/2017  12524
  رينكر ال ال سي-غوثي  رينكر كوربوريشن-غوثي  10/07/2017  12525
  برواكتيف كومباني سارلذا   ال ال سي, جي ار سويس جيه في  10/07/2017  12525
  .Golf Union Foods Co  مصنع اتحاد الخليج للعصيرات  10/07/2017  14715
  .Golf Union Foods Co  مصنع اتحاد الخليج للعصيرات  10/07/2017  14716
  يوبليه مارك  يوبليت ماركويس اينترناشونالز  26/04/2017  17268
  يوبليه مارك  كويس اينترناشونالزيوبليت مار  26/04/2017  17268

اكسبلويتيشين ‘سوسايتي ناشيونال دي  16/03/2017  17510
, انداستريال ديس تاباكس ايت اليوميتيس

اكسبلويتيشين ‘سوسايتي ناشيونال دي
اس , انداستريال ديس تاباكس ايت اليوميتيس
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  اس يو ايه  اس ايه
  إيه. بيه.إف سي إيه إيتالي إس  إيه.بي.أسفيات غروب أوتومباليز   18/06/2017  17520
  .م.م.مونديليز إيجيبت فودز ش  م.م.كرافت مصر لالغذية ش  14/05/2017  17616
  .أس.إي. شركة بيير بلمان أس  إي. شركة بيير بلمان أس  27/03/2017  19161
  .أس.إي. شركة بيير بلمان أس  إي. شركة بيير بلمان أس  27/03/2017  19162
  .أس.إي. شركة بيير بلمان أس  إي. شركة بيير بلمان أس  27/03/2017  19163
  .أس.إي. شركة بيير بلمان أس  إي. شركة بيير بلمان أس  27/03/2017  19164
  انبيف بيلجام اس بيه آر إل  .ايه.انبيف بيلجيوم اس  11/04/2017  19638

( مناطق حرة)اه شركة سعد الدين وشرك  06/03/2017  21883
  .م.م.شركة سعد الدين وشركاه ذ  1969رقم التسجيل 

 

 #  5# العالمات التجارية التى تم تغيير شكل العالمة 

  شكل العالمة بعد التعديل  تاريخ سند التحويل  رقم العالمة

3972  21/03/2017  

 

3975  21/03/2017  

 

3977  21/03/2017  
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3977  21/03/2017  

 

15575  18/07/2017  

 

15611  29/05/2017  

 

15611  06/06/2017  

 

 

 #  5# العالمات التجارية التى تم تعديل البضائع 

رقم 
  التيني -البضائع بعد التعديل   عربي -البضائع بعد التعديل   تاريخ سند التحويل  العالمة

27061  19/06/2017  

الية خدمات االستشارات االدارية والم
 وخدمات الدعاية واالعالن وإدارة وتوجيه
االعمال، وتفعيل النشاط المكتبي بإستثناء 

الخدمات التي تتعلق بخدمات سالسل 
بما في ذلك وليس حصرا الخدمات  التوريد،

اللوجستية وخدمات النقل وخدمات الشحن 
وخدمات التوزيع  وخدمات التخزين

وخدمات التخليص الجمركي وخدمات ادارة 
للسلع  لمخزون والخدمات االضافيةا

Management and Financial 
Cosulting, Advertising, Business 

Managemnt, Business 
Administration, Office 

Functions,none of the aforesaid for 
use in connection with supply 

chain services, including but not 
limited to, logistics, transportation, 

freight fowarding, warehousing, 
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 ,distribution, customs clearance  .والخدمات
inventory management, and 

ancillary good and services. .  

27061  19/06/2017  

خدمات االستشارات االدارية والمالية 
 وخدمات الدعاية واالعالن وإدارة وتوجيه

ل النشاط المكتبي بإستثناء االعمال، وتفعي
الخدمات التي تتعلق بخدمات سالسل 

بما في ذلك وليس حصرا الخدمات  التوريد،
اللوجستية وخدمات النقل وخدمات الشحن 

وخدمات التوزيع  وخدمات التخزين
وخدمات التخليص الجمركي وخدمات ادارة 

للسلع  المخزون والخدمات االضافية
  .والخدمات

Management and Financial 
Cosulting, Advertising, Business 

Managemnt, Business 
Administration, Office 

Functions,none of the aforesaid for 
use in connection with supply 

chain services, including but not 
limited to, logistics, transportation, 

freight fowarding, warehousing, 
distribution, customs clearance, 

inventory management, and 
ancillary good and services. .  

27062  19/06/2017  

االستشارات المالية خدمات التأمين، 
 الشؤون التمويلية، الشؤون المالية، الشؤون

العقارية،بإستثناء الخدمات التي تتعلق 
وليس بخدمات سالسل التوريد،بما في ذلك 

الخدمات اللوجستية وخدمات النقل  حصرا
وخدمات الشحن وخدمات التخزين وخدمات 

التخليص الجمركي  التوزيع وخدمات
وخدمات ادارة المخزون والخدمات 

  .االضافية للسلع والخدمات

Financial Consultancy, Insurance, 
financing affairs, monetary affairs, 

real estate affairs, none of the 
aforesaid for use in connection 

with supply chain services, 
including but not limited to, 

logistics, transportation, freight 
fowarding, warehousing, 

distribution, customs clearance, 
inventory management, and 

ancillary good and services.  

27062  19/06/2017  

االستشارات المالية خدمات التأمين، 
 الشؤون التمويلية، الشؤون المالية، الشؤون

العقارية،بإستثناء الخدمات التي تتعلق 
بخدمات سالسل التوريد،بما في ذلك وليس 

الخدمات اللوجستية وخدمات النقل  حصرا
وخدمات الشحن وخدمات التخزين وخدمات 

الجمركي التخليص  التوزيع وخدمات
وخدمات ادارة المخزون والخدمات 

  .االضافية للسلع والخدمات

Financial Consultancy, Insurance, 
financing affairs, monetary affairs, 

real estate affairs, none of the 
aforesaid for use in connection 

with supply chain services, 
including but not limited to, 

logistics, transportation, freight 
fowarding, warehousing, 

distribution, customs clearance, 
inventory management, and 

ancillary good and services.  

المستحضرات الصيدلية لمعالجة امراض   23/01/2017  29932
  .واضطرابات االورام

pharmaceutical preparations for 
the treatment of oncological 

diseases and disorders.  
  .Financial services  .الخدمات التمويلية  19/06/2017  30132
  .Financial services  .الخدمات التمويلية  19/06/2017  30133

 
071التجديدات   

 المالك اسم العالمة التجديدتاريخ   رقم العالمة
  هايتاتشي ، ليميتيد  هايتاش  01/02/2017 1332 
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  هايتاتشي ، ليميتيد  هايتاتشي  01/02/2017 1333 
  هايتاتشي ، ليميتيد  هايتاتشي  01/02/2017 1334 
  هايتاتشي ، ليميتيد  صورة  01/02/2017 1336 
  هايتاتشي ، ليميتيد  صورة  01/02/2017 1337 
  هايتاتشي ، ليميتيد  صورة  01/02/2017 1338 
  ري فوكس فيلم كوربوريشينتوينتيث سينش  رسمة  01/02/2017 1339 

توينتيث سينجري ـ   01/02/2017 1340 
  توينتيث سينشري فوكس فيلم كوربوريشين  فوكس

  دوبيك ال تي دي  تايم  06/03/2017 1366 
  دوبيك ال تي دي  موستانج  06/03/2017 1393 
  دوبيك ال تي دي  مونتانا  06/03/2017 1394 
  دوبيك ال تي دي  نيلسون  06/03/2017 1397 

توينتيث سينجري   29/03/2017 1399 
  توينتيث سينشري فوكس فيلم كوربوريشين  فوكس

  مارس انكوربوريتد  ميلكي واي  25/05/2017 1412 
  مارس انكوربوريتد  بال  25/05/2017 1413 
  مارس انكوربوريتد  ويسكاس  25/05/2017 1415 
  مارس انكوربوريتد  كات-اي-كيت  25/05/2017 1416 
  مارس انكوربوريتد  سنيكرز  25/05/2017 1417 
  مارس انكوربوريتد  مارس  25/05/2017 1418 
  مارس انكوربوريتد  بيديغري  25/05/2017 1419 
  مارس انكوربوريتد  تريل  25/05/2017 1420 
  مارس انكوربوريتيد  انكل بنس  25/05/2017 1422 
  مارس انكوربوريتيد  تويكس  25/05/2017 1427 
  مارس انكوربوريتيد  منيسترليز  25/05/2017 1431 
  مارس انكوربوريتيد  باونتي  25/05/2017 1433 

اديالوير )كومباني .ريغلي جي ار. دبليو ام  اوبال  25/05/2017 1434 
  (كوربوريشن

  مارس انكوربوريتيد  انكلبينس  25/05/2017 1440 
  سوسيت دس بروديتس نستل اس اي  نيستلة  23/01/2017 4004 
  .كيه جي. مليتا يوروبا جي ام بي اتش اند كو  ميالتا  24/01/2017 4040 
  .كيه جي. مليتا يوروبا جي ام بي اتش آند كو  شعار مليتا  24/01/2017 4042 
  .كيه جي. مليتا يوروبا جي ام بي اتش آند كو  ميليتا  24/01/2017 4046 
  .كيه جي. مليتا يوروبا جي ام بي اتش آند كو  ميالتا  24/01/2017 4047 
  ويتا بيكس ليمتد  ويتابكس  24/01/2017 4049 
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  ويتا بيكس ليمتد  ويتوز  24/01/2017 4051 
  ويتا بيكس ليمتد  ريدي بيك  24/01/2017 4052 

ليانا   االستا  29/01/2017 4061  سافيلو سوسايتيه ازيوناريا فابريكا ايطا
  الفورازيون اوكشيالي اس بي ايه

ديلوري ) راديسون هوتيلز انترناشيونال انك   راديسون  29/01/2017 4062 
  ( كوربريشن

 4063 15/03/2017  
صني باللغة 

العبرية مع رسمة 
  على شكل شمس

  شركة القصرواي الصناعية التجارية

  شركة القصرواي الصناعية التجارية  كرنوش  15/03/2017 4064 
  شركة القصرواي الصناعية التجارية  كابتن ماجد  15/03/2017 4065 
  شركة القصرواي الصناعية التجارية  بايجلز بيوجلز  15/03/2017 4066 
  .ليميتد. سيتيبات انترناشونال كومباني  صوره  31/01/2017 4070 
  ليمتد( براوند س) بريتش امريكان توباكو   نيو بورت  03/02/2017 4079 
  ليمتد( وند سبرا) بريتش امريكان توباكو   نيو بورنت  03/02/2017 4081 
  أي أر أي بيتيليغانغز جي ام بي اتش  باكنشيت  08/02/2017 4087 
  جي ام بي اتش أي أر أي بيتيليغانغز  بوكنشت  08/02/2017 4088 

+ شاي الوزه   13/02/2017 4089 
  شركة سليمان العبد الكريم واخوانه  صوره

  ارد انترناشيونال انكوربوريتدماستر ك  ماستر كارد  15/02/2017 4092 
  ماستر كارد انترناشيونال انكوربوريتد  ماستر كارد  15/02/2017 4093 
  استر كارد انترناشيونال انكوربوريتدم  شعار  15/02/2017 4094 
  ماستر كارد انترناشيونال انكوربوريتد  شعار  15/02/2017 4095 
  ماستر كارد انترناشيونال انكوربوريتد  اردماستر ك  15/02/2017 4096 
  ماستر كارد انترناشيونال انكوربوريتد  ماستر كارد  15/02/2017 4097 
  ماستر كارد انترناشيونال انكوربوريتد  ماستر كارد  15/02/2017 4098 
  ماستر كارد انترناشيونال انكوربوريتد  ماستر كارد  15/02/2017 4099 
  ماستر كارد انترناشيونال انكوربوريتد  شعار  15/02/2017 0041 
  ماستر كارد انترناشيونال انكوربوريتد  شعار  15/02/2017 4101 
  بريتيش اميريكان توباكو براندز آي أن سي  كول  17/02/2017 0541 
  ليمتد( براوند س) بريتش امريكان توباكو   كول  17/02/2017 4106 
  بريتيش اميريكان توباكو براندز آي أن سي  فايسروي  17/02/2017 4107 
  اميريكان ديري كوين كوربوريشن  ديري كوين  03/03/2017 4108 
  كليوغ كومباني  كيلوغز  03/03/2017 4109 
  كالفين كالين تريدمارك ترست  كالفن كلين  07/03/2017 4110 
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  كالفين كالين تريدمارك ترست  كالفن كلين  07/03/2017 4111 
  كالفين كالين تريدمارك ترست  كالفن كلين  07/03/2017 4112 
  كالفين كالين تريدمارك ترست  ن كلينكالف  07/03/2017 4113 
  كالفين كالين تريدمارك ترست  كالفن كلين  07/03/2017 4114 
  فين كالين تريدمارك ترستكال  سي كي  07/03/2017 4119 
  كالفين كالين تريدمارك ترست  سي كي  07/03/2017 4120 
  رك ترستكالفين كالين تريدما  سي كي  07/03/2017 4121 
  كالفين كالين تريدمارك ترست  سي كي  07/03/2017 4122 

