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العدد التاسع عرش 2017/10/1

إعالن رقم ( )03لسنة 2017
مبوجب أحكام قانون العالمات التجارية رقم  33لسنة 1952
الساري يف املحافظات الشاملية
لقــد قدمــت لدينــا طلبــات لتســجيل العالمــات التجاريــة التاليــة املنشــورة يف هــذا العــدد
مــن مجلــة امللكيــة الصناعيــة .ومــن ثــم يجــوز االع ـراض عــى تســجيل أي منهــا خــال
ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ نــر هــذا اإلعــان .وعــى املعــرض أن يتقــدم باعرتاضــه مكتوبـاً
إىل مســجل العالمــات التجاريــة وفق ـاً لألصــول خــال األجــل املذكــور مبينــا فيــه أســباب
.اعرتاضــه ليتســنى لنــا إج ـراء املقتــى القانــوين

عيل عمر ذوقان
مسجل العالمات التجارية
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Trade Mark No.: 15451
In Class: 3

العالمة التجارية رقم  09490 :
يف الصنف  3 :
التاريخ  7112/15/75 :




Date: 29/09/2008

من اجل  :منتجات عطور ،عطور ،كولونيا ،مزيالت /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WZ&hDZz'KK^͕WZ&hD^͕h
Trade Mark No.: 15451
͕^>'dK/>dd͕KKZEd^͕^^Ed/>K/>^͕^,KtZ
العالمة التجارية رقم  09490 :
الروائح الكريهة ،زيوت عطرية ،جل لالغتسال ،أمالح
d,^>d^͕K^Dd/ZD^&KZKzZ͕,/Z
In
Class:
3
يف الصنف  3 :
͘^>Kd/KE^͕K^Dd/
استحمام ،كرميات مستحضرات جتميل للعناية ابجلسم،
Date: 29/09/2008
التاريخ  7112/15/75 :
غسول للشعر ،مستحضرات جتميل .
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
من اجل  :منتجات عطور ،عطور ،كولونيا ،مزيالت WZ&hDZz'KK^͕WZ&hD^͕h
In
the name of:
GUERLAIN SOCIETE ANONYME
أبسم  :جويرلني سوسيته أنونيم
͕^>'dK/>dd͕KKZEd^͕^^Ed/>K/>^͕^,KtZ
الروائح الكريهة ،زيوت عطرية ،جل لالغتسال ،أمالح
d,^>d^͕K^Dd/ZD^&KZKzZ͕,/Z
ĚĚƌĞƐƐ͗ϲϴsEh^,DW^>z^^͕ϳϱϬϬϴ
وووووو
العنووووو ا  86 :أفينيوووووو ب
͘^>Kd/KE^͕K^Dd/
استحمام ،كرميات مستحضرات جتميل للعناية ابجلسم،
 WZ/^Ͳ&ZE
اليزيه  57 006ب ريس – فرنس

جتميل .
مستحضرات
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عمارة الباسل ط3
رام هللا
للشعر :،ابو دقة -
غسولالتبليغ
عنوان
In the name of: GUERLAIN SOCIETE ANONYME
سوسيته أنونيم
جويرلني
:
أبسم195265224
ت

ĚĚƌĞƐƐ͗ϲϴsEh^,DW^>z^^͕ϳϱϬϬϴ
وووووو
 العنووووو ا  86 :أفينيوووووو ب
2
WZ/^Ͳ&ZE
اليزيه  57 006ب ريس – فرنس

 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :ابو دقة -رام هللا عمارة الباسل ط3


195265224
ت



Trade Mark No.: 17935
العالمة التجارية رقم 15977 :
InClass: 2
في الصنف 2 :
Date:
26/07/2010
التاريخ 2010/05/28 :


من اجل  :الدهان والورنيش والك ،والمواد
; In Respect of: Paints, varnishes, lacquers
preservatives against rust and against deterioration
من الصدأ ونخر الخشب ،ومواد
الواقية

;( 1 resins
)
of wood; colourants; mordants; raw natural
التلوين والصباغة ،والمواد الكاوية المستعملة
metals in foil and powder form for painters,
في تحضير الصناعات والرانتيج وصفائح
decorators, printers and artists.
ومساحيق المعادن التي يستعملها الدهانون
Trade Mark No.: 17935
رقم 15977 :
العالمة التجارية
والمزخرفون.
an Israeli
In Class: 2In the name of: TAMBOUR LIMITED,
في الصنف :
 2طمبور مليتد ،شركة
أبسم :
(
1
)
Company
Date: 26/07/2010
اسرائيلية2010/05
التاريخ /28 :
الدهانالمنطقوووووة
من اجل :العنووووووان :
In RespectAddress:
of: Paints,
varnishes,
الصوووووناعية،والك،
والورنيش
Industrial
;Zone,lacquers
عكوووووا والمواد Akko 24517, Israel

اسرائيل ونخر الخشب ،ومواد
،21715الصدأ
الواقية من
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة،
الكاوية المستعملة
والصباغة،
والموادرام هللا
ص.ب ,51
التلوين محامون،
في تحضير الصناعات والرانتيج وصفائح
العالمة اليعطي
تسجيل هذه
ومساحيقمالحظة :
الدهانون
يستعملها
المعادنان التي
اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام
والمزخرفون.
كلمة سوبر باللغة العبرية ذات االستخدام
In the name of: TAMBOUR LIMITED, an Israeli
عن شركة
مليتد،
العالمة.
طمبوربمعزل
أبسم  :العام
Company
اسرائيلية
العنووووووان  :المنطقوووووة الصوووووناعية ،عكوووووا
Address: Industrial Zone, Akko 24517, Israel

preservatives against rust and against deterioration
;Address mordants
for Services raw
:
;of wood; colourants
;natural resins
metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

 ،21715اسرائيل

3

العدد التاسع عرش 2017/10/1
3






Trade Mark No.: 17938
In Class: 2

العالمة التجارية رقم  02532 :
يف الصنف  7 :

Date: 26/07/2010

التاريخ  7101/12/76 :

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








الكاوية املستعملة يف حتضري الصناعات والرانتيج
املعادن اليت يستعملها الدهانون
ومساحيق
02532
وصفائحرقم  :
العالمةا التجارية
العالمة

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂŝŶƚƐ͕ǀĂƌŶŝƐŚĞƐ͕ůĂĐƋƵĞƌƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝǀĞƐ
͖ĂŐĂŝŶƐƚƌƵƐƚĂŶĚĂŐĂŝŶƐƚĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝŽŶŽĨǁŽŽĚ͖ĐŽůŽƵƌĂŶƚƐ
ŵŽƌĚĂŶƚƐ͖ƌĂǁŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŝŶƐ͖ŵĞƚĂůƐŝŶĨŽŝůĂŶĚƉŽǁĚĞƌ
͘ĨŽƌŵĨŽƌƉĂŝŶƚĞƌƐ͕ĚĞĐŽƌĂƚŽƌƐ͕ƉƌŝŶƚĞƌƐĂŶĚĂƌƚŝƐƚƐ

Trade Mark No.: 17938
لتجارية رقم  02532 :
38
179
.:
No
واملزخرفون .
rk
Ma
e
ad 2
Tr
n Class:
الصنف  77: :
يفيفالصنف
In
the name of: TAMBOUR LIMITED, an Israeli
كة
شر
مليتد،
طمبور
:
أبسم
2
ss: Company
In Cla
Date:
26/07/2010
  7101
التاريخ
التاريخ/76: :
12/76
اسرائيلية/
7101/12
/2010
26/07
te:
Da
ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŽŶĞ͕ŬŬŽϮϰϱϭϳ͕/ƐƌĂĞů
والك ،ياا ووو
المنطقووا الاوون
الدهان ا :
العنوو
͗ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
واملواد الواقية من WĂŝŶƚƐ͕ǀĂƌŶŝƐŚĞƐ͕ůĂĐƋƵĞƌƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝǀĞƐ
والورنيش
منمناجل
اجل: :الدهان
والورنيش وا لك ،واملواد الواقية من ƌĞƐĞƌǀĂƚŝǀĞƐ
Ɛ͖Ɖ
ƵĞƌ
ůĂĐƋ
͕ĞƐ
ŶŝƐŚ
ǀĂƌ
͕ŶƚƐ
͖ŐĂŝŶƐƚƌƵƐƚĂŶĚĂŐĂŝŶƐƚĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝŽŶŽĨǁŽŽĚ͖ĐŽůŽƵƌĂŶƚƐ
WĂŝ
͗
ŽĨ
21715ا اسرائيل
/ŶZĞƐƉĞĐƚ
والصباغة،
التلوين
ومواد
الصدأ
الصدأوخنر
وخنراخل
واملواد ͖ŽĨǁŽŽĚ͖ĐŽůŽƵƌĂŶƚƐ
شب،
اخلشب،و
مواد
الت
لوين
وا
لصب
ŵŽƌĚĂŶƚƐ͖ƌĂǁŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŝŶƐ͖ŵĞƚĂůƐŝŶĨŽŝůĂŶĚƉŽǁĚĞƌ
اغة،
ĚĂŐĂŝŶƐƚĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝŽŶ
وا
ملواد
ĂŐĂŝŶƐƚƌƵƐƚĂŶĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
حمامون،
شحادة،
ورجا
وفؤاد
يز
ز
ع
:
التبليغ
عنوان
ŝŶĨŽŝůĂŶĚƉŽǁĚĞƌ
͘ŽƌŵĨŽƌƉĂŝŶƚĞƌƐ͕ĚĞĐŽƌĂƚŽƌƐ͕ƉƌŝŶƚĞƌƐĂŶĚĂƌƚŝƐƚƐ
ŵŽƌĚĂŶƚƐ͖ƌĂǁŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŝŶƐ͖ŵĞƚĂůƐ
والرانتيج
املستعملة
الكاوية
عملة
,24يفراميفحتهللاضري
الكاويةاملستص.ب
حتضريالصناعات
الصناعاتوالرانتيج
͘ĂŶĚĂƌƚŝƐƚƐ
ĨŽƌŵĨŽƌƉĂŝŶƚĞƌƐ͕ĚĞĐŽƌĂƚŽƌƐ͕ƉƌŝŶƚĞƌƐ
وصفائح 
الدهانون
وصفائح
ومساحيق
ومساحيقاملعادن
املعادناليت ي
اليتستعملها
يستعملهاالدهانون