بينسون آند هيدجيز   11/03/2017 4125 
  ليمتد( أوفرسيزس)د هيدجيز بينسون آن  سوبريما اس اف

تي  & ايه تي  11/03/2017 4127 
  دايريكت

, أي تي اند تي انتلكتشوال بروبرتي أي أي
  .بي.ال

تي  & ايه تي  11/03/2017 4128 
  دايريكت

, أي تي اند تي انتلكتشوال بروبرتي أي أي
  .بي.ال

  بالموليف كمبني -كولجيت   ليدي سبيد ستيك  19/03/2017 4131 
  بالموليف كمبني -كولجيت   سبيد ستيك  19/03/2017 4132 
  بالموليف كمبني -كولجيت   مينين  19/03/2017 4133 
  ليميتد( أوفر سيس ) ريكيت آند كولمان   كافيسكون  23/03/2017 4137 
  في. انترفيت انترناشونال بي   نوبيليس  23/03/2017 4138 
  في. انترفيت انترناشونال بي   انترفت  23/03/2017 4139 
  في. انترفيت انترناشونال بي   نوبيفاك  23/03/2017 4140 
  .لوسنت يو اس اي اينك-الكاتل  لوسنت  26/03/2017 4145 
  كالفين كالين تريدمارك ترست  سي كي  27/03/2017 4150 
  ن كالين تريدمارك ترستكالفي  سي كي  27/03/2017 4151 
  كالفين كالين تريدمارك ترست  سي كي  27/03/2017 4152 
  ترست كالفين كالين تريدمارك  سي كي  27/03/2017 4153 
  كالفين كالين تريدمارك ترست  سي كي  27/03/2017 4154 
  كالفين كالين تريدمارك ترست  سي كي  27/03/2017 4155 
  كالفين كالين تريدمارك ترست  سي كي  27/03/2017 4156 
  كالفين كالين تريدمارك ترست  سي كي  27/03/2017 4157 
  كالفين كالين تريدمارك ترست  سي كي  27/03/2017 4159 
  كالفين كالين تريدمارك ترست  سي كي  27/03/2017 4160 
  كالفين كالين تريدمارك ترست  سي كي  27/03/2017 4161 
  كالفين كالين تريدمارك ترست  سي كي  27/03/2017 4162 
  كالفين كالين تريدمارك ترست  سي كي  27/03/2017 4163 
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  كلفين كالين تريد مارك ترست  سي كي  27/03/2017 4164 
  كلفين كالين تريد مارك ترست  سي كي  27/03/2017 4165 
  كلفين كالين تريد مارك ترست  سي كي  27/03/2017 4166 
  كلفين كالين تريد مارك ترست  يسي ك  27/03/2017 4167 
  كلفين كالين تريد مارك ترست  سي كي  27/03/2017 4168 
  ريد مارك ترستكلفين كالين ت  سي كي  27/03/2017 4169 
  كلفين كالين تريد مارك ترست  سي كي  27/03/2017 4170 
  كلفين كالين تريد مارك ترست  سي كي  27/03/2017 4171 
  كلفين كالين تريد مارك ترست  سي كي  27/03/2017 4172 
  كلفين كالين تريد مارك ترست  سي كي  27/03/2017 4173 
  كلفين كالين تريد مارك ترست  سي كي  27/03/2017 4174 
  كالفين كالين تريدمارك ترست  سي كي  27/03/2017 4175 
  كالفين كالين تريدمارك ترست  سي كي  27/03/2017 4176 
  كالفين كالين تريدمارك ترست  سي كي  27/03/2017 4177 
  شركة اورانج براند سيرفيسيز ليمتد  اورانج  09/04/2017 4178 
  شركة اورانج براند سيرفيسيز ليمتد  اورانج  09/04/2017 4179 
  ليميتد( أوفر سيس ) ريكيت آند كولمان   ايرويك  13/04/2017 4185 
  ليميتد( أوفر سيس ) ريكيت آند كولمان   بونجيال  13/04/2017 4186 
  ليميتد( أوفر سيس ) ريكيت آند كولمان   ايرويك  13/04/2017 4187 
  ليميتد( أوفر سيس ) ريكيت آند كولمان   سينكوت  13/04/2017 4188 
  سي بي اس بردوكوستينك اي ان سي  سي بي اس  13/04/2017 4191 
  بالموليف كومباني -كولجيت   كولينوس  20/04/2017 4195 
  بالموليف كمبني -كولجيت   كولجيت  20/04/2017 4196 
  بالموليف كومباني -كولجيت   كولينوس  20/04/2017 4197 
  (يو اس اي)كوربوريشن ماكدونالدز  ماكدونالدز  02/05/2017 4203 
  ماكدونالد كوربوريتشن  بيج ماك  02/05/2017 4204 
  ماكدونالد كوربوريتشن  ماكدونالدز  02/05/2017 4205 
  ماكدونالدز كوربوريتشن  ماكدونالدز  02/05/2017 4206 
  (يو اس اي)دونالدز كوربوريشنماك  ام  02/05/2017 4207 
  دومينوز أي بي هولدر ال ال سي  دومانونس بيزا  09/05/2017 4209 
  دومينوز أي بي هولدر ال ال سي  دومينو بيزا  09/05/2017 4211 
  بلو كروس اند بلو شيلك اسوسييشن  صورة  27/05/2017 4228 
  د بلو شيلك اسوسييشنبلو كروس ان  شعار  27/05/2017 4229 
  بلو كروس اند بلو شيلك اسوسييشن  بلو كروس  27/05/2017 4230 
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  بلو شيلك اسوسييشنبلو كروس اند   بلو شيلد  27/05/2017 4231 
  كوكا كوال كومباني  كنلي  10/06/2017 4277 

  جيتانيس  15/06/2017 4288 
 سوسايتي ناشيونال دي، اكسبلويتيشين

 انداستلاير ديس تاباكس ايت الوميتس، اس ايه
  اس يو

  كوني كوربوريشن  كوني  25/06/2017 4312 
  بالموليف كومباني -ت كولجي  ايه اتش  04/07/2017 4317 
  ال سنزا كوربوريشن  ال سنزا ال سينزا  06/07/2017 4319 
  دوبيك ال تي دي  011Sجولف   09/07/2017 4322 
  دوبيك ال تي دي  جولف  09/07/2017 4327 
  مازدا موتور كوربوريشن  شعار  11/07/2017 4328 
  مازدا موتور كوربوريشن  شعار  11/07/2017 4329 
  ستار كيست فود دور لميتد  ستار كست  11/07/2017 4335 
  .ان بي ايه بروبرتيز، انك  صورة ن ب ئي  09/06/2017 4336 
  ( ايسترن كومباني) الشركة الشرقية   سبأ  13/07/2017 4345 
  آ. سوسيتيه ديس بروديوتس نستله أس  ميلكي بار  13/07/2017 4391 
  برتش امريكان توباكو براندس اي ان سي  فيسروى  19/06/2017 4434 

النخله مع صورة   28/02/2017 5795 
  نخله

شركة مساهمة ) شركة حلواني اخوان 
  ( محدودة

شركة مساهمة ) شركة حلواني اخوان   الخروف  28/02/2017 5796 
  ( محدودة

شركة مساهمة ) شركة حلواني اخوان   توب توب  28/02/2017 5797 
  ( محدودة

شركة مساهمة ) شركة حلواني اخوان   حلواني اخوان  28/02/2017 5798 
  ( محدودة

شركة مساهمة ) شركة حلواني اخوان   صحتين  28/02/2017 5799 
  ( محدودة

شركة مساهمة ) شركة حلواني اخوان   ندية  28/02/2017 5800 
  ( محدودة

شركة مساهمة ) شركة حلواني اخوان   حلواني  28/02/2017 5801 
  ( محدودة

ة مساهمة شرك) شركة حلواني اخوان   حلواني اخوان  28/02/2017 5802 
  ( محدودة

شركة مساهمة ) شركة حلواني اخوان   الفالحه  28/02/2017 5804 
  ( محدودة

شركة مساهمة ) كة حلواني اخوان شر  ماركة الشعلة  28/02/2017 5805 
  ( محدودة
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شركة مساهمة ) شركة حلواني اخوان   كمفيز  28/02/2017 5806 
  ( محدودة

شركة مساهمة ) شركة حلواني اخوان   فريشي  28/02/2017 5807 
  ( محدودة

شركة مساهمة ) شركة حلواني اخوان   الحلوة  28/02/2017 5808 
  ( محدودة

شركة مساهمة ) شركة حلواني اخوان   حلواني اخوان  28/02/2017 9580 
  ( محدودة

العادية  -شركة محامص النتشة التجارية   النتشة  23/03/2017 12275 
  العامة

  شركة سوبر تك التجارية العادية العامة  دوركو  04/05/2017 12380 
  شركة الجبان للمواد الغذائية  اللبان  02/02/2017 14918 
  شركة الجبان للمواد الغذائية  الجبان  02/02/2017 14919 

شركة نبيل لصناعة وتجارة االحذية العادية   نيو نبيل  15/03/2017 15386 
  العادية العامة

شركة نبيل لصناعة وتجارة االحذية العادية   نيبال شووز  15/03/2017 15388 
  (ع.ع) العامة 

ذية العادية شركة نبيل لصناعة وتجارة األح  رسمة نسر  15/03/2017 15582 
  العامة

  مراد عبد الرؤوف يعقوب زلوم  الخباز  30/04/2017 15719 
  اح ابو شرارجهاد دمحم عبد الفت  الفرخة  21/05/2017 15939 
  جهاد دمحم عبد الفتاح ابو شرار  بن الهجان  18/05/2017 15940 
  م. خ . ة م شركة المصنوعات الورقي  اونو  21/02/2017 16012 
  شركة الجمانة لالستثمار والتجارة الدولية  ايزرون  06/03/2017 16113 
  لالستثمار والتجارة الدولية شركة الجمانة  نوفينا  06/03/2017 16114 
  شركة الجمانة لالستثمار والتجارة الدولية  هاوك  06/03/2017 16115 