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا
واملزخرفون .
واملزخرفون.
حق احلماية املطلق ابستخدام كلمة سوبر ƐƵƉĞƌ
n the name
 of: TAMBOUR LIMITED, an Israeli
شركة
أبسمأبسم: :طمبور
طمبورمليتد،
شركة
مليتد،العام
االستخدام
ذات
مبعزل عن العالمةD, an Israeli .
TE
MI
LI
R
OU
MB
TA
of:
me
na
the
Company
In
اسرائيلية 
اسرائيلية
Compan y
4
ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŽŶĞ͕ŬŬŽϮϰϱϭϳ͕/ƐƌĂĞů
الاوونيااياا ووو ووو
العنوو ا: :
العنوو ا
المنطقووا ال
المنطقووااوون
/ƐƌĂĞů
͕ϭϳ
Ϯϰϱ
ŬŽ
Ŭ
͕ŶĞ
ůŽ
ƌŝĂ
ƵƐƚ
/ŶĚ
͗ƐƐ
ĚƌĞ
Ě
21715ا 
ائيلرائيل
اسراس
21715ا


Ϳ ; 0




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:19854
Trade Mark No.:
ĞƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐ :

حمامون،
شحادة،
ورجاورجا
التجايزريةوفؤاد
العالمةيزعز
عنوان الت
عنوانبليغ :
التبليغع:ز
شح
ادة،
 05294
وفؤادرقم  :
حمامون،
In Class: 25
رام
ص.ب
ص.ب
هللا  79 :
لصنف
,24رام
24يف ,اهللا
Date: 26/10/2011
التاريخ  7100/01/76 :
 
Trade Mark No.: 19854
العالمة التجارية رقم  05294 :
In
Class:
25

79
:
لصنف
ا
يف
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƐŚŽĞƐ
االحذية
ان اجل :
مالحظة  :من
اصحاهبا
اليعطي
هذه  العالمة
تسجيل
مالحظة :
Date: 26/10/2011
 7100
/76ا/01
ان تسجيل هذه العالمة اليالتاريخ :
عطي
صح
اهبا
In the name of: SHARIKAT
ALKHALIL
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ NEGMET

اخلليل االحذية 
من اجل
أبسم  :شركة جنمة
ابستخدام
احلمايةطلقاملطلق
حق احل
In the name of: SHARIKAT NEGMET ALKHALIL ƐƵƉĞƌ
حقماية امل
سوبرجنمة اخلليل
كلمة  :شركة
كلمة أبسم
ابستخدام
LILTEJARAH ALDAWLIEH
ALADIEH ALAMMAH
سوبر
ƐƵƉĞƌ






ƐŚŽĞƐ

:

للتجارة الدولية العادية العامة

للتجارة الدولية العادية العامة

عن -والعالمة.
مبعزل
العام العام
االستخدام
ات اذات
الستخدام
عزل العن
الع
المةاب .الهريوووووا
خليووووول
العنووووومب ا :
عنوان التبليغ  :اخلليل  -وادي اهلرية مقابل ليزر
 
ق بل ليزر ك سيت
كاسيت
ق بل ليزر ك سيت



عنوان التبليغ  :اخلليل  -وادي اهلرية مقابل ليزر


كاسيت









LILTEJARAH ALDAWLIEH ALADIEH ALAMMAH

العنووووو ا  :الخليووووول  -واب الهريوووووا





ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/>Ͳt/>,Z/

ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/>Ͳt/>,Z/

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/>Ͳt/
>,Z/



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/>Ͳt/
>,Z/



ͿͿ ; 0; Ϳ0; 0
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Trade Mark No.: 23524
In Class: 34

العالمة التجارية رقم  73974 :
يف الصنف  34 :
التاريخ  7103/15/01 :

من اجل  :التبغ سواء املصنع او غري املصنع ،منتجات
التبغ ،بدائل التبغ ليست الغراض طبية وال عالجية،

السجائر ،لوازم املدخنني ووالعات السجائر واملنافض،
الكربيت .
أبسم  :ديفيدوف اند سي اس
اي

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

Date: 10/09/2013
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dŽďĂĐĐŽ͕ǁŚĞƚŚĞƌŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚŽƌ

͕ƵŶŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ
͖ŶŽŶĞďĞŝŶŐĨŽƌŵĞĚŝĐŝŶĂůŽƌĐƵƌĂƚŝǀĞƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
 smokers’ articles, cigarette lighters, ashtrays; matches.

In the name of: Davidoff & Cie SA

ĚĚƌĞƐƐ͗ϮƌƵĞĚĞZŝǀĞ͕,ͲϭϮϬϬ'ĞŶĞǀĞ͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

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


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


6

















العالمة التجارية رقم  79447 :
يف الصنف  75 :
التاريخ  7104/12/79 :


Ϳ ; 0

Trade Mark No.: 25442
In Class: 29
Date: 25/08/2014



من اجل  :اللحوم واألمساك وحلوم الدواجن والصيد،

وخضروات حمفوظة وجمففة
خالصات
فواكه 79447
اللحم،ية رقم  :
العالمة التجار

جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة
هالم (
 75
ومطهوة،الصنف :
يف

7104
/
12
/
79
:
التاريخ
ابلسكر ،البيض واحلليب ومنتجات احلليب ،الزيوت

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ

ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
Trade Mark No.: 25442
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ

͘ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ
In Class: 29

Date: 25/08/2014
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ

واألمساك وحلوم الدواجن والصيد،
الصاحلةاللحوم
والدهون اجل :
من
لألكل 
ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
وخضروات حمفوظة وجمففة
خالصات
In theǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
name of: The National Agricultural Development
اللحم،طنيةفواكهللتنمية
الشركة الو
أبسم :
͘ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

ومطهوة ،هالم (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة
)Company (nadec

الزراعية (اندك)

ابلسكر ،البيض واحلليب ومنتجات احلليب ،الزيوت
العنوووو ا  :ص.ب2775 .ا الريوووو

والدهون الصاحلة لألكل 

11181ا المملكا العربيا السع بيا

أبسم  :الشركة الوطنية للتنمية
الزراعية (اندك)

ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϮϱϱϳ͕ZŝǇĂĚŚϭϭϰϲϭ͕^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ

In the name of: The National Agricultural Development

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

11181ا المملكا العربيا السع بيا
العنوووو ا  :ص.ب2775 .ا الريوووو

ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϮϱϱϳ͕ZŝǇĂĚŚϭϭϰϲϭ͕^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ

عنوان التبليغ  :مساس للملكيه الفكريه ص.ب

  705انبلس  -فلسطني


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Company (nadec) :




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :






عرش 2017/10/1
التاسع عرش
العدد التاسع
العدد
2017/9/15

55
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العالمة التجارية رقم  79443 :

الصنف  37 :
يف


Trade Mark No.: 25443
In Class: 32



Date:
25/08/2014
Trade
Mark No.: 25442



 7104
التاريخ :
 79447
12ر/ية رقم  :
/79التجا
العالمة
شراب الشعري) واملياه املعدنية والغازية
اجل  :البرية
الصنف 75 (:
من يف

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚ
In Class: 29
ŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĨƌƵŝƚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚ
Date: 25/08/2014

ũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ

 7104الكحولية ،مشروابت
املشروابت غري
وغريها من
التاريخ /12/79 :
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
والصيد،
الفواكهواألمساك
مستخلصةاجلمن :اللحوم
من
الدواجن شراب
وحلومالفواكه،
وعصائر
ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
وجمففة
حمفوظة
وخضروات
فواكه
اللحم،
خالصات
ومستحضرات أخرى لعمل املشروابت 
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
͘ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ
مطبوخة
وفواكه
الوطنيةجيلي)
الشركة هالم (
أبسم :ومطهوة،
للتنميةومربيات In the name of: The National Agricultural Development
ابلسكر ،البيض واحلليب ومنتجات احلليب ،الزيوت
)Company (nadec
الزراعية (اندك)
والدهون الصاحلة لألكل 
العنوووو ا  :ص.ب2775 .ا الريوووو
In the name of: The National Agricultural Development
أبسم  :الشركة الوطنية للتنمية
11181ا المملكا العربيا السع بيا
)Company (nadec
الزراعية (اندك)

ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϮϱϱϳ͕ZŝǇĂĚŚϭϭϰϲϭ͕^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ

عنوان التبليغ  :ص.ب  705انبلس  -فلسطني
العنوووو ا  :ص.ب2775 .ا الريوووو

11181ا المملكا العربيا السع بيا


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϮϱϱϳ͕ZŝǇĂĚŚϭϭϰϲϭ͕^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ

 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

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






Ϳ ; 0









العالمة التجارية رقم  76290 :


 76290
العالمة التجاريةيف رقم  :
الصنف  3 :





يف الصنف  3 :

التاريخ  7109/14/12 :
التاريخ  7109 /14 /12 :
والشعر .
ولتنظيف البشرة
منتجات للعناية
منتجاتاجل :
من
والشعر .
ولتنظيف البشرة
للعناية
من اجل :

Ϳ ; 0










Trade Mark No.: 26751
Mark
No.:
In Class:
3 26751

Trade
In Class: 3

Date: 08/04/2015

Date: 08/04/2015

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
WƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞĐĂƌĞĂŶĚĐůĞĂŶƐŝŶŐŽĨ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
WƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞĐĂƌĞĂŶĚĐůĞĂŶƐŝŶŐŽĨ
͘ƐŬŝŶĂŶĚŚĂŝƌ

͘ƐŬŝŶĂŶĚŚĂŝƌ

In the name
Johnson
& Johnson
In theof:
name
of: Johnson
& Johnson

أبسم  :جونسون
جونسوناند جونسون
اند جونسون
أبسم :
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
وركا ون ني جيرسو ا و
:
العن ا
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
جيرسو ا و
نسووو وركابووو ون ني
انووووالعنج ا :
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
اا نيووو
ج نسووو
h͘^͘͘ :ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
06977ا اا نيووو
جيرسوووووووو جا نسووو بووو
برانزويوووويا نيووووج نسووو انو
ال الي ت

المتحوة اال
يا جيرسووووو ا 06977ا
ري نيوووو
انزويوووويا
بر

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،

ص.ب ,24رام هللاال الي ت المتحوة اال ري يا

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،







ص.ب ,24رام هللا



͘͘^͘h

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :










ĚĚƌĞƐƐ͗ĞƚŚůĞŚĞŵͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůǌŽŶĞ

 المنطقوووووا-  بيوووووت لحووووور:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

6

العنووووو ا
يا

الان

كفة
 الكر-  بيت حلم: عنوان التبليغ






2017/10/1 العدد التاسع عرش






; 6

8
Ϳ









Trade Mark No.: 30690

 31651 : العالمة التجارية رقم

In Class: 5

Trade Mark No.: 30690



Date: 23/01/2017

Date: 23/01/2017

 7102 /10 /73 : التاريخ
. مستحضرات صيدالنية: من اجل

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
ĚĚƌĞƐƐ͗ůĨƌĞĚͲEŽďĞůͲ^ƚƌ͘ϭϬ͕ϰϬϳϴϵDŽŶŚĞŝŵĂŵ
In the name of: Bayer Intellectual Property GmbH
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
In the name of: Bayer Intellectual Property GmbH

جي أم يب أتش

نهير تيه أم رين

- الفكرية

ĚĚƌĞƐƐ͗ůĨƌĞĚͲEŽďĞůͲ^ƚƌ͘ϭϬ͕ϰϬϳϴϵDŽŶŚĞŝŵĂŵ

ZŚĞŝŶ͕'ĞƌŵĂŶǇ

ا ألم ني

 البرية4427 ب. ص


نهير تيه أم رين



10569 ا10 .آر

ا ألم ني

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

 البرية4427 ب. ص






العنوو ا

10569 ا10 .آر

 ن بوول – أس توو-  ألفريووو: العنوو ا



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 ابير إنتيلليكتوال بروبرييت: أبسم
جي أم يب أتش
كاهم للملكية
 سااب وشر: عنوان التبليغ

 ن بوول – أس توو-  ألفريووو:

ZŚĞŝŶ͕'ĞƌŵĂŶǇ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





31651 : العالمة التجارية رقم

: يف ا لصنف
 7102/109/73
: التاريخ

 .صيدالنية
ابيرمستحضرات: اجل
من
إنتيلليكتوال بروبرييت
: أبسم

In Class: 5



 9 : يف الصنف



9
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Trade Mark No.: 26931
In Class: 16
Date: 13/05/2015
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐĞŵĞŶƚďŽĂƌĚƐŽĨƉĂƉĞƌŽƌ

ĐĂƌĚďŽĂƌĚ͕ďŽŽŬůĞƚƐ͕ĐĂůĞŶĚĂƌƐ͕ĐĂƚĂůŽŐƵĞƐ͕ĐŽƉǇŝŶŐƉĂƉĞƌ
ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚĨŝůĞƐƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚ
ůĂŵŝŶĂƚŽƌƐĨŽƌŽĨĨŝĐĞƵƐĞ͕ŐƌĂƉŚŝĐƉƌŝŶƚƐ͕ŶĞǁƐƉĂƉĞƌƐ͕
Trade
Mark No.: 26931
ƉĂƉĞƌ͕ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐƉƌŝŶƚĞĚ͕ƉůĂĐĂƌĚƐŽĨƉĂƉĞƌŽƌ
ĐĂƌĚďŽĂƌĚ͕ƉŽƐƚĞƌƐ͕ƉƌŝŶƚĞĚŵĂƚƚĞƌ͕ƉƌŝŶƚĞĚƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕
In Class: 16
ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ;ƉƌŝŶƚĞĚͿ͕ƉƌŽƐƉĞĐƚƵƐĞƐ͕ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕

ƐĐƌĂƉďŽŽŬƐ͕;ƉƌŝŶƚĞĚͿ͕ƐĐƌĂƉďŽŽŬƐ͕ŶĞǁƐůĞƚƚĞƌƐ͘
Date:
13/05/2015

 76530 : العالمة التجارية رقم
 06 : يف الصنف

 7109/19/03 : التاريخ
 لوحات إعالانت من الورق أو الورق املقوى: من اجل


 ورق نسخ،  كتالوجات دليل مصور،  كتيبات تقاومي،





 صفائح للواثئق،  ملفات للواثئق قرطاسيه، ق رطاسيه
 76530 : العالمة التجارية رقم
،  صحف،  مطبوعات ختطيطية، لالستخدام املكتيب

 06 : يف الصنف

 إعالانت من الورق أو من،  صور فوتوغرافية، ورق

 7109/19/03 : التاريخ

 منشورات،  مطبوعات،  إعالانت كبرية،الورق املقوى
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐĞŵĞŶƚďŽĂƌĚƐŽĨƉĂƉĞƌŽƌ
 لوحات إعالانت من الورق أو الورق املقوى: من اجل
ĐĂƌĚďŽĂƌĚ͕ďŽŽŬůĞƚƐ͕ĐĂůĞŶĚĂƌƐ͕ĐĂƚĂůŽŐƵĞƐ͕ĐŽƉǇŝŶŐƉĂƉĞƌ  نشرات، صور،  البومات،  بياانت إعالنية،مطبوعة
 ورق نسخ،  كتالوجات دليل مصور،  كتيبات تقاومي،
ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚĨŝůĞƐƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚ
 ، إخبارية دورية
ůĂŵŝŶĂƚŽƌƐĨŽƌŽĨĨŝĐĞƵƐĞ͕ŐƌĂƉŚŝĐƉƌŝŶƚƐ͕ŶĞǁƐƉĂƉĞƌƐ͕
 صفائح للواثئق، قرطاسيه
للواثئق
ملفات
ق رطاسيه
In
the
name
of:
sharekat
Amarko
lldeeyh
waleelan
كة عماركو للدعاية
 شر: ، أبسم
ƉĂƉĞƌ͕ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐƉƌŝŶƚĞĚ͕ƉůĂĐĂƌĚƐŽĨƉĂƉĞƌŽƌ

لالستخدام
ĐĂƌĚďŽĂƌĚ͕ƉŽƐƚĞƌƐ͕ƉƌŝŶƚĞĚŵĂƚƚĞƌ͕ƉƌŝŶƚĞĚƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ ،  صحف،  مطبوعات ختطيطية، واالعالناملكتيب
ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ;ƉƌŝŶƚĞĚͿ͕ƉƌŽƐƉĞĐƚƵƐĞƐ͕ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕
الورق أو من
بوووول من
إعالانت
، فوتوغرافية
 صور، ورق
ĚĚƌĞƐƐ͗ũĞŶŝŶͲŵŽƋĂďĞůƐĞŶĂŵĂũĞŶŝŶͲƐŚĂƌĞĂůũĂŵĞĂŚ
سووووينم
 ق- جنووووين
: العنوووو ا
ƐĐƌĂƉďŽŽŬƐ͕;ƉƌŝŶƚĞĚͿ͕ƐĐƌĂƉďŽŽŬƐ͕ŶĞǁƐůĞƚƚĞƌƐ͘

 منشورات، عا مطبوعات
، كبرية
،الورق املقوى
إعالانت الج
 ر- جنين


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ũĞŶŝŶͲŵŽƋĂďĞůƐĞŶĂŵĂ نشرات
 شارع- ،جنني
البوماتسينما
 مقابل-، جنني
صور،
إعالنية: التبليغ
عنوانبياانت
،مطبوعة
ũĞŶŝŶͲƐŚĂƌĞĂůũĂŵĞĂŚ
إخباريةاجلامعة
 ، دورية

In the name of: sharekat Amarko lldeeyh waleelan




 شركة عماركو للدعاية: أبسم
واالعالن


7





العدد التاسع عرش 2017/10/1


العالمة التجارية رقم  72169 :
يف الصنف  37 :

Trade Mark No.: 27065
In Class: 32

10

Date: 07/06/2015

التاريخ  7109/16/12 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗&ƌƵŝƚũƵŝĐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞĚƌŝŶŬƐ
In the name of: Tropicana Products, Inc.