 16319 15/03/2017  

لى شكل رسمة ع
حرف في مع 

مستطيل او رقم 
  سبعة بالعربي

شركة نبيل لصناعة وتجارة األحذية العادية 
  العامة

  شركة الجمانة لالستثمار والتجارة الدولية  اوكي  06/03/2017 16350 

شركة نبيل لصناعة وتجارة االحذية العادية   ندين  01/03/2017 16548 
  (ع.ع) العامة 

شركة االريج لالستثمار واالستيراد والتصدير   العامر  23/04/2017 16581 
  م.خ.م

  الشركة االهلية لعلب الكرتون  االهلية  15/03/2017 16691 
  لتجاريةشركة القصراوي الصناعية ا  فاميلي ميكس  15/03/2017 16718 
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  شركة القصراوي الصناعية التجارية  تويو  15/03/2017 16809 
  االستثماريةشركة مجموعة الشروق التجارية   طازج  06/03/2017 16975 
  م. خ . شركة المصنوعات الورقية م   بيبر اندستريز كو  21/02/2017 17033 
  م.م.لصيدلية اآلولى ذشركة ا  فارمسي ون  18/01/2017 17055 
  شركة االسواق العالمية المتطورة للتجارة  مايلز  18/01/2017 17056 
  السواق العالمية المتطورة للتجارةشركة ا  مايلز  18/01/2017 17057 
  شركة ميالنوا التجارية  أتيرنو  19/01/2017 17058 
  نوا التجاريةشركة ميال  كاستيل  19/01/2017 17059 
  شركة ميالنوا التجارية  ريد أوكس  19/01/2017 17060 
  .م.م.ائية شإيديتا للصناعات الغذ  مولتو مع رسمة  21/01/2017 17063 
  شركة عيدكو للتجارة واإلستثمار  الشعلة  21/01/2017 17064 
  .باكارد غروب ال ال سياتش بي هيوليت   اتش بي مع رسمة  24/01/2017 17068 
  .اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي  اتش بي مع رسمة  24/01/2017 17069 
  .غروب ال ال سي اتش بي هيوليت باكارد  مع رسمة اتش بي  24/01/2017 17070 
  .اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي  اتش بي مع رسمة  24/01/2017 17071 
  .اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي  اتش بي مع رسمة  24/01/2017 07217 
  .اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي  اتش بي مع رسمة  24/01/2017 17073 
  .اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي  اتش بي مع رسمة  24/01/2017 17074 
  .اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي  اتش بي مع رسمة  24/01/2017 17075 
  .اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي  اتش بي مع رسمة  24/01/2017 17076 
  .اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي  اتش بي مع رسمة  24/01/2017 17077 
  .اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي  اتش بي مع رسمة  24/01/2017 17078 
  .ليت باكارد غروب ال ال سياتش بي هيو  اتش بي مع رسمة  24/01/2017 17079 
  .ايه.بي.انداستريه تشيميتشيه ريندي اس  ار ار ريندي  24/01/2017 17080 

أف . اكري اليكتريك ابليانسز، أي أن سي   ديفيس+ كري   01/02/2017 17118 
  جيوهاي

أف . اكري اليكتريك ابليانسز، أي أن سي   ديفيس+ كري   01/02/2017 17119 
  جيوهاي

أف . اكري اليكتريك ابليانسز، أي أن سي   كري  01/02/2017 17120 
  جيوهاي

أف . اكري اليكتريك ابليانسز، أي أن سي   ديفيس+ كري   01/02/2017 17121 
  جيوهاي

أف . اكري اليكتريك ابليانسز، أي أن سي   ديفيس+ كري   01/02/2017 17122 
  جيوهاي

 أف. اكري اليكتريك ابليانسز، أي أن سي   ديفيس+ كري   01/02/2017 17123 
  جيوهاي



517العدد التاسع عرش 2017/10/1

  شركة فيليب موريس براندز سارل  بارلمينت  02/02/2017 17124 
  شركة مكاوي لاللبسة  دي بورتو  04/02/2017 17126 
  شركة البريق للمنظفات والتسويق  برايت  08/02/2017 17129 
  بترومين كوربوريشن  بترومين مع الرسم  08/02/2017 17130 

بترومين إكسبرس   08/02/2017 17131 
  بترومين كوربوريشن  مع الرسم

بترومين إكسبرس   08/02/2017 17132 
  بترومين كوربوريشن  مع الرسم

شركة حضارة لالستثمار التكنولوجي   الو  08/02/2017 17133 
  المساهمة الخصوصية المحدودة

  ق للعلك المحدودةشركة مصنع باطو  شوتكس  09/02/2017 17134 
  شركة مصنع باطوق للعلك المحدودة  نوفا  09/02/2017 17135 
  اطوق للعلك المحدودةشركة مصنع ب  باطوق مع رسمة  09/02/2017 17136 
  شركة مصنع باطوق للعلك المحدودة  باطوق مع رسمة  09/02/2017 17137 
  .م.م.شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش  تودو مع رسمة  09/02/2017 17138 
  شركة البريق للمنظفات والتسويق  عنبر  09/02/2017 17139 
  كة البريق للمنظفات والتسويقشر  مسك  09/02/2017 17140 
  شركة البريق للمنظفات والتسويق  مسك و عنبر  09/02/2017 17141 
  ة البريق للمنظفات والتسويقشرك  نواعم  09/02/2017 17142 
  شركة نبيل لصناعة وتجارة األحذية  نبيل شوز  01/03/2017 17143 
  نبيل لصناعة وتجارة األحذيةشركة   نبيل  15/03/2017 17144 
  شركة نبيل لصناعة وتجارة األحذية  نبيل  15/03/2017 17145 

اولكر بيكي مع   11/02/2017 17150 
  .اس.يلديز هولندغ ايه  سمةر

  .اس.يلديز هولندغ ايه  بليز مع رسمة  11/02/2017 17151 
  ورف أي جيبيرسد  هيدرا أي كيو  15/02/2017 17166 

تاو انداستريه فارماكيوتيشي ريونيت _سيغما   يورارتيسيم  18/02/2017 17181 
  ايه.بي.اس

  وحيد ماهر وحيد ابو زينة  دابو وحي  19/03/2017 17182 
  وحيد ماهر وحيد ابو زينة  ابو وحيد  19/03/2017 17183 

وتعمل أيضا )كابوشيكي كايشا  نيسان جيدوشا  نيسان  18/02/2017 17184 
  (، ليمتد.باسم نيسان موتور كو

وتعمل أيضا )نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا   نيسان  18/02/2017 17185 
  (، ليمتد.باسم نيسان موتور كو

وتعمل أيضا )نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا   نيسان  18/02/2017 17186 
  (، ليمتد.باسم نيسان موتور كو
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مل أيضا وتع)نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا   نيسان  18/02/2017 17187 
  (، ليمتد.باسم نيسان موتور كو

وتعمل أيضا )نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا   رسمة  18/02/2017 17188 
  (، ليمتد.باسم نيسان موتور كو

وتعمل أيضا )نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا   رسمة  18/02/2017 17189 
  (، ليمتد.باسم نيسان موتور كو

وتعمل أيضا )نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا   رسمة  18/02/2017 17190 
  (، ليمتد.ر كوباسم نيسان موتو

وتعمل أيضا )نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا   رسمة  18/02/2017 17191 
  (، ليمتد.باسم نيسان موتور كو

وتعمل أيضا )نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا   انفنتي  18/02/2017 17192 
  (، ليمتد.باسم نيسان موتور كو

وتعمل أيضا )نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا   انفنتي  18/02/2017 17193 
  (، ليمتد.باسم نيسان موتور كو

وتعمل أيضا )نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا   انفنتي  18/02/2017 17194 
  (، ليمتد.باسم نيسان موتور كو

وتعمل أيضا )نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا   انفنتي  18/02/2017 17195 
  (، ليمتد.باسم نيسان موتور كو

وتعمل أيضا )نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا   نيسان  18/02/2017 17196 
  (، ليمتد.باسم نيسان موتور كو

وتعمل أيضا )نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا   نيسان  18/02/2017 17197 
  (، ليمتد.باسم نيسان موتور كو

وتعمل أيضا )ي كايشا نيسان جيدوشا كابوشيك  نيسان  17/02/2017 17198 
  (، ليمتد.باسم نيسان موتور كو

وتعمل أيضا )نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا   نيسان  18/02/2017 17199 
  (، ليمتد.باسم نيسان موتور كو

  لولاير  ميزان  18/02/2017 17200 
  لولاير  فيتشي  18/02/2017 17201 
  لولاير  بورفسيونللولاير   18/02/2017 17202 
  لولاير  كراستس  18/02/2017 17203 
  لولاير  انيه انيه  18/02/2017 17204 

 -سوفتشين  18/02/2017 17205 
  لولاير  كارسون

  لولاير  ميبيلين  18/02/2017 17206 
  لولاير  السيف  18/02/2017 72071 
  لولاير  لولاير باريس  18/02/2017 17208 
  لولاير  لولاير  18/02/2017 17209 
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  لولاير  امور امور  18/02/2017 17210 
  لولاير  ريدكن  18/02/2017 17211 
  لولاير  ماتركس  18/02/2017 17212 
  لولاير  ستوديو الين  18/02/2017 17213 
  لولاير  اكسبغتيز -ديغمو   18/02/2017 17214 
  ال روج بوزيه البوراتوار فارماسوتيك  ال غوج بو زيه  18/02/2017 17215 
  ولايرشركة ل  جاغنيه جارنير  18/02/2017 17216 
  شركة لولاير  فغيكيتيه  18/02/2017 17217 
  النكوم بارفيومز إيت بيوتي آند سآي  ميركل  18/02/2017 17218 
  النكوم بارفيومز إيت بيوتي آند سآي  تغيزوغ  18/02/2017 17219 
  النكوم بارفيومز إيت بيوتي آند سآي  النكوم  18/02/2017 17220 
  شركة عمر قاسم العيسائي للتسويق المحدودة  جرين فارم  21/02/2017 17223 
  لتسويق المحدودةشركة عمر قاسم العيسائي ل  جرين فارمز  21/02/2017 17224 
  شركة عمر قاسم العيسائي للتسويق المحدودة  جرين فارم  21/02/2017 17225 

جرين فاروز   21/02/2017 17227 
  عاربش

شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق 
  المحدودة

نيتروجينا   22/02/2017 17231 
  جونسن اند جونسن  ديرماتولوجيكس

نيتروجينا   22/02/2017 17234 
  جونسن اند جونسن  ديرماتولوجيكس

نيتروجينا   22/02/2017 17235 
  جونسن اند جونسن  ديرماتولوجيكس

نيتروجينا   22/02/2017 17236 
  جونسن اند جونسن  ديرماتولوجيكس

  التميمي ومشاركوه  التميمي ومشاركوه  22/02/2017 17237 
  الشركة الفلسطنية لتدوير النفايات  تدوير مع صورة  24/02/2017 17243 
  الشركة الفلسطنية لتدوير النفايات  تدوير مع صورة  24/02/2017 17244 
  إيه.البوراتوريز سالفات ، أس  سيتراكسال  25/02/2017 17249 

رسمة على شكل   25/02/2017 17250 
  .اينك( براندز)بريتش اميريكان توباكو   دائرة

 17257 02/03/2017  
ستريت  21

سينتشاري ديجيتال 
  اريبيا

شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة 
  (ع.م.ش)

 17258 02/03/2017  
ستريت 21

سينتشاري ديجيتال 
  اريبيا

تصاالت المتكاملة شركة اإلمارات لإل
  (ع.م.ش)

  شركة روتانا للصوتيات والمرئيات  موج مع صورة  02/03/2017 17259 
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  شركة روتانا للصموتيات والمرئيات  ةموج مع صور  02/03/2017 17260 

موج روتانا مع   02/03/2017 17261 
  شركة روتانا للصوتيات والمرئيات  رسمة

ايتس فنجر ليكن   21/03/2017 17262 
  جود

كنتاكي فرايد تشيكين انترناشونال هولدنجز، 
  إنك

كنتاكي فرايد تشيكين انترناشونال هولدنجز،   صورة-كولونلز   02/03/2017 17263 
  إنك

كنتاكي فرايد تشيكين انترناشونال هولدنجز،   صورة-كولونلز   02/03/2017 17264 
  إنك

كنتاكي فرايد تشيكين انترناشونال هولدنجز،   صورة-كولونلز   02/03/2017 17265 
  نكإ

كنتاكي فرايد تشيكين انترناشونال هولدنجز،   كي أف سي  02/03/2017 17266 
  إنك

 17267 02/03/2017  
ايتس فنجر ليكن 

ي فرايد جودكتاك
  تشيكن

كنتاكي فرايد تشيكين انترناشونال هولدنجز، 
  إنك

  يوبليه مارك  شتوزيم  02/03/2017 17268 

وتعمل أيضا )نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا   بيكاب  03/03/2017 17272 
  (، ليمتد.باسم نيسان موتور كو

وتعمل أيضا )نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا   باث فندر  03/03/2017 17273 
  (، ليمتد.باسم نيسان موتور كو

وتعمل أيضا )نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا   نوت  03/03/2017 17274 
  (، ليمتد.باسم نيسان موتور كو