من اجل  :عصري الفواكه ومشروابت عصري الفواكه .


أبسم  :تروبيكاان بروكتس  ،إنك.
Trade Mark
No.:
27065

72169

:
رقم
ية
ر
التجا
العالمة
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϬϬϭϭϯƚŚǀĞŶƵĞĂƐƚƌĂĚĞŶƚŽŶ͕&ůŽƌŝĚĂ
العنووو ا  17 1001 :أفينيووو تيسووووت
Trade Mark No.: 27065

عالمة التجارية رقم  :
In32
^Class:ϯϰϮϬϴ͕h
32
72169
In Class:
ابينتوووووووووو ا فل ريوووووووووووا  71206ا
يف الصنف 37 :يف الصنف 37 :بر




تاريخ 7109 /16 /12 :

التاريخ :

Date: 07/06/2015



المتحوة األ ري يا
/16الي ت
 /12ال
7109

Date: 07/06/2015



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗&ƌƵŝƚũƵŝĐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞĚƌŝŶŬƐ
In the name of: Tropicana Products, Inc.

ن اجل  :عصري الفواكه ومشروابت عصري ا لفواكه.
كتس  ،إنك.
سم  :تروبيكاان برو
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϬϬϭϭϯƚŚǀĞŶƵĞĂƐƚƌ ĂĚĞŶƚŽŶ͕&ůŽƌŝĚĂ
تيسووووت
 17 1001 :أفينيووو
العنووو ا
^ϯϰϮϬϴ͕h
ا فل ريوووووووووووا  71206ا
ابينتوووووووووو
بر

لفواكهر.ية -
للملكية الفك
الفواكه  :سااب وشر
عنوان التبليغ
كاهمعصري ا
ومشروابت
من اجل  :عصري
البرية
4427
كاهمب
نوان التبليغ  :سااب وشر ص .
الفكرية -
للملكية
البرية :تروبيكاان بروكتس  ،إنك.
ص .ب  4427أبسم


ال الي ت المتحوة األ

ري

يا





In the name of: Tropicana
Products, Inc.
:


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

ا فل ريوووووووووووا  71206ا

ال الي ت المتحوة األ ري يا

Ϳ ; 0



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



Ϳ ; 0
11








ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :











ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϬϬϭϭϯƚŚǀĞŶƵĞĂƐƚƌĂĚĞŶƚŽŶ͕&ůŽƌŝĚĂ

^ϯϰϮϬϴ͕h


العنووو ا  17 1001 :أفينيووو تيسووووت

برابينتوووووووووو

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
&ƌƵŝƚũƵŝĐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞĚƌŝŶŬƐ






العالمة التجارية رقم  72405 :
يف الصنف  43 :

Ϳ ; 0

التاريخ  7106/10/01 :

خدمات الفنادق ,خدمات املطاعم ,وتقدمي
من اجل :

الطعام واحلوانيت وقاعات تناول الشراب ,وخدمات


اإلقامة يف املنتجعات ,توفري التسهيالت العامة
لإلجتماعات واملؤمترات واملعارض ,توفري التسهيالت
ملأدبة الطعام واملناسبات اإلجتماعية للحفالت اخلاصة,

وخدمات احلجوزات لآلخرين لإلقامة يف الفنادق,
أماكن اإلقامة املؤقته ,املقاهي ,الكافيتريايت ,الفنادق
الصغرية (موتيالت) ,تنظيم الرحالت والسفر ,تنظيم
الرحالت السياحية ,حجز املقاعد السفرية ,ارتياد

Trade Mark No.: 28419
In Class: 43
Date: 10/01/2016

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ŽƚĞůƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚ͕ĐĂƚĞƌŝŶŐ͕ďĂƌ

͕ĂŶĚĐŽĐŬƚĂŝůůŽƵŶŐĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ƌĞƐŽƌƚůŽĚŐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĐĞƐ
͕ƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨŐĞŶĞƌĂůƉƵƌƉŽƐĞĨĂĐŝůŝƚŝĞƐĨŽƌŵĞĞƚŝŶŐƐ
ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐĂŶĚĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ͕ƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐŽĨďĂŶƋƵĞƚĂŶĚ
ƐŽĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶĨĂĐŝůŝƚŝĞƐĨŽƌƐƉĞĐŝĂůŽĐĐĂƐŝŽŶƐ͕ĂŶĚ
͕ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞĞƐĨŽƌŚŽƚĞůĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶƐĨŽƌŽƚŚĞƌƐ
͕ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͕ĐĂĨĞƐ͕ĐĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͕ŵŽƚĞůƐ
ƚƌĂǀĞůĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚ͕ĂƌƌĂŶŐŝŶŐŽĨƚŽƵƌƐ͕ďŽŽŬŝŶŐŽĨƐĞĂƚƐ
͕ĨŽƌƚƌĂǀĞů͕ƐŝŐŚƚƐĞĞŝŶŐƚŽƵƌŝƐŵ͕ƐĞůĨͲƐĞƌǀŝĐĞƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ
͕ƐŶĂĐŬͲďĂƌƐ͕ƚŽƵƌŝƐƚŚŽŵĞƐ͕ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶďƵƌĞĂƵ;ŚŽƚĞůƐ
͘ďŽĂƌĚŝŶŐͿ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŚŽůŝĚĂǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ



األماكن السياحية ,مطاعم اخلدمات الذاتية ,مطاعم

الوجبات اخلفيفة ,املطاعم املؤقته أو املتنقلة
( الكانتينات) ,بيوت السياح ,مكاتب أتمني اإلقامة

( الفنادق والنُزل) ,توفري أماكن إقامة للعطالت .
أبسم  :شركة جولدن تري
لإلستثمار السياحي

العن ا  :ن بلس  -بيت و

عنوان التبليغ  :انبلس  -شارع فلسطني  -عمارة
التميمي ط 3



In the name of: SHAREKT GOLDEN TREE
LLESTETHMAR ALSEYAHE
ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^ͲzdtE
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







العدد التاسع عرش 2017/10/1

8
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Trade Mark No.: 28662
In Class: 5

العالمة التجارية رقم  72667 :
يف الصنف  9 :
التاريخ  7106/17/79 :

Date: 25/02/2016





من اجل  :مستحضرات بيطرية ،مواد وأغذية محية
 72667
لإلستعمالية رقم  :
معدة العالمة التجار
البيطري ،مطهرات،
الطيب أو

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗sĞƚĞƌŝŶĂƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚ

͕ŝĞƚĂƌǇŝŶƚĞŶĚĞĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůĂŶĚǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇƵƐĞ
Trade Mark No.: 28662
ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞĞǆƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨ
In Class: 5

͘ŚĂƌŵĨƵůŝŶƐĞĐƚƐĂŶĚĂŶŝŵĂůƐ͕ĨƵŶŐŝĐŝĚĞƐĂŶĚŚĞƌďŝĐŝĚĞƐ

الصنف 9 :
يف
إلابدة احلشرات واحليواانت الضارة،
مستحضرات
التاريخ  7106/17/79 :
مبيدات فطرايت ومبيدات أعشاب .
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗sĞƚĞƌŝŶĂƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚ
من اجل  :مستحضرات بيطرية ،مواد وأغذية محية
͕In theŝĞƚĂƌǇŝŶƚĞŶĚĞĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůĂŶĚǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇƵƐĞ
name of: .Hatiem Naser Ahmad Al Sharbaty
أبسم  :حامت انصر امحد
Date: 25/02/2016

معدة لإلستعمال الطيب أو البيطري ،مطهرات،

الشرابيت.

ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞĞǆƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨ
͘ŚĂƌŵĨƵůŝŶƐĞĐƚƐĂŶĚĂŶŝŵĂůƐ͕ĨƵŶŐŝĐŝĚĞƐĂŶĚŚĞƌďŝĐŝĚĞƐ

مستحضرات إلابدة احلشرات واحليواانت الضارة،
أعشاب.ووحا ĚĚƌĞƐƐ͗͘,ĞďƌŽŶͲĚŽĂƌůƐĞŚĂͲŵĂƌĞƚů<ŚĂĞĞĂƚͲ -
ومبيداتوار الاو
الخليووول  -ب
العنوو ا
مبيدات :فطرايت
&ůŽŽƌůĂŶĚ
االرض
م
In the name of: .Hatiem Naser Ahmad Al Sharbaty
بق امحد
الخي طحامت -الطانصر
أبسمرة :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

التبليغ : .احملامي بالل كمال  -رام هللا .
عنوانالشرابيت

العنوو ا  :الخليووول  -بوار الاوووحا ĚĚƌĞƐƐ͗͘,ĞďƌŽŶͲĚŽĂƌůƐĞŚĂͲŵĂƌĞƚů<ŚĂĞĞĂƚͲ -
 &ůŽŽƌůĂŶĚ
االرضاليعطي اصحاهبا
العالمة
هذه
تسجيل
ان
:
مالحظة
م رة الخي ط  -الط بق
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ابستخدام  -رام
احملامي بالل كمال
حق عنوان
كلمةهللا  .ميثام
التبليغ :املطلق
احلماية




 DĞƚŚĂŵذات االستخدام العام مبعزل عن
مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا

العالمة
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 DĞƚŚĂŵذات االستخدام العام مبعزل عن
العالمة 



العالمة التجارية رقم  72207 :
يف الصنف  3 :

Ϳ ; 0



Trade Mark No.: 28712
In Class: 3
Date: 02/03/2016











Ϳ ; 0



التاريخ  7106/13/17 :





حق احلماية املطلق ابستخدام كلمة ميثام







Trade Mark No.: 28712
 72207
شامبورية،رقم  :
العالمة التجا
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ǁŝƉĞƐǁĞƚƉĂƉĞƌƐŚĂŵƉŽŽůĞĂŶŝŶŝŐ
ورقية مبللة 
مناديل
من اجل  :مواد تنظيف ،
In Class: 3
يف الصنف  3 :
ŵĂƚĞƌŝĂů
Date:
02/03/2016 al ameed leltasweeq walestirad
للتسويق 7106/13
أبسم  :شركة العميدالتاريخ /17 :
In the name of:
Sharekat
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ǁŝƉĞƐǁĞƚƉĂƉĞƌƐŚĂŵƉŽŽůĞĂŶŝŶŝŐ
من اجل  :مواد تنظيف  ،شامبو  ،مناديل ورقية مبللة 
mosahama khososya
ŵĂƚĞƌŝĂů
واالسترياد مسامهة خصوصية

العنووووووو ا  :رام

أبسم  :شركة العميد للتسويق

مسامهة ووووووو ر
البيووووووورة
هللا و
خصوصية
واالسترياد

العنووووووو ا  :رام هللا والبيووووووورة ووووووو ر

االرس ل م رة شت ر

عنوان التبليغ  :رام
عشتار



In the name of: Sharekat al ameed leltasweeq walestirad

االرس ل م رة شت ر

mosahama khososya
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚǁĂůďĞΖƌĂƐŚĂƌΖĞĂůĞƌƐĂůĞŵĂƌĂƚ
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚǁĂůďĞΖƌĂƐŚĂƌΖĞĂůĞƌƐĂůĞŵĂƌĂƚ
ĞƐŚƚĂƌ

شارععمارة
االرسال
والبرية
االرسال عمارة
شارامعهللا والبرية
التبليغ  :ر
هللاعنوان
عشتار


ĞƐŚƚĂƌ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:















ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

االرس ل م رة شت ر

ĚĚƌĞƐƐ͗ƌŝŚĂͬƐŚĂƌĞĂΖŵŵĂŶů:ŝƐĞƌ

:ƌŝŚĂͬƐŚĂƌĞĂΖŵŵĂŶ
9 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

 ů:ŝƐĞƌ
14
; 0 Ϳ



العريب

 رام هللا والبرية شارع االرسال عمارة: عنوان التبليغ
عشتار


الجسر

م

 ر/  أريح: العن ا


عمان اجلسر
ع2017/10/1
شار/  أرحيا: عرش
التاسعالتبليغ
العدد عنوان












 Trade Mark No.: 28765
 72269 : العالمة التجارية رقم

In Class: 35
 39 : يف الصنف
Trade Mark No.: 28765
 72269 : العالمة التجارية رقم
 39 :  يف الصنف7106 /13 /01 : التاريخ
Date: 10/03/2016 In Class: 35
; 0 Ϳ
Date: 10/03/2016
 7106/13/01 : التاريخ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐͬ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐͬ
وتوجيه وتوجيه
وإدارةاالعالن وإدارة
االعالنالدعاية و
 خدمات:  خدمات الدعايةمنواجل: من اجل
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͘
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͘

 األعمال وتفعيل النشاط املكتيب
 األعمال وتفعيل النشاط املكتيب
In the name of: Jameit Al Mashroa' Al Inshaee Al Arabi
 مجعية املشروع االنشائي: أبسم
العريب
In the name of: Jameit Al Mashroa' Al Inshaee Al Arabi
االنشائي
 مجعية املشروع: أبسم
ĚĚƌĞƐƐ͗ƌŝŚĂͬƐŚĂƌĞĂΖŵŵĂŶů:ŝƐĞƌ
 ر م الجسر/  أريح: العن ا
In the name of: SHARIKAT
AL
SINDIBAD
LEL
للمالبس
السندابد
 شركة: أبسم
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ƌŝŚĂͬƐŚĂƌĞĂΖŵŵĂŶ
شارع عمان اجلسر/  أرحيا: عنوان التبليغ
العريب
ů:ŝƐĞƌ
MALABES WAL AHTHIA

االحذيه
ĚĚƌĞƐƐ͗ƌŝŚĂͬƐŚĂƌĞĂΖŵŵĂŶů:ŝƐĞƌ
 ر م الجسر/  أريح: و العن ا


ĚĚƌĞƐƐ͗ZD>>,WKKyϭϬϰϵ
1019
 رام:: التبليغ
عنوان العن ا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ƌŝŚĂͬƐŚĂƌĞĂΖŵŵĂŶ
اجلسر
صع بعمان
شار/أرحياهللا


 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ů:ŝƐĞƌ
9 رام هللا مركز االسراء ط: عنوان التبليغ
; 0 Ϳ
 
14

 

In the name of: SHARIKAT AL SINDIBAD LEL
 شركة السندابد للمالبس: أبسم



MALABES WAL AHTHIA
 و االحذيه
 Trade Mark No.: 28821
 72270 : العالمة التجارية رقم
ĚĚƌĞƐƐ͗ZD>>,WKKyϭϬϰϵ
1019  رام هللا ص ب: العن ا
In Class: 25
 79 : يف الصنف
;
0
Ϳ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
9 رام هللا مركز االسراء ط: عنوان التبليغ
Date: 17/03/2016
 7106/13/02 : التاريخ
; 0 Ϳ


Trade Mark No.: 28821
 72270 : العالمة التجارية رقم
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĐůŽƚŚĞƐĂŶĚƐŚŽĞƐ

  مالبس واحذية: من اجل
In Class: 25
 79 : يف الصنف

Date: 17/03/2016
 7106/13/02 : التاريخ
 In the name of: SHARIKAT AL SINDIBAD LEL
 شركة السندابد للمالبس: أبسم

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐůŽƚŚĞƐĂŶĚƐŚŽĞƐ
  مالبس واحذية: من اجل
MALABES
WAL
AHTHIA

و االحذيه

ĚĚƌĞƐƐ͗ZD>>,WKKyϭϬϰϵ
1019  رام هللا ص ب: العن ا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
9 رام هللا مركز االسراء ط: عنوان التبليغ
; 0 Ϳ
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Trade Mark No.: 28821
 72270 : التجارية رقم
العالمة



In Class:
25 No.: 28850

79
: الصنف
Trade
Mark
 72291 : التجارية رقم
يفالعالمة
Date:
17/03/2016
 7106 /79
13/:02
: التاريخ
; 0 Ϳ
In
Class:
25
الصنف
يف
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĐůŽƚŚĞƐĂŶĚƐŚŽĞƐ

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

In the name of: Abdullah AL-Othaim Markets Company
 شركةأسواق عبدهللا العثيم: أبسم

(Saudi Joint Stock Company)
Trade Mark No.: 28850
 72291 : املسامهةالتجارية رقم
العالمة
ĚĚƌĞƐƐ͗W͘KŽǆϰϭϳϬϬZŝǇĂĚŚϭϭϱϯϭͲ<ŝŶŐĚŽŵŽĨ
 الريووووو11500 ب.ص79
: :الصنف ا
يف العنوووو
In Class: 25
^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ͘
المملكاالعربياالسع بيا
11771
Date: 22/03/2016
 7106/13-/77
: التاريخ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ب
.
ص
الفكريه
ه
للملكي
مساس
:
التبليغ
عنوان
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ͘
  املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس: من اجل
 فلسطني-  انبلس705
In the name of: Abdullah AL-Othaim Markets Company
 شركةأسواق عبدهللا العثيم: أبسم