وتعمل أيضا )دوشا كابوشيكي كايشا نيسان جي  اكس ترايل  03/03/2017 17275 
  (، ليمتد.باسم نيسان موتور كو

وتعمل أيضا )نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا   مورانو  03/03/2017 17276 
  (، ليمتد.باسم نيسان موتور كو

وتعمل أيضا )نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا   ميكرا  03/03/2017 17277 
  (، ليمتد.باسم نيسان موتور كو

وتعمل أيضا )ا نيسان جيدوشا كابوشيكي كايش  نافارا  03/03/2017 17278 
  (، ليمتد.باسم نيسان موتور كو

وتعمل أيضا )نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا   كاشاكي  03/03/2017 17279 
  (، ليمتد.باسم نيسان موتور كو

  شركة بالكو لإلستيراد والتوزيع  طهاره  04/03/2017 17280 
  ،.في.دبل ايجل براندس بي  كيتيل وان  07/03/2017 17292 

شركة الخبير المالية شركة مساهمة مختلطة   الخبير مع رسمة  11/03/2017 17302 
  .سعودية

  .ايه.اس.بي  بريزيدن  11/03/2017 17303 
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  شركة سجائر القدس المساهمة العامة  الفا مع رسمة  15/03/2017 17312 
  شركة سجائر القدس المساهمة العامة  انفينيتي  15/03/2017 17313 
  شركة فراس اتيرة للملكية الفكرية  H رسمة حرف  16/03/2017 17326 
  شركة فراس اتيرة للملكية الفكرية  رسمة اي اي بي  16/03/2017 17327 

بي دي اف واربع   17/03/2017 17329 
  بيرسدورف أي جي  (شعار)نقط 

غوان كومباني، ال ال سي، شركة مساهمة   اميدان  17/03/2017 17335 
  زوناخصوصية محدودة من والية أري

  إنتيل كوربوريشن  انتل  21/03/2017 17344 

بيرفاكشونيست إن   22/03/2017 17351 
  دانهل توباكو اوف لندن لميتد  توباكو

شركة الجنيدي لمنتجات األلبان والمواد   ميلكو  24/03/2017 17357 
  الغذائية

  غذية المتحدة المحدودةشركة صناعات اال  ديمة مع رسمة  24/03/2017 17359 
  شركة صناعات االغذية المتحدة المحدودة  ديمة مع رسمة  24/03/2017 17360 
  شركة صناعات االغذية المتحدة المحدودة  ع رسمةديمة م  24/03/2017 17361 
  شركة صناعات االغذية المتحدة المحدودة  ديمة مع رسمة  24/03/2017 17362 
  شركة صناعات االغذية المتحدة المحدودة  ديمة مع رسمة  24/03/2017 31736 
  شركة صناعات االغذية المتحدة المحدودة  ديمة مع رسمة  24/03/2017 17364 
  أسترازينيكا آبي  بريليكيو  25/03/2017 17366 
  أسترازينيكا آبي  بيكسيوم  25/03/2017 17367 
  .إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي  ترايدنت  27/03/2017 17389 
  .إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي  ترايدنت بيرست  27/03/2017 17390 

رسمة بيت وشجرة   29/03/2017 17391 
  بااللوان

تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ 
 اوف أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل

  ، شركة اسرائيلية.لميتد

 17392 29/03/2017  

شكل )رسمة
توي بيضاوي يح

رسمة بيت 
  (وشجرة

تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ 
 اوف أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل

  ، شركة اسرائيلية.لميتد

 17393 29/03/2017  

شكل )رسمة 
بيضاوي يحتوي 

رسمة بيت 
  بااللوان( وشجرة

تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ 
 اوف أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل

  ، شركة اسرائيلية.لميتد

 17397 30/03/2017  
باكمايا مع رسمة 
وجه شخص على 

  شكل طباخ
  نيم سيركيتيباك غيدا يوريتم في بازارالما أنو
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  الشركة العالمية للمواد الغذائية  سووبا  04/04/2017 17405 
  خلوية الفلسطينيةشركة االتصاالت ال  كوليكت كول  06/04/2017 17413 
  شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية  كوليكت كول  06/04/2017 17414 
  صاالت الخلوية الفلسطينيةشركة االت  ارجعلي  06/04/2017 17415 
  م. خ . شركة المصنوعات الورقية م   كامبوس  09/07/2017 17416 
  م. خ . لمصنوعات الورقية م شركة ا  كامبوس  09/07/2017 17417 
  م. خ . شركة المصنوعات الورقية م   اوربان اكستريم  11/07/2017 17418 
  م. خ . شركة المصنوعات الورقية م   ان اكستريماورب  11/07/2017 17419 
  م. خ . شركة المصنوعات الورقية م   اوربان  11/07/2017 17420 
  م. خ . شركة المصنوعات الورقية م   اربان مع رسمة  11/07/2017 17421 
  م. خ . شركة المصنوعات الورقية م   مكس كولر  11/07/2017 17422 
  م. خ . شركة المصنوعات الورقية م   لف فير  11/07/2017 24174 
  م. خ . شركة المصنوعات الورقية م   ليف فير  11/07/2017 17425 
  م. خ . شركة المصنوعات الورقية م   لف فير  09/07/2017 17426 
  رافت عبد الحفيظ صالح شاور  ادهم مع رسمه  23/05/2017 17435 
  شركة الدّرة للمنتجات الغذائية  الدره مع رسمه  08/04/2017 17438 
  شركة الدّرة للمنتجات الغذائية  الدره مع رسمه  08/04/2017 17439 
  شركة الدّرة للمنتجات الغذائية  الدرة مع رسمة  05/05/2017 17440 

كونيا سيكير ساناي في تيكاريت انونيوم   سويتماكس  08/04/2017 17442 
  سيركتي

  نوفارتس ايه جي، شركة سويسرية  ساندوز  12/04/2017 17443 
  نوفارتس ايه جي، شركة سويسرية  (بالعبرية)ساندوز   12/04/2017 17444 
  .فيسبوك، انك  فيسبوك  14/04/2017 17455 
  .فيسبوك، انك  فيسبوك  14/04/2017 17456 
  .فيسبوك، انك  فيسبوك  14/04/2017 57174 
  .فيسبوك، انك  فيسبوك  14/04/2017 17458 
  .فيسبوك، انك  فيسبوك  14/04/2017 17459 
  .فيسبوك، انك  فيسبوك  14/04/2017 17460 

 17461 14/04/2017  
أبسلوت كونتلري 
اف سويدن بيري 

  أكاي
  الجذي ابسلوت كومباني أكتيبو

شركة القطب ألشغال الكهرباء والتجارة   سونيكا  19/04/2017 17476 
  م -العامة م 

  غولواز  19/04/2017 17480 
اكسبلويتيشين ‘يونال ديسوسايتي ناش

اس , انداستلاير ديس تاباكس ايت اليوميتيس
  اس يو ايه
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  .جابان توباكو انك  رسمة نسر  19/04/2017 17481 
  .جابان توباكو انك  رسمة جمل  19/04/2017 17482 

شركة الجنيدي لمنتجات األلبان والمواد   ميلكو  19/04/2017 17483 
  الغذائية

  بورلينغ ليمتد  بوسيني  20/04/2017 17502 
  بورلينغ ليمتد  رسمة  20/04/2017 17503 

  ليبريتي توجورس  22/04/2017 17510 
اكسبلويتيشين ‘وسايتي ناشيونال ديس

اس , انداستلاير ديس تاباكس ايت اليوميتيس
  اس يو ايه

  شركة االندلس لصناعة التبغ المنكه والمعسل  الريان  26/04/2017 17515 
  بدران سنتر  تورنلدو مع رسمه  27/04/2017 17518 
  بدران سنتر  توراندو مع رسمه  27/04/2017 17519 
  إيه. بيه.إف سي إيه إيتالي إس  باندا  27/04/2017 17520 

الوادي األخضر   26/04/2017 17521 
  ل.م.الوادي االخضر ش  مع رسم

الوادي األخضر   27/04/2017 17522 
  ل.م.الوادي االخضر ش  مع رسم

الوادي األخضر   26/04/2017 17523 
  ل.م.الوادي االخضر ش  مع رسم

الوادي األخضر   27/04/2017 17524 
  ل.م.الوادي االخضر ش  مع رسم

  حربي سليم دمحم ابو غليون  ماجيك جل  21/05/2017 17546 

يونكا جيدا سانايي اسليتميليري ايس في ديس   يونسى  04/05/2017 17551 
  تيكاريت انونيم شيركيتي

يونكا جيدا سانايي اسليتميليري ايس في ديس   يونكا  04/05/2017 17552 
  تيكاريت انونيم شيركيتي

  (فلوريدا كوربويشن)كوردس كوربوريشن   انكرافت  05/05/2017 17553 
  (وير كوربويشنديال. ) جينرال ميلز، انك  بيتي كروكر  05/05/2017 17555 
  (ديالوير كوربويشن. ) جينرال ميلز، انك  بيتي كروكر  05/05/2017 17556 
  (ا نيويورك كوربوريشن) وميدي بارتنرز ك  كوميدي سنترال  05/05/2017 17562 

ديالوير ) ذا كوكا كوال كومباني   كابي  05/05/2017 17563 
  (كوربوريشن

ديالوير ) ذا كوكا كوال كومباني   أروى فروتس  05/05/2017 17564 
  (كوربوريشن

ديالوير ) ذا كوكا كوال كومباني   اروى فروت  05/05/2017 17565 
  (كوربوريشن

ديالوير ) ذا كوكا كوال كومباني   بلبي  05/05/2017 17566 
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  (كوربوريشن
  (ديالوير كوربوريشن)ذا كوكا كوال كومبني   بالبي  05/05/2017 17567 
  شركة المراعي  المراعي  06/05/2017 17569 
  شركة المراعي  المراعي  06/05/2017 17571 
  شركة المراعي  المراعي  06/05/2017 17572 
  شركة المراعي  المراعي  06/05/2017 17573 
  شركة المراعي  المراعي  06/05/2017 17575 
  شركة المراعي  المراعي  06/05/2017 17576 

كيرفان جيدا سانايي في تيكاريت انونيم   بيبيتو  09/05/2017 17583 
  سيركتي

  .جابان توباكو انك  جمل  11/05/2017 17585 

) ادخنة النخلة   16/05/2017 17593 
  ( التفاحتين

م شركة مساهمة .م.شركة أدخنة النخلة ش
  ريةمص

م شركة مساهمة .م.شركة أدخنة النخلة ش  معسل النخلة  16/05/2017  17594
  مصرية

  .م.م.ت فودز شمونديليز إيجيب  جيرزي  19/05/2017 17616 
  نضال دمحم على اتدكيدك  ايتكو  13/07/2017 17623 

رسمة حرف جي   23/05/2017 17624 
  .ال تي دي, .موبايل غروب كوغوانغزهو اتو  باالنجليزية

رسمة حرف جي   23/05/2017 17625 
  .ال تي دي, .غوانغزهو اتوموبايل غروب كو  باالنجليزية

رسمة حرف جي   23/05/2017 17626 
  .ال تي دي, .غوانغزهو اتوموبايل غروب كو  باالنجليزية

  .ال تي دي, .غوانغزهو اتوموبايل غروب كو  جي أ سي  23/05/2017 17627 
  .ال تي دي, .غوانغزهو اتوموبايل غروب كو  جي ا سي  23/05/2017 17628 
  .ال تي دي, .غوانغزهو اتوموبايل غروب كو  جي أ سي  23/05/2017 17629 

رسمة باللغة   23/05/2017 17630 
  .ال تي دي, .غوانغزهو اتوموبايل غروب كو  الصينية

رسمة باللغة   23/05/2017 17631 
  .ال تي دي ,.غوانغزهو اتوموبايل غروب كو  الصينية

رسمة باللغة   23/05/2017 17632 
  .ال تي دي, .غوانغزهو اتوموبايل غروب كو  الصينية