(Saudi Joint Stock Company)
 املسامهة

Trade
Mark No.: 28850
 72291 : العالمة التجارية رقم
ĚĚƌĞƐƐ͗W͘KŽǆϰϭϳϬϬZŝǇĂĚŚϭϭϱϯϭͲ<ŝŶŐĚŽŵŽĨ
 الريووووو11500 ب. ص: العنوووو ا

In Class: 25
 79 : يف الصنف
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Trade Mark No.: 28980

العالمة التجارية رقم  72521 :

يف الصنف  3 :

In Class: 3







Trade Mark No.: 28980

Date:
05/04/2016
In Class:
3

العالمة التجارية رقم  72521 :

 7106/14
19
يفالتاريخ :
 /3
الصنف :
التاريخ  7106 /14 /19 :
اجلسمم
وبشرة اجلس
ابلوجه وبشرة
العناية ابلوجه
منتجات العناية
اجل  ::منتجات
من اجل
من
وحتديدا

املنظفات

والكرميات

السائلة

والكرميات

ميات
السائلة والك
واملناديل والكر
واالمصال املنظفات
وحتديدا
الكيميائيةر او
مياتابملواد
املشبعة
كبات للصحة الشخصية والنظافة الشخصية
املر
واقياتاو
الكيميائية
واالمصال واملناديل املشبعة ابملواد
واملناديل والفوط ومواد الفرك واملرطبات و

الشمس.
الشخصية والنظافة الشخصية
كبات  للصحة
املر
أبسم  :جونسون اند جونسون
ووووركا وووون ني جيرسووووو
:
العنوووو ا
واملرطبات وواقيات
ومواد الفرك
والفوط
واملناديل
انوو ج نسو
ج نسو
و ن انهو و
انزويووويا نيووو جيرسووو ا
اا نيووو بر
بووو
الشمس .
06977ا ال الي ت المتحوة

Date: 05/04/2016

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕&ĂĐŝĂůĂŶĚďŽĚǇƐŬŝŶĐĂƌĞƉƌŽĚƵĐƚƐ
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗&ĂĐŝĂůĂŶĚďŽĚǇƐŬŝŶĐĂƌĞƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŶĂŵĞůǇ͕ĐůĞĂŶƐĞƌƐ͕ůŽƚŝŽŶƐ͕ĐƌĞĂŵƐ͕ƐĞƌƵŵƐ͕ĚŝƐƉŽƐĂďůĞ
ŶĂŵĞůǇ͕ĐůĞĂŶƐĞƌƐ͕ůŽƚŝŽŶƐ͕ĐƌĞĂŵƐ͕ƐĞƌƵŵƐ͕ĚŝƐƉŽƐĂďůĞ
ǁŝƉĞƐŝŵƉƌĞŐŶĂƚĞĚǁŝƚŚĐŚĞŵŝĐĂůƐŽƌĐŽŵƉŽƵŶĚƐĨŽƌ
͕ƉĞƌƐŽŶĂůŚǇŐŝĞŶĞ͕ǁŝƉĞƐĂŶĚƉĂĚƐ͕ƐĐƌƵďƐ͕ŵŽŝƐƚƵƌŝǌĞƌƐ
ǁŝƉĞƐŝŵƉƌĞŐŶĂƚĞĚǁŝƚŚĐŚĞŵŝĐĂůƐŽƌĐŽŵƉŽƵŶĚƐĨŽƌ
͘ĂŶĚƐƵŶƐĐƌĞĞŶ
͕ƉĞƌƐŽŶĂůŚǇŐŝĞŶĞ͕ǁŝƉĞƐĂŶĚƉĂĚƐ͕ƐĐƌƵďƐ͕ŵŽŝƐƚƵƌŝǌĞƌƐ
͘ĂŶĚƐƵŶƐĐƌĞĞŶ
In the name of: Johnson & Johnson

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

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


أبسم  :جونسون اند جونسون




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ

:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ

͘͘^͘h

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

Ϳ

In the name of: Johnson & Johnson
;0


انوو ج نسو

بووو اا نيووو برانزويووويا نيووو جيرسووو ا

06977ا ال الي ت المتحوة

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


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

; 017
Ϳ













 Trade Mark No.: 29029

التجارية رقم  75175 :
العالمة

يف الصنف  31 :

In Class: 30

التاريخ  7106/14/02 :

البودينغ ،املثلجات الصاحلة لالكل،
من اجل  :حلوى



ومعجنات املخابز
املثلجات؛
بضائع 75175
التجارية رقم  :
املساحيق لصناعة العالمة


األمد 31،
طويلة الصنف :
يف
وخاصة الكعك وكعك
ذات الصالحية
التاريخ  7106/14/02 :
أساسها
املشروابت اليت
الوافل اجلاهز
لالكل،
املثلجات الصاحلة
لألكل اجل؛  :حلوى البودينغ،
من
املثلجات؛ بضائع ومعجنات املخابز
لصناعة 
املساحيقابألرز.
البودينغ

الكاكاو؛ حلوى
أبسم  :زوت أس
كاي جي

ذات الصالحية طويلة األمد ،وخاصة الكعك وكعك
إي آند كو.
الوافل اجلاهز لألكل ؛ املشروابت اليت أساسها
الكاكاو؛ حلوى البودينغ ابألرز .
أبسم  :زوت أس إي آند كو.

العنوووووووووو ا  :ب آر .ستيشوووووووووويل -
ستراسوووووو 1ا

ألم ني

كاي جي

يوووووورتيجين ا
68890
ستيشوووووووووويل -
العنوووووووووو ا  :ب آر.

Date: 17/04/2016
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WƵĚĚŝŶŐƐ͕ĞĚŝďůĞŝĐĞ͕ƉŽǁĚĞƌĨŽƌŝĐĞ

ĐƌĞĂŵ͖ůŽŶŐͲůŝĨĞďĂŬĞƌǇŐŽŽĚƐĂŶĚƉĂƐƚƌŝĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ
Trade Mark No.: 29029
͖ƌĞĂĚǇͲƚŽͲĞĂƚĐĂŬĞƐĂŶĚǁĂĨĨůĞƐ͖ĐŽĐŽĂͲďĂƐĞĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ
In Class: 30
͘ƌŝĐĞƉƵĚĚŝŶŐ
Date: 17/04/2016

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WƵĚĚŝŶŐƐ͕ĞĚŝďůĞŝĐĞ͕ƉŽǁĚĞƌĨŽƌŝĐĞ

ĐƌĞĂŵ͖ůŽŶŐͲůŝĨĞďĂŬĞƌǇŐŽŽĚƐĂŶĚƉĂƐƚƌŝĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ
͖ƌĞĂĚǇͲƚŽͲĞĂƚĐĂŬĞƐĂŶĚǁĂĨĨůĞƐ͖ĐŽĐŽĂͲďĂƐĞĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ
͘ƌŝĐĞƉƵĚĚŝŶŐ

In the name of: Zott SE & Co. KG

In the name of: Zott SE & Co. KG

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ƌ͘^ƚĞŝĐŚĞůĞͲ^ƚƌĂƐƐĞϰ͕ϴϲϲϵϬDĞƌƚŝŶŐĞŶ
'ĞƌŵĂŶǇ
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ƌ͘^ƚĞŝĐŚĞůĞͲ^ƚƌĂƐƐĞϰ͕ϴϲϲϵϬDĞƌƚŝŶŐĞŶ
'ĞƌŵĂŶǇ

ستراسوووووو 1ا  68890يوووووورتيجين ا

ألم ني

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

الفكرية -
للملكية
وشر
الفكرية -
كاهم للملكية
كاهم :سااب وشر
التبليغ
عنوان التبليغ  :ساابعنوان