  شركة السندباد للمالبس واألحذية  سنيبر ولف  25/05/2017 17637 
  شركة السندباد للمالبس واألحذية  كروش  25/05/2017 17638 
  ة أرضنا للتطوير العقاريشرك  أرضنا  26/05/2017 17646 
  شركة أرضنا للتطوير العقاري  أرضنا  26/05/2017 17647 
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  للتجارة والصناعةشركة جيالنكو   جيالنكو  26/05/2017 17649 
  إيه. إيه . جي. ميرك كي  ميرك سيرونو  27/05/2017 17657 
  إيه. يه إ. جي. ميرك كي  ميرك سيرونو  27/05/2017 17658 
  .إيه. إيه . جي. ميرك كي  ميرك سيرونو  27/05/2017 17659 
  .هإي. إيه . جي. ميرك كي  ميرك سيرونو  27/05/2017 17660 
  .إيه. إيه . جي. ميرك كي  ميرك سيرونو  27/05/2017 17661 
  .إيه. إيه . جي. ميرك كي  ميرك سيرونو  27/05/2017 17662 
  .إيه. إيه . جي. ميرك كي  ميرك سيرونو  27/05/2017 17663 
  .إيه. إيه . جي. ميرك كي  ميرك سيرونو  27/05/2017 17664 
  .إيه. إيه . جي. ميرك كي  ميرك سيرونو  27/05/2017 17665 
  .إيه. إيه . جي. ميرك كي  ميرك سيرونو  27/05/2017 17666 
  .إيه. إيه . جي. ميرك كي  ميرك سيرونو  27/05/2017 17667 
  .إيه. إيه . جي. ميرك كي  ميرك سيرونو  27/05/2017 17668 
  .إيه. إيه . جي. ميرك كي  ميرك سيرونو  27/05/2017 17669 
  كاسترول ليمتد  اندورون  27/05/2017 17683 
  كاسترول ليمتد  تكشن  27/05/2017 17684 
  شركة قلعي وقدح  سبورت ماستر  30/05/2017 17685 
  م.خ.شركة الريحان لالستثمار العقاري م  ضاحية الجنان  31/05/2017 17686 
  م.خ.شركة الريحان لالستثمار العقاري م  ضاحية الجنان  31/05/2017 17687 

هوم سنتر مع   01/06/2017 17696 
  ريتيل ورلد ليمتد  رسمة

هوم سنتر مع   01/06/2017 17697 
  ريتيل ورلد ليمتد  رسمة

  .إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي  شعار -كلورتس   01/06/2017 17698 
  .إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي  شعار -كلورتس   10/06/2017 17699 

كرافت فودز دنمارك للملكية الفكرية أي بي   ستميرول مع شعار  01/06/2017 17700 
  أس

باث اند بودي   01/06/2017 17701 
  ويركس

. كباث اند بودي ويركس براند مانجمنت، اين
  شركة من ديالوير

  كاسترول ليمتد  اليكسيون  06/06/2017 17713 

مواد الغذائية شركة مصنع الزهراء لل  الزهراء مع رسمة  06/06/2017 17716 
  والشراب

شركة مصنع الزهراء للمواد الغذائية   الزهراء مع رسمة  06/06/2017 17717 
  والشراب

شركة مصنع الزهراء للمواد الغذائية   الزهراء مع رسمة  06/06/2017 17718 
  والشراب
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شركة مصنع الزهراء للمواد الغذائية   الزهراء مع رسمة  06/06/2017 17719 
  والشراب

  انجل ياست كوباني ، ليمتد  آنجل  08/06/2017 17726 
  انجل ياست كوباني ، ليمتد  آنجل  08/06/2017 17727 
  نوفارتس اي جي: باسم   ايبيوي  09/06/2017 17731 
  .إيه. بي . تروزاردي أس: بأسم   تروزاردي  13/06/2017 17736 
  .إيه. بي . تروزاردي أس: بأسم   تروزاردي  13/06/2017 17737 
  .إيه. بي . تروزاردي أس: بأسم   تروزاردي  13/06/2017 17738 
  .إيه. بي . تروزاردي أس: بأسم   تروزردي  13/06/2017 17739 
  .إيه. بي . تروزاردي أس: بأسم   تروزاردي  13/06/2017 17740 
  .إيه. بي . تروزاردي أس  تروزاردي  13/06/2017 17741 
  .إيه. بي . تروزاردي أس  تروزاردي  13/06/2017 17742 
  .إيه. بي . تروزاردي أس  رديتروزا  13/06/2017 17743 
  .إيه. بي . تروزاردي أس  تروزاردي  13/06/2017 17744 
  ورشستر إنترناشيونال جروبد  دورشستر العقارية  16/06/2017 17751 
  دورشستر إنترناشيونال جروب  دورشستر العقارية  14/06/2017 17752 
  دورشستر إنترناشيونال جروب  قاريةدورشستر الع  14/06/2017 17753 
  دورشستر إنترناشيونال جروب  دورشستر العقارية  14/06/2017 17754 
  للتجميل. سي. او. شركة اس  مي مع رسمةتو   12/06/2017 17756 
  أو.أو.سافا تيرز دي  سافا  16/06/2017 17760 

 قرى االطفال  16/06/2017 17761 
SOS  كيندردورف-س أو إسإ  

  ايلرينغكلينغر ايه جي  ايلرينغ  17/06/2017 17764 
  ايلرينغكلينغر ايه جي  ايلرينغ  17/06/2017 17765 
  ايلرينغكلينغر ايه جي  ايلرينغ  17/06/2017 17766 
  ايلرينغكلينغر ايه جي  ايلرينغ  17/06/2017 17767 
  ايلرينغكلينغر ايه جي  ايلرينغ مع رسمة  17/06/2017 17768 
  ايلرينغكلينغر ايه جي  ايلرينغ مع رسمة  17/06/2017 17769 
  ايلرينغكلينغر ايه جي  ايلرينغ مع رسمة  17/06/2017 17770 
  طمبور لميتد، شركة اسرائيلية  طمبور بالعبرية  21/06/2017 17777 

طمبور   21/06/2017 17778 
  طمبور لميتد، شركة اسرائيلية  وباالنجليزية

طمبور   21/06/2017 17779 
  طمبور لميتد، شركة اسرائيلية  وباالنجليزية

  طمبور لميتد، شركة اسرائيليةطمبور بالعبرية   21/06/2017 17780 
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  مع شعار

طمبور بالعبرية   21/06/2017 17781 
  شركة اسرائيلية طمبور لميتد،  مع شعار

  طمبور لميتد، شركة اسرائيلية  طمبور بالعبرية  21/06/2017 17782 
  .ال تي دي, .تور كوبيكي فوتون مو  فوتون  22/06/2017 17792 
  .ال تي دي, .بيكي فوتون موتور كو  فوتون  22/06/2017 17793 

كي ماجازاجيليك هيزميتليري ال سي وايكي  ال ووكيكي  22/06/2017 17798 
  تيجاريت انونيم شيركيتي

ال سي وايكيكي ماجازاجيليك هيزميتليري   ال ووكيكي  22/06/2017 17799 
  تيجاريت انونيم شيركيتي

ال سي وايكيكي ماجازاجيليك هيزميتليري   ال سي وايكيكي  22/06/2017 17800 
  تيجاريت انونيم شيركيتي

ال سي وايكيكي ماجازاجيليك هيزميتليري   ال ووكيكي  22/06/2017 17801 
  يت انونيم شيركيتيتيجار

اي تي اي اديكتو   22/06/2017 17806 
  غولد

أي تي اَي جيدا ساناي في تيكاريت أنونيم 
  سيركتي

زاهي )شركة زهير قطرنجي واوالده   زاهي  22/06/2017 17807 
  (للصناعة والتجارة

كرافت فودز دنمارك للملكية الفكرية أي بي   ستميرول فيوجن  23/06/2017 17810 
  أس

ستميرول فيوجن   23/06/2017 17811 
  (شعار)

كرافت فودز دنمارك للملكية الفكرية أي بي 
  أس

اورالندو ماجيك   27/06/2017 17812 
  .انك, ان بي ايه بروبرتيز  مع رسمة

 17813 27/06/2017  
غولدن ستيت 
واريورز مع 

  رسمة
  .انك, ان بي ايه بروبرتيز

/ الغذائية الشركة السورية اللبنانية للمنتجات   الزهرة  29/06/2017 17823 
  سادرو

/ الشركة السورية اللبنانية للمنتجات الغذائية   كريما  29/06/2017 17824 
  سادرو

/ الشركة السورية اللبنانية للمنتجات الغذائية   كالرا  29/06/2017 17825 
  سادرو

ا . )ماسيمو زانيتي بيفيريج يو اس ايه انك  .هيلز بورس  30/06/2017 17843 
  (ديالوير كوربوريشن

مع . هيلز بورس  30/06/2017 17844 
  رسمة

ا . )ماسيمو زانيتي بيفيريج يو اس ايه انك
  (ديالوير كوربوريشن

  جونسون اند جونسون، شركة من نيوجيرسي  سيلدستا  07/07/2017 17862 
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  جنسانا اس اي  جنسانا  06/07/2017 17863 
  إيلي ليلي اند كومباني  كيمبالتا  08/07/2017 17866 
  جلف دي تي إتش إل دي سي  أو أس أن  11/07/2017 17870 
  جلف دي تي إتش إل دي سي  أو أس أن  11/07/2017 17871 

ترافيليري تشايوديري توري دي بوسي دي   تي تي بي  19/07/2017 17898 
  ساس. مورانديني جيوليانو اًند سي

  ارلشركة فيليب موريس براندز س  بارلمنت سلفر بلو  19/07/2017 17899 
  شركة فيليب موريس براندز سارل  بارلمنت اكوا بلو  19/07/2017 17900 
  موريس براندز سارلشركة فيليب   بارلمنت نايت بلو  19/07/2017 17901 
  دابور انديا ليمتد  دابر فاتيكا  20/07/2017 17909 
  دابور انديا ليمتد  دابر امال  20/07/2017 17910 
  دابور انديا ليمتد  دابر  20/07/2017 17911 
  إم أو اندستريز، ال ال سي، شركة أمريكية  سبلنديد  20/07/2017 17916 
  إم أو اندستريز، ال ال سي، شركة أمريكية  إيال موس  20/07/2017 17917 

سفن فور اول مان   20/07/2017 17918 
  (صورة)كايند 

مان كايند، ال ال سي، شركة  سفن فور أول
  أمريكية

سفن فور أول مان كايند، ال ال سي، شركة   صورة  21/07/2017 17919 
  أمريكية

  شركة فيليب موريس براندز سارل  رسمة على شكل  20/07/2017 17924 

 17925 25/07/2017  

بارلمنت بي 
شيفرون ديفايس 

إكسلودنج )
  بارلمنت

  شركة فيليب موريس براندز سارل

بارلمانت بالتنيوم   25/07/2017 17926 
  شركة فيليب موريس براندز سارل  بلو

  شركة فيليب موريس براندز سارل  رسمة  25/07/2017 17927 

سمة لثالث وردات   25/07/2017 17929 
  .آ.سوسيتية دي برودوي نستلة أس   وباأللوا

  كالبيدا اس بي ايه  كالبيدا مع رسمة  25/07/2017 17932 
  كالبيدا اس بي ايه  كالبيدا مع رسمة  25/07/2017 17933 
  طمبور لميتد، شركة اسرائيلية  سوبرالك بالعبرية  26/07/2017 17936 
  طمبور لميتد، شركة اسرائيلية  بوليسيد بالعبرية  26/07/2017 17937 
  جونسون اند جونسون، شركة من نيوجيرسي  سيلبندا  26/07/2017 17939 
  جونسون اند جونسون، شركة من نيوجيرسي  إنفوكانا  26/07/2017 17940 
  جونسون اند جونسون، شركة من نيوجيرسي  إنسلفا  26/07/2017 17942 
  جونسون اند جونسون، شركة من نيوجيرسي  سيلفيديا  26/07/2017 17943 
  ائيليةطمبور لميتد، شركة اسر  بوليور بالعبرية  26/07/2017 17944 
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 7102لسنة ( )إعالن رقم 
 قانون امتيازات االختراع والرسوم

 0593لسنة ( 77)رقم 
 

، فقد قدمت طلبات لتسجيل رسوم صناعية 0593لسنة ( 77)وفقاً ألحكام قانون امتياز االختراع والرسوم رقم 
لب لشطب الرسم إذا ثبت بان قد تم استخدامه قبل تاريخ المنشورة في اإلعالن ويحق آلي شخص التقدم بط