ص .ب 4427


البريةص .ب  4427البرية
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Trade Mark No.: 29050
In Class: 21
Date: 18/04/2016
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ďƌĂƐŝǀĞƉĂĚƐĨŽƌŬŝƚĐŚĞŶƉƵƌƉŽƐĞƐ͖
ďƌĂƐŝǀĞƐƉŽŶŐĞƐĨŽƌƐĐƌƵďďŝŶŐƚŚĞƐŬŝŶ͕ĞƌŽƐŽůĚŝƐƉĞŶƐĞƌƐ
ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͕/ŶĚŽŽƌƋƵĂƌŝĂ͕ƋƵĂƌŝƵŵ
ŚŽŽĚƐ͕ůĞĐƚƌŝĐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƚƚƌĂĐƚŝŶŐĂŶĚŬŝůůŝŶŐŝŶƐĞĐƚƐ͕
ŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐĂƵƚŽĐůĂǀĞƐƉƌĞƐƐƵƌĞĐŽŽŬĞƌƐ͕ƉŽƌƚĂďůĞďĂďǇ
ďĂƚŚƐ͕ĂƐŝŶƐďŽǁůƐ͕ĂƐŝŶƐƌĞĐĞƉƚĂĐůĞƐ͕ĂƐŬĞƚƐĨŽƌ
ĚŽŵĞƐƚŝĐƵƐĞ͕ĂƐƚŝŶŐƐƉŽŽŶƐĨŽƌŬŝƚĐŚĞŶƵƐĞ͕ƉŽƌƚĂďůĞ
ďĂďǇĂƚŚƐ͕ĂƌƉĞƚĞĂƚĞƌƐŶŽƚďĞŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŶŽŶͲ
ĞůĞĐƚƌŝĐďĞĂƚĞƌƐ͕ĞĞƌŵƵŐƐ͕,ĞĂƚŝŶƐƵůĂƚĞĚĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐĨŽƌ
ĞǀĞƌĂŐĞƐ͕ƵƐƚŝŶƐ͕ŝƌĚďĂƚŚƐ͕ŝƌĚĐĂŐĞƐ͕ŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐ
ďůĞŶĚĞƌƐĨŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͕/ƌŽŶŝŶŐŽĂƌĚƐ͕ŽŽƚ
ũĂĐŬƐ͕ŽŽƚƚƌĞĞƐ͕ƐƚƌĞƚĐŚĞƌƐ͕ŽƚƚůĞŐŽƵƌĚƐ͕ŽƚƚůĞ
ŽƉĞŶĞƌƐ͕ŽƚƚůĞƐ͕ZĞĨƌŝŐĞƌĂƚŝŶŐŽƚƚůĞƐ͕ŽǁůƐďĂƐŝŶƐ͕
'ůĂƐƐŽǁůƐ͕ŽǆĞƐĨŽƌƐǁĞĞƚŵĞĂƚƐ͕ŽǆĞƐŽĨŐůĂƐƐ͕ŽǆĞƐ
ŽĨŵĞƚĂůĨŽƌĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐƉĂƉĞƌƚŽǁĞůƐ͕^ŽĂƉŽǆĞƐ͕
ĚŽŵĞƐƚŝĐďƌĞĂĚďĂƐŬĞƚƐ͕ƌĞĂĚďŝŶƐ͕ƌĞĂĚďŽĂƌĚƐ͕ŶŝŵĂů
ƌŝƐƚůĞƐďƌƵƐŚǁĂƌĞ͕ƌŽŽŵƐ͕ƌƵƐŚŐŽŽĚƐ͕ƌƵƐŚĞƐ͕
ŝƐŚǁĂƐŚŝŶŐƌƵƐŚĞƐ͕ůĞĐƚƌŝĐƌƵƐŚĞƐĞǆĐĞƉƚƉĂƌƚƐŽĨ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƌƵƐŚĞƐĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐƚĂŶŬƐĂŶĚĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐ͕
ƌƵƐŚĞƐĨŽƌĨŽŽƚǁĞĂƌ͕DĂƚĞƌŝĂůĨŽƌƌƵƐŚͲŵĂŬŝŶŐ͕ƵĐŬĞƚƐ͕
ƵĐŬƐŬŝŶĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐ͕WĞƌĨƵŵĞƵƌŶĞƌƐ͕ƚĞƌƌĂͲĐŽƚƚĂŽƌŐůĂƐƐ
ďƵƐƚƐŽĨĐŚŝŶĂ͕ƵƚƚĞƌĚŝƐŚĞƐ͕ƵƚƚĞƌͲĚŝƐŚĐŽǀĞƌƐ͕
ƵƚƚŽŶŚŽŽŬƐ͕ĂďĂƌĞƚƐƚƌĂǇƐ͕ĂŐĞƐĨŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉĞƚƐ͕
ĂŬĞŵŽůĚƐŵŽƵůĚƐ͕ĂŶĚĞůĂďƌĂĐĂŶĚůĞƐƚŝĐŬƐ͕ĂŶĚůĞ
ĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚĞƌƐ͕ĂŶĚůĞƌŝŶŐƐ͕ĂŶĚůĞƐƚŝĐŬƐ͕ĂŶĚǇďŽǆĞƐ͕
ĂƌďŽǇƐ͕ĂƌƉĞƚďĞĂƚĞƌƐŚĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͕ĂƌƉĞƚ
ƐǁĞĞƉĞƌƐ͕ŽŵďĂƐĞƐ͕ĂƵůĚƌŽŶƐ͕ĞƌĂŵŝĐƐĨŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ŚĂŵďĞƌƉŽƚƐ͕ŚĂŵŽŝƐůĞĂƚŚĞƌĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐ͕
ŚĞĞƐĞͲĚŝƐŚĐŽǀĞƌƐ͕ŚŝŶĂŽƌŶĂŵĞŶƚƐ͕ŚŽƉƐƚŝĐŬƐ͕ŝŶĚĞƌ
ƐŝĨƚĞƌƐŚŽƵƐĞŚŽůĚƵƚĞŶƐŝůƐ͕ŚĂŶĚͲŽƉĞƌĂƚĞĚĐůĞĂŶŝŶŐ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͕ZĂŐƐĐůŽƚŚĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐ͕ůĞĂŶŝŶŐƚŽǁ͕
ůŽƐƵƌĞƐĨŽƌƉŽƚůŝĚƐ͕ůŽƚŚĨŽƌǁĂƐŚŝŶŐĨůŽŽƌƐ͕ůŽƚŚĞƐƌĂĐŬƐ
ĨŽƌĚƌǇŝŶŐ͕ůŽƚŚĞƐͲƉĞŐƐ͕ůŽƚŚĞƐͲƉŝŶƐ͕ůŽƚŚŝŶŐƐƚƌĞƚĐŚĞƌƐ͕





 75191 : العالمة التجارية رقم
 70 : يف الصنف
 7106/14/02 : التاريخ

 اسفنج جلي،  لبادات جلي ألغراض املطبخ: من اجل
 احواض،  مرذاذات ليست لغاايت طبية، لفرك اجللد
 أغطية ألحواض تربية، داخلية لرتبية األحياء املائية
 األجهزة الكهرابئية جلذب والقضاء، األحياء املائية

 أحاوض،  طناجر ضغط غري كهرابئية،على احلشرات
، أواين،  أطباق عميقة، استحمام حممولة لألطفال
 مالعق خفق تستخدم يف،سالل لالستخدام املنزيل

 منافض، أحواض استحمام حممولة لالطفال، املطبخ
، أقداح برية،  خفاقات غري كهرابئية،)سجاد (غري الية
، صناديق نفاايت، اوعية عزل حراري للمشروابت

 خالطات غري، أقفاص طيور، أحواض ماء للطيور
 مالزم خللع، ألواح كوي،كهرابئية لغاايت املنزلية

 أوعية أو قوارير من،) قوالب لألحذية(موسعات،البوت

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

 صناديق معدنية لصرف،  صناديق زجاجية، حلوايت
،) سالل خبز(منزلية،  علب صابون، املناديل الورقية
 شعر خشن للحيواانت، ألواح خبز،صناديق خبز