من قانون الرسوم والنماذج الصناعية، على أن يقدم طالب الشخص الئحة ( 36)تسجيله بموجب أحكام المادة 
 خطية حسب األصول المقررة إلى المسجل، يبين فيها أسباب شطب الرسم التي يستند إليها في الئحته

 
 

علي عمر                                                                                                                               
 ذوقان

مسجل امتيازات االختراع والرسوم

 

عيل عمر ذوقان

مسجل امتيازات االخرتاع والرسوم
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 12/07/2015 :بتاريخ            719 :طلب رقم 

 ابراهيم بدرانعمر خالد   : باسم

 طولكرم  :العنوان

 مرتديال سادة  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 1/ 01 :بالفئة 

 مكتب بالل كمال للمحاماة :عنوان التبليغ 
 

 
 
 

 

 

 

 12/07/2015 :بتاريخ            719 :طلب رقم 

 ابراهيم بدرانعمر خالد   : باسم

 طولكرم  :العنوان

 مرتديال سادة  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 1/ 01 :بالفئة 

 مكتب بالل كمال للمحاماة :عنوان التبليغ 
 

 
 
 

 

279

 

 

 19/03/2017 :بتاريخ            725 :طلب رقم 

 شركة درس للتجارة العامة   : باسم

 المنطقة الصناعية –رام هللا  :العنوان

 كيس طحين  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 9/ 01 :بالفئة 

 شركة درس للتجارة العامة :عنوان التبليغ 
 

 
 
 
 
 

 

279

 

 

 19/03/2017 :بتاريخ            725 :طلب رقم 

 شركة درس للتجارة العامة   : باسم

 المنطقة الصناعية –رام هللا  :العنوان

 كيس طحين  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 9/ 01 :بالفئة 

 شركة درس للتجارة العامة :عنوان التبليغ 
 

 
 
 
 
 

 

276

 

 

 29/07/2015 :بتاريخ            528 :طلب رقم 

 شركة درس للتجارة العامة   : باسم

 يةالمنطقة الصناع –رام هللا  :العنوان

 كيس األرز العربي  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 9/ 07 :بالفئة 

 شركة درس للتجارة العامة  :عنوان التبليغ 
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 29/07/2015 :بتاريخ            528 :طلب رقم 

 شركة درس للتجارة العامة   : باسم

 يةالمنطقة الصناع –رام هللا  :العنوان

 كيس األرز العربي  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 9/ 07 :بالفئة 

 شركة درس للتجارة العامة  :عنوان التبليغ 
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272

 

 

 01/01/2015 :بتاريخ              525 :طلب رقم 

 جمعية المشروع اإلنشائي العربي  : باسم

 اريحا :العنوان

 عبوة لبن  : على تصميم أو نموذج سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 9/ 01 :بالفئة 

 المحامية هديل متولي :عنوان التبليغ 
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 01/01/2015 :بتاريخ              525 :طلب رقم 

 جمعية المشروع اإلنشائي العربي  : باسم

 اريحا :العنوان

 عبوة لبن  : على تصميم أو نموذج سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 9/ 01 :بالفئة 

 المحامية هديل متولي :عنوان التبليغ 
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 11/01/2015 :بتاريخ              526 :طلب رقم 

 شركة الصادق للمقاوالت والتطوير الزراعي  : باسم

 عرابة -جنين  :العنوان

 وقود صلب  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 27/ 07 :لفئة با

 شركة ابو غزالة للملكية الفكرية :عنوان التبليغ 
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 11/01/2015 :بتاريخ              529 :طلب رقم 

 شركة الصادق للمقاوالت والتطوير الزراعي  : باسم

 عرابة -جنين  :العنوان

 وقود صلب  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 27/ 07 :بالفئة 

 شركة ابو غزالة للملكية الفكرية :عنوان التبليغ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

230

 

 

 11/01/2015 :بتاريخ              571 :طلب رقم 
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275

 

 

 11/01/2015 :بتاريخ              529 :طلب رقم 

 شركة الصادق للمقاوالت والتطوير الزراعي  : باسم

 عرابة -جنين  :العنوان

 وقود صلب  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 27/ 07 :بالفئة 

 شركة ابو غزالة للملكية الفكرية :عنوان التبليغ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

230

 

 

 11/01/2015 :بتاريخ              571 :طلب رقم 

275

 

 

 11/01/2015 :بتاريخ              529 :طلب رقم 

 شركة الصادق للمقاوالت والتطوير الزراعي  : باسم

 عرابة -جنين  :العنوان

 وقود صلب  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 27/ 07 :بالفئة 

 شركة ابو غزالة للملكية الفكرية :عنوان التبليغ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

230

 

 

 11/01/2015 :بتاريخ              571 :طلب رقم 
 شركة الصادق للمقاوالت والتطوير الزراعي  : باسم

 عرابة -جنين  :العنوان

 وقود صلب  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 27/ 07 :بالفئة 

 شركة ابو غزالة للملكية الفكرية :عنوان التبليغ 
 

 

 
 

 

237

 

 

 11/01/2015 :بتاريخ              572 :طلب رقم 

 شركة الصادق للمقاوالت والتطوير الزراعي  : باسم

 عرابة -جنين  :العنوان

 وقود صلب  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (صنيف لوكارنوت) 27/ 07 :بالفئة 

 شركة ابو غزالة للملكية الفكرية :عنوان التبليغ 
 

 شركة الصادق للمقاوالت والتطوير الزراعي  : باسم

 عرابة -جنين  :العنوان

 وقود صلب  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 27/ 07 :بالفئة 

 شركة ابو غزالة للملكية الفكرية :عنوان التبليغ 
 

 

 
 

 

237

 

 

 11/01/2015 :بتاريخ              572 :طلب رقم 

 شركة الصادق للمقاوالت والتطوير الزراعي  : باسم

 عرابة -جنين  :العنوان

 وقود صلب  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (صنيف لوكارنوت) 27/ 07 :بالفئة 

 شركة ابو غزالة للملكية الفكرية :عنوان التبليغ 
 

 شركة الصادق للمقاوالت والتطوير الزراعي  : باسم

 عرابة -جنين  :العنوان

 وقود صلب  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 27/ 07 :بالفئة 

 شركة ابو غزالة للملكية الفكرية :عنوان التبليغ 
 

 

 
 

 

237

 

 

 11/01/2015 :بتاريخ              572 :طلب رقم 

 شركة الصادق للمقاوالت والتطوير الزراعي  : باسم

 عرابة -جنين  :العنوان

 وقود صلب  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (صنيف لوكارنوت) 27/ 07 :بالفئة 

 شركة ابو غزالة للملكية الفكرية :عنوان التبليغ 
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 11/01/2015 :بتاريخ              577 :طلب رقم 

 شركة الصادق للمقاوالت والتطوير الزراعي  : باسم

 عرابة -جنين  :العنوان

 وقود صلب  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (لوكارنوتصنيف ) 27/ 07 :بالفئة 

 شركة ابو غزالة للملكية الفكرية :عنوان التبليغ 
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 11/01/2015 :بتاريخ              577 :طلب رقم 

 شركة الصادق للمقاوالت والتطوير الزراعي  : باسم

 عرابة -جنين  :العنوان

 وقود صلب  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (لوكارنوتصنيف ) 27/ 07 :بالفئة 

 شركة ابو غزالة للملكية الفكرية :عنوان التبليغ 
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234 

 

 

 70/01/2015 :بتاريخ              571 :طلب رقم 

 شركة الحياة للحلويات واالستيراد والتصدير  : باسم

 شارع حيفا –جنين  :العنوان

 علبة حلويات مشكلة  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 1 /01 :بالفئة 

 مكتب المحامي مراد ابو عبيدة :عنوان التبليغ 
 

 
 
 

 

239 

 

 

 70/01/2015 :بتاريخ              577 :طلب رقم 

 شركة الحياة للحلويات واالستيراد والتصدير  : باسم

 شارع حيفا –جنين  :العنوان

 خضرعلبة حلويات مشكلة باللون اال  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 1/ 01 :بالفئة 

 مكتب المحامي مراد ابو عبيدة :عنوان التبليغ 
 

 

236 

 

 

 02/07/2015 :بتاريخ              578 :طلب رقم 

 شركة الحياة للحلويات واالستيراد والتصدير  : باسم

 شارع حيفا –جنين  :العنوان

 يات مشكلة باللون األصفرعلبة حلو  : تصميم أو نموذج على سجيللت

 

 

 70/01/2015 :بتاريخ              577 :طلب رقم 

 شركة الحياة للحلويات واالستيراد والتصدير  : باسم

 شارع حيفا –جنين  :العنوان

 خضرعلبة حلويات مشكلة باللون اال  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 1/ 01 :بالفئة 

 مكتب المحامي مراد ابو عبيدة :عنوان التبليغ 
 

 

236 

 

 

 02/07/2015 :بتاريخ              578 :طلب رقم 

 شركة الحياة للحلويات واالستيراد والتصدير  : باسم

 شارع حيفا –جنين  :العنوان

 يات مشكلة باللون األصفرعلبة حلو  : تصميم أو نموذج على سجيللت

 

 

 70/01/2015 :بتاريخ              577 :طلب رقم 

 شركة الحياة للحلويات واالستيراد والتصدير  : باسم

 شارع حيفا –جنين  :العنوان

 خضرعلبة حلويات مشكلة باللون اال  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 1/ 01 :بالفئة 

 مكتب المحامي مراد ابو عبيدة :عنوان التبليغ 
 

 

236 

 

 

 02/07/2015 :بتاريخ              578 :طلب رقم 

 شركة الحياة للحلويات واالستيراد والتصدير  : باسم

 شارع حيفا –جنين  :العنوان

 يات مشكلة باللون األصفرعلبة حلو  : تصميم أو نموذج على سجيللت

 

234 

 

 

 70/01/2015 :بتاريخ              571 :طلب رقم 

 شركة الحياة للحلويات واالستيراد والتصدير  : باسم

 شارع حيفا –جنين  :العنوان

 علبة حلويات مشكلة  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 1 /01 :بالفئة 

 مكتب المحامي مراد ابو عبيدة :عنوان التبليغ 
 

 
 
 

 

239 

 

234 

 

 

 70/01/2015 :بتاريخ              571 :طلب رقم 

 شركة الحياة للحلويات واالستيراد والتصدير  : باسم

 شارع حيفا –جنين  :العنوان

 علبة حلويات مشكلة  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 1 /01 :بالفئة 

 مكتب المحامي مراد ابو عبيدة :عنوان التبليغ 
 

 
 
 

 

239 

  (تصنيف لوكارنو) 1/ 01 :بالفئة 

 مكتب المحامي مراد ابو عبيدة :عنوان التبليغ 
 

 

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  84)رقم  طلب

 .شركة نبيل لصناعة وتجارة األحذية العامة  : باسم

 الخليل  :العنوان

 عل أحذيةن  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)2/ 01 :بالفئة 

 مكتب المحامي دمحم سهيل عاشور :عنوان التبليغ 
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 أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  151)رقم  طلب   .  

 ي تي أي جيدا ساناي في تيكاريت انونيم سيركتيا  : باسم
تركيا -، كادي اسكشير 11اورجانير ساناي بولغيسي  :العنوان  

 أو عبوة لحفظ المواد الغذائيةمغلف   : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)9/ 07 :بالفئة 

 ركة فراس اتيرة للملكية الفكريةش :عنوان التبليغ 
 

 تغيير وكيل من  مكتب نادر جميل قمصية الى شركة فراس اتيرة للملكية ( 151)رقم  طلب
 .الفكرية 

 

 

 

 أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  152)رقم  طلب   .  

 ي تي أي جيدا ساناي في تيكاريت انونيم سيركتيا  : باسم
تركيا -، كادي اسكشير 11ناي بولغيسي اورجانير سا :العنوان  

 أو عبوة لحفظ المواد الغذائيةمغلف   : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)9/ 07 :بالفئة 

  (تصنيف لوكارنو) 1/ 01 :بالفئة 

 مكتب المحامي مراد ابو عبيدة :عنوان التبليغ 
 

 

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  84)رقم  طلب

 .شركة نبيل لصناعة وتجارة األحذية العامة  : باسم

 الخليل  :العنوان

 عل أحذيةن  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)2/ 01 :بالفئة 

 مكتب المحامي دمحم سهيل عاشور :عنوان التبليغ 

  (تصنيف لوكارنو) 1/ 01 :بالفئة 

 مكتب المحامي مراد ابو عبيدة :عنوان التبليغ 
 

 

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  84)رقم  طلب

 .شركة نبيل لصناعة وتجارة األحذية العامة  : باسم

 الخليل  :العنوان

 عل أحذيةن  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)2/ 01 :بالفئة 

 مكتب المحامي دمحم سهيل عاشور :عنوان التبليغ 

 

 

 أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  150)رقم  طلب   .  

 ي تي أي جيدا ساناي في تيكاريت انونيم سيركتيا  : باسم
اتركي -، كادي اسكشير 11اورجانير ساناي بولغيسي  :العنوان  

 أو عبوة لحفظ المواد الغذائيةمغلف   : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)9/ 07 :بالفئة 

 شركة فراس اتيرة للملكية الفكرية :عنوان التبليغ 
 

 تغيير وكيل من  مكتب نادر جميل قمصية الى شركة فراس اتيرة للملكية ( 150)رقم  طلب
 .الفكرية 

 

 

 

 

 أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  150)رقم  طلب   .  

 ي تي أي جيدا ساناي في تيكاريت انونيم سيركتيا  : باسم
اتركي -، كادي اسكشير 11اورجانير ساناي بولغيسي  :العنوان  

 أو عبوة لحفظ المواد الغذائيةمغلف   : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)9/ 07 :بالفئة 

 شركة فراس اتيرة للملكية الفكرية :عنوان التبليغ 
 

 تغيير وكيل من  مكتب نادر جميل قمصية الى شركة فراس اتيرة للملكية ( 150)رقم  طلب
 .الفكرية 
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 شركة فراس اتيرة للملكية الفكرية :عنوان التبليغ 
 

 تغيير وكيل من  مكتب نادر جميل قمصية الى شركة فراس اتيرة للملكية( 152)رقم  طلب 
 .الفكرية 

 

 

 أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  153)رقم  طلب   .  

 ي تي أي جيدا ساناي في تيكاريت انونيم سيركتيا  : باسم
تركيا -، كادي اسكشير 11اورجانير ساناي بولغيسي  :العنوان  

 أو عبوة لحفظ المواد الغذائيةمغلف   : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)9/ 07 :بالفئة 

 شركة فراس اتيرة للملكية الفكرية :عنوان التبليغ 
 

 تغيير وكيل من  مكتب نادر جميل قمصية الى شركة فراس اتيرة للملكية ( 153)رقم  طلب
 .الفكرية 

 

 شركة فراس اتيرة للملكية الفكرية :عنوان التبليغ 
 

 تغيير وكيل من  مكتب نادر جميل قمصية الى شركة فراس اتيرة للملكية( 152)رقم  طلب 
 .الفكرية 

 

 

 أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  153)رقم  طلب   .  

 ي تي أي جيدا ساناي في تيكاريت انونيم سيركتيا  : باسم
تركيا -، كادي اسكشير 11اورجانير ساناي بولغيسي  :العنوان  

 أو عبوة لحفظ المواد الغذائيةمغلف   : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)9/ 07 :بالفئة 

 شركة فراس اتيرة للملكية الفكرية :عنوان التبليغ 
 

 تغيير وكيل من  مكتب نادر جميل قمصية الى شركة فراس اتيرة للملكية ( 153)رقم  طلب
 .الفكرية 

 

 أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  151)رقم  طلب   .  

 ي تي أي جيدا ساناي في تيكاريت انونيم سيركتيا  : باسم
تركيا -، كادي اسكشير 11اورجانير ساناي بولغيسي  :العنوان  

 أو عبوة لحفظ المواد الغذائيةمغلف   : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)9/ 07 :بالفئة 

 ركة فراس اتيرة للملكية الفكريةش :عنوان التبليغ 
 

 تغيير وكيل من  مكتب نادر جميل قمصية الى شركة فراس اتيرة للملكية ( 151)رقم  طلب
 .الفكرية 

 

 

 

 أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  152)رقم  طلب   .  

 ي تي أي جيدا ساناي في تيكاريت انونيم سيركتيا  : باسم
تركيا -، كادي اسكشير 11ناي بولغيسي اورجانير سا :العنوان  

 أو عبوة لحفظ المواد الغذائيةمغلف   : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)9/ 07 :بالفئة 

 أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  151)رقم  طلب   .  

 ي تي أي جيدا ساناي في تيكاريت انونيم سيركتيا  : باسم
تركيا -، كادي اسكشير 11اورجانير ساناي بولغيسي  :العنوان  

 أو عبوة لحفظ المواد الغذائيةمغلف   : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)9/ 07 :بالفئة 

 ركة فراس اتيرة للملكية الفكريةش :عنوان التبليغ 
 

 تغيير وكيل من  مكتب نادر جميل قمصية الى شركة فراس اتيرة للملكية ( 151)رقم  طلب
 .الفكرية 

 

 

 

 أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  152)رقم  طلب   .  

 ي تي أي جيدا ساناي في تيكاريت انونيم سيركتيا  : باسم
تركيا -، كادي اسكشير 11ناي بولغيسي اورجانير سا :العنوان  

 أو عبوة لحفظ المواد الغذائيةمغلف   : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)9/ 07 :بالفئة 

 شركة فراس اتيرة للملكية الفكرية :عنوان التبليغ 
 

 تغيير وكيل من  مكتب نادر جميل قمصية الى شركة فراس اتيرة للملكية( 152)رقم  طلب 
 .الفكرية 

 

 

 أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  153)رقم  طلب   .  

 ي تي أي جيدا ساناي في تيكاريت انونيم سيركتيا  : باسم
تركيا -، كادي اسكشير 11اورجانير ساناي بولغيسي  :العنوان  

 أو عبوة لحفظ المواد الغذائيةمغلف   : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)9/ 07 :بالفئة 

 شركة فراس اتيرة للملكية الفكرية :عنوان التبليغ 
 

 تغيير وكيل من  مكتب نادر جميل قمصية الى شركة فراس اتيرة للملكية ( 153)رقم  طلب
 .الفكرية 

 

 

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  169)رقم  طلب

 .شركة نبيل لصناعة وتجارة األحذية العامة  : باسم

 الخليل  :العنوان

 نعل أحذية  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)2/ 01 :بالفئة 

 مكتب المحامي دمحم سهيل عاشور :عنوان التبليغ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  169)رقم  طلب

 .شركة نبيل لصناعة وتجارة األحذية العامة  : باسم

 الخليل  :العنوان

 نعل أحذية  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)2/ 01 :بالفئة 

 مكتب المحامي دمحم سهيل عاشور :عنوان التبليغ 
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026

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  186)رقم  طلب

 .شركة نبيل لصناعة وتجارة األحذية العامة  : باسم

 خليلال  :العنوان

 نعل أحذية  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)2/ 01 :بالفئة 

 مكتب المحامي دمحم سهيل عاشور :عنوان التبليغ 

 

 

026

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  186)رقم  طلب

 .شركة نبيل لصناعة وتجارة األحذية العامة  : باسم

 خليلال  :العنوان

 نعل أحذية  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)2/ 01 :بالفئة 

 مكتب المحامي دمحم سهيل عاشور :عنوان التبليغ 

 

 

026

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  186)رقم  طلب

 .شركة نبيل لصناعة وتجارة األحذية العامة  : باسم

 خليلال  :العنوان

 نعل أحذية  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)2/ 01 :بالفئة 

 مكتب المحامي دمحم سهيل عاشور :عنوان التبليغ 

 

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  237)رقم  طلب

 .شركة نبيل لصناعة وتجارة األحذية العامة  : باسم

 الخليل  :العنوان

 نعل أحذية  : ميم أو نموذج علىتص سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)2/ 01 :بالفئة 

 مكتب المحامي دمحم سهيل عاشور :عنوان التبليغ 

 

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  255)رقم  طلب

 شركة باما فورزا الصناعية التجارية  : باسم

 الخليل  :العنوان

 نعل أحذية  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)2/ 01 :بالفئة 

 شركة باما فورزا الصناعية التجارية :عنوان التبليغ 

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  237)رقم  طلب

 .شركة نبيل لصناعة وتجارة األحذية العامة  : باسم

 الخليل  :العنوان

 نعل أحذية  : ميم أو نموذج علىتص سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)2/ 01 :بالفئة 

 مكتب المحامي دمحم سهيل عاشور :عنوان التبليغ 

 

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  255)رقم  طلب

 شركة باما فورزا الصناعية التجارية  : باسم

 الخليل  :العنوان

 نعل أحذية  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)2/ 01 :بالفئة 

 شركة باما فورزا الصناعية التجارية :عنوان التبليغ 

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  237)رقم  طلب

 .شركة نبيل لصناعة وتجارة األحذية العامة  : باسم

 الخليل  :العنوان

 نعل أحذية  : ميم أو نموذج علىتص سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)2/ 01 :بالفئة 

 مكتب المحامي دمحم سهيل عاشور :عنوان التبليغ 

 

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  255)رقم  طلب

 شركة باما فورزا الصناعية التجارية  : باسم

 الخليل  :العنوان

 نعل أحذية  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)2/ 01 :بالفئة 

 شركة باما فورزا الصناعية التجارية :عنوان التبليغ 
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  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  237)رقم  طلب

 .شركة نبيل لصناعة وتجارة األحذية العامة  : باسم

 الخليل  :العنوان

 نعل أحذية  : ميم أو نموذج علىتص سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)2/ 01 :بالفئة 

 مكتب المحامي دمحم سهيل عاشور :عنوان التبليغ 

 

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  255)رقم  طلب

 شركة باما فورزا الصناعية التجارية  : باسم

 الخليل  :العنوان

 نعل أحذية  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)2/ 01 :بالفئة 

 شركة باما فورزا الصناعية التجارية :عنوان التبليغ 

 
 
 

 

330

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  771)رقم  طلب

 (.نابكو ) حدودة الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة الم  : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

331

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  770)رقم  طلب

 (.نابكو ) الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة   : باسم

 لسناب  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

331

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  770)رقم  طلب

 (.نابكو ) الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة   : باسم

 لسناب  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 

 
 
 
 

 
 
 

 

330

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  771)رقم  طلب

 (.نابكو ) حدودة الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة الم  : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 

 
 
 
 

 

337

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  772)رقم  طلب

 (.نابكو ) لبروفيالت المساهمة العامة المحدودة الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم وا  : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 

 
 
 
 
 

 

337

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  772)رقم  طلب

 (.نابكو ) لبروفيالت المساهمة العامة المحدودة الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم وا  : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 
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334

 

  .   أخرى س سنواتتجديد لمدة خم(  771)رقم  طلب

 (.نابكو ) الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة   : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 

 
 
 
 
 
 

 

339

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  777)رقم  طلب

 (.نابكو ) الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة   : باسم

 نابلس  :العنوان

334

 

  .   أخرى س سنواتتجديد لمدة خم(  771)رقم  طلب

 (.نابكو ) الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة   : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 

 
 
 
 
 
 

 

339

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  777)رقم  طلب

 (.نابكو ) الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة   : باسم

 نابلس  :العنوان

334

 

  .   أخرى س سنواتتجديد لمدة خم(  771)رقم  طلب

 (.نابكو ) الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة   : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 

 
 
 
 
 
 

 

339

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  777)رقم  طلب

 (.نابكو ) الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة   : باسم

 نابلس  :العنوان

 

333

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  777)رقم  طلب

 (.نابكو ) ركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة الش  : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 

 
 
 
 

 

 

333

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  777)رقم  طلب

 (.نابكو ) ركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة الش  : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 

 
 
 
 

 

 

333

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  777)رقم  طلب

 (.نابكو ) ركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة الش  : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 

 
 
 
 

 

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 وفؤاد ورجا شحادةمكتب عزيز  :عنوان التبليغ 

 
 
 
 
 

 

336

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  778)رقم  طلب

 (.نابكو ) الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة   : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (وتصنيف لوكارن) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 
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335

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  779)رقم  طلب

 (.نابكو ) الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة   : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : أو نموذج علىتصميم  سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

332

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  775)رقم  طلب

 (.نابكو ) الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة   : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 

 
 
 
 
 

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 وفؤاد ورجا شحادةمكتب عزيز  :عنوان التبليغ 

 
 
 
 
 

 

336

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  778)رقم  طلب

 (.نابكو ) الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة   : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (وتصنيف لوكارن) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 

 

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 وفؤاد ورجا شحادةمكتب عزيز  :عنوان التبليغ 

 
 
 
 
 

 

336

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  778)رقم  طلب

 (.نابكو ) الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة   : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (وتصنيف لوكارن) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 

 

 
 
 
 

 

332

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  775)رقم  طلب

 (.نابكو ) الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة   : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 

 
 
 
 
 

 

335

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  779)رقم  طلب

 (.نابكو ) الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة   : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : أو نموذج علىتصميم  سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 
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 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

343

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  717)رقم  طلب

 (.نابكو ) ناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة الشركة الوطنية لص  : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 

 

 

335

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  779)رقم  طلب

 (.نابكو ) الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة   : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : أو نموذج علىتصميم  سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 

 
 
 
 
 

 

340

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  711)رقم  طلب

 (.نابكو ) الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة   : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 

 
 
 
 
 
 

 

347

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  712)رقم  طلب

 (.نابكو ) اهمة العامة المحدودة الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المس  : باسم

340

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  711)رقم  طلب

 (.نابكو ) الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة   : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 

 
 
 
 
 
 

 

347

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  712)رقم  طلب

 (.نابكو ) اهمة العامة المحدودة الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المس  : باسم

340

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  711)رقم  طلب

 (.نابكو ) الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة   : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 

 
 
 
 
 
 

 

347

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  712)رقم  طلب

 (.نابكو ) اهمة العامة المحدودة الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المس  : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

343

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  717)رقم  طلب

 (.نابكو ) ناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة الشركة الوطنية لص  : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 

 

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

343

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  717)رقم  طلب

 (.نابكو ) ناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة الشركة الوطنية لص  : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 
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344

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  711)رقم  طلب

 (.نابكو ) الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة   : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

344

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  711)رقم  طلب

 (.نابكو ) الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة   : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 

 
 
 
 
 
 
 

 

349

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  717)رقم  طلب

 (.نابكو ) الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة   : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 دةمكتب عزيز وفؤاد ورجا شحا :عنوان التبليغ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

349

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  717)رقم  طلب

 (.نابكو ) الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة   : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 دةمكتب عزيز وفؤاد ورجا شحا :عنوان التبليغ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

346

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  718)رقم  طلب

 (.نابكو ) الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة   : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :ليغ عنوان التب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

346

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  718)رقم  طلب

 (.نابكو ) الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة   : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :ليغ عنوان التب
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342

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  715)رقم  طلب

 (.نابكو ) الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة   : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

342

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  715)رقم  طلب

 (.نابكو ) الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة   : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

342

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  716)رقم  طلب

 (.نابكو ) الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة   : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : ىتصميم أو نموذج عل سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 

 

 

342

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  716)رقم  طلب

 (.نابكو ) الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة   : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : ىتصميم أو نموذج عل سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 

 

 

342

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  716)رقم  طلب

 (.نابكو ) الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة   : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : ىتصميم أو نموذج عل سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 

 

345

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  719)رقم  طلب

 (.نابكو ) الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة   : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 

 
 
 
 
 
 

 

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  791)رقم  طلب

 شركة روفال لألحذية  : باسم

 الخليل  :العنوان
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 تصميم غالف لعبوة أحذية  : على تصميم أو نموذج سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 72 :بالفئة 

 شارع الجامعة –الخليل  :عنوان التبليغ 

 
 

 

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  407)رقم  طلب

 عيسى حنا حبيب خير : باسم

 بيت ساحور   :العنوان

 اةوصلة لعلبة تصريف المي  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /23 :بالفئة 

 بيت ساحور -محالت عيسى حبيب  :عنوان التبليغ 

345

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  719)رقم  طلب

 (.نابكو ) الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة   : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 

 
 
 
 
 
 

 

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  791)رقم  طلب

 شركة روفال لألحذية  : باسم

 الخليل  :العنوان

345

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  719)رقم  طلب

 (.نابكو ) الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة   : باسم

 نابلس  :العنوان

 بروفيل ألمنيوم  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /25 :بالفئة 

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة :عنوان التبليغ 

 
 
 
 
 
 

 

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  791)رقم  طلب

 شركة روفال لألحذية  : باسم

 تصميم غالف لعبوة أحذية  : على تصميم أو نموذج سجيللت الخليل  :العنوان

  (تصنيف لوكارنو) 72 :بالفئة 

 شارع الجامعة –الخليل  :عنوان التبليغ 

 
 

 

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  407)رقم  طلب

 عيسى حنا حبيب خير : باسم

 بيت ساحور   :العنوان

 اةوصلة لعلبة تصريف المي  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /23 :بالفئة 

 بيت ساحور -محالت عيسى حبيب  :عنوان التبليغ 

 تصميم غالف لعبوة أحذية  : على تصميم أو نموذج سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 72 :بالفئة 

 شارع الجامعة –الخليل  :عنوان التبليغ 

 
 

 

 

  .   أخرى تجديد لمدة خمس سنوات(  407)رقم  طلب

 عيسى حنا حبيب خير : باسم

 بيت ساحور   :العنوان

 اةوصلة لعلبة تصريف المي  : تصميم أو نموذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 02 /23 :بالفئة 

 بيت ساحور -محالت عيسى حبيب  :عنوان التبليغ 
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 لسنة ( )إعالن رقم 
 قانون امتيازات االختراع والرسوم

 0593لسنة ( 77)رقم 
 

تراع ، فقد قدمت طلبات لتسجيل امتياز اخ0593لسنة ( 77)وفقاً ألحكام قانون امتياز االختراع والرسوم رقم 
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 خطياً حسب االصول المقررة الى 
 . المسجل، ويبين فيها اسباب االعتراض التي يستند اليها في اعتراضه

 
 

علي عمر                                                                                                                           
 ذوقان

مسجل امتيازات االختراع والرسوم

 

 رقم االمتياز: 
279 

Patent No. :  
279 

 اسم وعنوان المخترع:
القدس -م ادريس عز الدين دمحم قاس  

 

Name & Address of Inventor: 
Ezz Eddin Mohamed Kassem Idris - 
Jerusalem 
 

 اسم وعنوان صاحب االمتياز:
القدس -عز الدين دمحم قاسم ادريس   

 

Name and address of the Applicant:  
Ezz Eddin Mohamed Kassem Idris - 
Jerusalem 
 

 تاريخ تقديم الطلب:
4/4/2016 

Date of Application : 
4/4/2016 

 لسنة ( )إعالن رقم 
 قانون امتيازات االختراع والرسوم

 0593لسنة ( 77)رقم 
 

تراع ، فقد قدمت طلبات لتسجيل امتياز اخ0593لسنة ( 77)وفقاً ألحكام قانون امتياز االختراع والرسوم رقم 
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 خطياً حسب االصول المقررة الى 
 . المسجل، ويبين فيها اسباب االعتراض التي يستند اليها في اعتراضه

 
 

علي عمر                                                                                                                           
 ذوقان

مسجل امتيازات االختراع والرسوم

 

 رقم االمتياز: 
279 

Patent No. :  
279 

 اسم وعنوان المخترع:
القدس -م ادريس عز الدين دمحم قاس  

 

Name & Address of Inventor: 
Ezz Eddin Mohamed Kassem Idris - 
Jerusalem 
 

 اسم وعنوان صاحب االمتياز:
القدس -عز الدين دمحم قاسم ادريس   

 

Name and address of the Applicant:  
Ezz Eddin Mohamed Kassem Idris - 
Jerusalem 
 

 تاريخ تقديم الطلب:
4/4/2016 

Date of Application : 
4/4/2016 

عيل عمر ذوقان

مسجل امتيازات االخرتاع والرسوم

 موضوع االختراع : 
 سخان شمسي من مادة البالستيك وااللمنيوم

Title of Invention: 
Solar heater of plastic and aluminum 
material 
 

 مدة االمتياز :
سنة 18   

Period of Patent: 
 16 Years 

 عنوان التبليغ:
Izz.idreas@gmail.com 
y.sbeih86@gmail.com 

 

Address for Services: 
Izz.idreas@gmail.com 
y.sbeih86@gmail.com 
 

 رقم االمتياز: 
302 

Patent No. :  
302 

 اسم وعنوان المخترع:
 جميل عزمي جميل ابو ماضي

رأس العامود  –القدس   

Name & Address of Inventor: 
 

 
Jerusalem - Ras Al Amoud 

 اسم وعنوان صاحب االمتياز:
 جميل عزمي جميل ابو ماضي

رأس العامود –القدس   

Name and address of the Applicant:  
 

 
Jerusalem - Ras Al Amoud 

 تاريخ تقديم الطلب:
2/11/2018 

Date of Application : 
2/11/2018 

 موضوع االختراع : 
جهاز تحويل الوقود السائل لوقود غازي عن 

 طريق حرارة العادم

Title of Invention: 
Device to convert liquid fuel to gas 
usable in car and truck engine 

 مدة االمتياز :
سنة 18   

Period of Patent: 
 16 Years 

 عنوان التبليغ:
رأس العامود –القدس   

Address for Services: 
Jerusalem - Ras Al Amoud 
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 موضوع االختراع : 
 سخان شمسي من مادة البالستيك وااللمنيوم

Title of Invention: 
Solar heater of plastic and aluminum 
material 
 

 مدة االمتياز :
سنة 18   

Period of Patent: 
 16 Years 

 عنوان التبليغ:
Izz.idreas@gmail.com 
y.sbeih86@gmail.com 

 

Address for Services: 
Izz.idreas@gmail.com 
y.sbeih86@gmail.com 
 

 رقم االمتياز: 
302 

Patent No. :  
302 

 اسم وعنوان المخترع:
 جميل عزمي جميل ابو ماضي

رأس العامود  –القدس   

Name & Address of Inventor: 
 

 
Jerusalem - Ras Al Amoud 

 اسم وعنوان صاحب االمتياز:
 جميل عزمي جميل ابو ماضي

رأس العامود –القدس   

Name and address of the Applicant:  
 

 
Jerusalem - Ras Al Amoud 

 تاريخ تقديم الطلب:
2/11/2018 

Date of Application : 
2/11/2018 

 موضوع االختراع : 
جهاز تحويل الوقود السائل لوقود غازي عن 

 طريق حرارة العادم

Title of Invention: 
Device to convert liquid fuel to gas 
usable in car and truck engine 

 مدة االمتياز :
سنة 18   

Period of Patent: 
 16 Years 

 عنوان التبليغ:
رأس العامود –القدس   

Address for Services: 
Jerusalem - Ras Al Amoud 
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 رقم االمتياز: 
313 

Patent No. :  
313 

 اسم وعنوان المخترع:
ارس شماس  عزام عزمي ف  

فلسطين -الخليل   

Name & Address of Inventor: 
 

 
Hebron - Palestine 
 

 اسم وعنوان صاحب االمتياز:
 عزام عزمي فارس شماس  

فلسطين -الخليل   

Name and address of the Applicant:  
 

 
Hebron - Palestine 
 

 تاريخ تقديم الطلب:
18/7/2015 

Date of Application : 
18/7/2015 

 موضوع االختراع : 
 جهاز النتاج اسافين خشب البناء

Title of Invention: 
Wedge Wood Production Machine 
production 

 مدة االمتياز :
سنة 18   

Period of Patent: 
 16 Years 

 عنوان التبليغ:
دوار  –الخليل  –مكتب رائد عمرو للمحاماة 

    8مجمع الواحة التجاري ط –ابن رشد 
0568409666 /0595670999 

Address for Services: 
Raed Amro Law – Hebron  
0568409666 /0595670999 
 

  


	wazara mag cover 19 FINAL gr
	industrial property final full