، فراشي، منتجات الفراشي،  مكانس،)( لصنع الفراشي
 فراشي كهرابئية (ماعدا أجزاء، فراشي لغسل الصحون
 فراشي، فراشي لتنظيف الصهاريج واحلاوايت،)االالت
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ůŽƚŚƐĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐ͕ŽĂƐƚĞƌƐŶŽƚŽĨƉĂƉĞƌĂŶĚŽƚŚĞƌƚŚĂŶ
ƚĂďůĞůŝŶĞŶ͕ŽĐŬƚĂŝůƐƚŝƌƌĞƌƐ͕ŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐŽĨĨĞĞĨŝůƚĞƌƐ͕
ŚĂŶĚͲŽƉĞƌĂƚĞĚĐŽĨĨĞĞŐƌŝŶĚĞƌƐ͕ŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐĐŽĨĨĞĞ
ƉĞƌĐŽůĂƚŽƌƐ͕ŽĨĨĞĞƐĞƌǀŝĐĞƐƚĂďůĞǁĂƌĞ͕ŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐ
ŽĨĨĞĞƉŽƚƐ͕EŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐƉŽƌƚĂďůĞŽůĚďŽǆĞƐ͕ŽŵďĐĂƐĞƐ͕
ŽŵďƐ͕ůĞĐƚƌŝĐŽŵďƐ͕ŽŵďƐĨŽƌĂŶŝŵĂůƐ͕>ĂƌŐĞͲƚŽŽƚŚĞĚ
ŽŵďƐĨŽƌƚŚĞŚĂŝƌ͕ŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌƐΖĚĞĐŽƌĂƚŝŶŐďĂŐƐƉĂƐƚƌǇ
ďĂŐƐ͕ŽŶƚĂŝŶĞƌƐĨŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚŽƌŬŝƚĐŚĞŶƵƐĞ͕ŽŽŬĞƌǇ
ŵŽůĚƐŵŽƵůĚƐ͕ŽŽŬŝĞďŝƐĐƵŝƚĐƵƚƚĞƌƐ͕ŽŽŬŝĞũĂƌƐ͕
ŽŽŬŝŶŐƉŽƚƐĞƚƐ͕ŽŽŬŝŶŐƉŽƚƐ͕ŽŽŬŝŶŐƐŬĞǁĞƌƐŽĨŵĞƚĂů͕
ŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐĐŽŽŬŝŶŐƵƚĞŶƐŝůƐ͕ŽŽůĞƌƐŝĐĞƉĂŝůƐ͕EŽŶͲ
ĞůĞĐƚƌŝĐƉŽƌƚĂďůĞŽŽůĞƌƐ;ŵ͘Ϳ͕&ŽŽĚŽŽůŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ
ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐŚĞĂƚĞǆĐŚĂŶŐĞĨůƵŝĚƐĨŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͕
ŽƌŬƐĐƌĞǁƐ͕dĞĂŽƐŝĞƐ͕ŽƐŵĞƚŝĐƵƚĞŶƐŝůƐ͕ŽƚƚŽŶǁĂƐƚĞ
ĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐ͕ŽǀĞƌƐĨŽƌĚŝƐŚĞƐ͕ŽǀĞƌƐŶŽƚŽĨƉĂƉĞƌĨŽƌ
ĨůŽǁĞƌƉŽƚƐ͕ƌŽĐŬĞƌǇ͕ƌƵĞƚƐƚĂŶĚƐĨŽƌŽŝůĂŶĚǀŝŶĞŐĂƌ͕
ƌƵĞƚƐ͕ƌƵŵďƚƌĂǇƐ͕ƌǇƐƚĂůŐůĂƐƐǁĂƌĞ͕ƵƉƐ͕ŐŐƵƉƐ͕
&ƌƵŝƚƵƉƐ͕ƵƉƐŽĨƉĂƉĞƌŽƌƉůĂƐƚŝĐ͕ƵƌƌǇĐŽŵďƐ͕ƵƚƚŝŶŐ
ďŽĂƌĚƐĨŽƌƚŚĞŬŝƚĐŚĞŶ͕ĞĐĂŶƚĞƌƐ͕ŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐĚĞĞƉĨƌǇĞƌƐ͕
ĞŵŝũŽŚŶƐ͕ĞŽĚŽƌŝƐŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƉĞƌƐŽŶĂůƵƐĞ͕ŝƐŚ
ĐŽǀĞƌƐ͕ŝƐŚĞƐ͕ƵƚƚĞƌŝƐŚĞƐ͕ŝƐŚĞƐĨŽƌƐŽĂƉ͕ŝƐŚǁĂƐŚŝŶŐ
ďƌƵƐŚĞƐ͕^ŽĂƉŝƐƉĞŶƐĞƌƐ͕DĞƚĂůďŽǆĞƐĨŽƌŝƐƉĞŶƐŝŶŐ
ƉĂƉĞƌƚŽǁĞůƐ͕ŝƐƉŽƐĂďůĞƚĂďůĞƉůĂƚĞƐ͕ŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐ
ĚŽŵĞƐƚŝĐŐƌŝŶĚĞƌƐ͕ƌŝŶŬŝŶŐĨůĂƐŬƐĨŽƌƚƌĂǀĞůůĞƌƐ͕ƌŝŶŬŝŶŐ
ŐůĂƐƐĞƐ͕ƌŝŶŬŝŶŐƐƚƌĂǁƐ͕ƌŝŶŬŝŶŐƚƌŽƵŐŚƐ͕ƌŝŶŬŝŶŐǀĞƐƐĞůƐ͕
ƌǇŝŶŐƌĂĐŬƐĨŽƌǁĂƐŚŝŶŐ͕ƵƐƚďŝŶƐ͕&ƵƌŶŝƚƵƌĞƵƐƚĞƌƐ͕ŶŽŶͲ
ĞůĞĐƚƌŝĐĚƵƐƚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ƵƐƚŝŶŐĐůŽƚŚƐƌĂŐƐ͕
ĂƌƚŚĞŶǁĂƌĞ͕ŐŐĐƵƉƐ͕ŶĂŵĞůůĞĚŐůĂƐƐ͕ƉĞƌŐŶĞƐ͕
ǇĞďƌŽǁďƌƵƐŚĞƐ͕ƵĐŬĞƚƐŵĂĚĞŽĨǁŽǀĞŶ&ĂďƌŝĐƐ͕&ĞĂƚŚĞƌͲ
ĚƵƐƚĞƌƐ͕ŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐŚĞĂƚĞƌƐĨŽƌ&ĞĞĚŝŶŐďŽƚƚůĞƐ͕&ĞĞĚŝŶŐ
ƚƌŽƵŐŚƐ͕&ŝďĞƌŐůĂƐƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌŝŶƐƵůĂƚŝŽŶŽƌƚĞǆƚŝůĞƵƐĞ͕
&ŝďĞƌŐůĂƐƐƚŚƌĞĂĚŶŽƚĨŽƌƚĞǆƚŝůĞƵƐĞ͕&ŝďƌĞŐůĂƐƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶ
ĨŽƌŝŶƐƵůĂƚŝŽŶŽƌƚĞǆƚŝůĞƵƐĞ͕&ŝďƌĞŐůĂƐƐƚŚƌĞĂĚŶŽƚĨŽƌ
ƚĞǆƚŝůĞƵƐĞ͕&ŝŐƵƌŝŶĞƐƐƚĂƚƵĞƚƚĞƐŽĨƉŽƌĐĞůĂŝŶ͕ĐĞƌĂŵŝĐ͕
ĞĂƌƚŚĞŶǁĂƌĞŽƌŐůĂƐƐ͕&ůĂƐŬƐ͕ƌŝŶŬŝŶŐ&ůĂƐŬƐĨŽƌƚƌĂǀĞůůĞƌƐ͕
&ůĂƚͲŝƌŽŶƐƚĂŶĚƐ͕&ůŽƐƐĨŽƌĚĞŶƚĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͕&ůŽǁĞƌƉŽƚƐ͕
&ůŽǁĞƌͲƉŽƚĐŽǀĞƌƐŶŽƚŽĨƉĂƉĞƌ͕&ůǇĐĂƚĐŚĞƌƐƚƌĂƉƐŽƌ
ǁŚŝƐŬƐ͕&ůǇƐǁĂƚƚĞƌƐ͕&ŽŽĚĐŽŽůŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐŚĞĂƚ
ĞǆĐŚĂŶŐĞĨůƵŝĚƐĨŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ƌƵƐŚĞƐĨŽƌ
&ŽŽƚǁĞĂƌ͕&ƌƵŝƚĐƵƉƐ͕ŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐĨƌƵŝƚƉƌĞƐƐĞƐĨŽƌ
ŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͕&ƌǇŝŶŐƉĂŶƐ͕&ƵŶŶĞůƐ͕&ƵƌŶŝƚƵƌĞ
ĚƵƐƚĞƌƐ͕&ƵƐĞĚƐŝůŝĐĂƐĞŵŝͲǁŽƌŬĞĚƉƌŽĚƵĐƚŽƚŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌ
ďƵŝůĚŝŶŐ͕'ĂƌďĂŐĞĐĂŶƐ͕'ĂƌĚĞŶŝŶŐŐůŽǀĞƐ͕'ĂƌůŝĐƉƌĞƐƐĞƐ
ŬŝƚĐŚĞŶƵƚĞŶƐŝůƐ͕'ůĂƐƐďŽǁůƐ͕'ůĂƐƐďƵůďƐƌĞĐĞƉƚĂĐůĞƐ͕
'ůĂƐƐĐĂƉƐ͕'ůĂƐƐĨůĂƐŬƐĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐ͕'ůĂƐƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ
ǁŝŶĚŽǁƐƐĞŵŝͲĨŝŶŝƐŚĞĚƉƌŽĚƵĐƚ͕'ůĂƐƐŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐĨŝŶĞ
ĞůĞĐƚƌŝĐĂůĐŽŶĚƵĐƚŽƌƐ͕'ůĂƐƐũĂƌƐĐĂƌďŽǇƐ͕KƉĂů'ůĂƐƐ͕'ůĂƐƐ
ƌĞĐĞƉƚĂĐůĞƐ͕'ůĂƐƐƐƚŽƉƉĞƌƐ͕ƵŶǁŽƌŬĞĚŽƌƐĞŵŝͲǁŽƌŬĞĚ
ŐůĂƐƐĞǆĐĞƉƚďƵŝůĚŝŶŐŐůĂƐƐ͕'ůĂƐƐǀŝĂůƐƌĞĐĞƉƚĂĐůĞƐ͕'ůĂƐƐ
ǁŽŽůŽƚŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌŝŶƐƵůĂƚŝŽŶ͕WĂŝŶƚĞĚ'ůĂƐƐǁĂƌĞ͕'ůŽǀĞ
ƐƚƌĞƚĐŚĞƌƐ͕'ůŽǀĞƐĨŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͕'ĂƌĚĞŶŝŶŐ

،) دالء(سطول،  مواد لصنع الفراشي، للباس القدم

 هياكل،  مباخر للطيب او العطور،جلد ل لتنظيف
 صحون،نصفية من اخلزف الصيين اوالفخار او الزجاج
،  كالابت ترزيرية،  أغطية لصحون الزبدة،للزبدة
، قوالب كيك،  أقفاص للحيواانت املنزلية،صواين

،  مشعداانت، حلقات مشوع، طفاايت مشوع،مشعداانت
 منافض للسجاد (ادوات،  داجماانت، صناديق سكاكر
،  سخاانت، علب أمشاط،  مكانس سجاد،)يدوية

 جلود مشواه، اوعية تبول، خزفيات لغاايت منزلية
 حلى من اخلزف، أغطية صحون جبنة،للتنظيف
 مناخل خبث األفران (أواين،  اعواد األكل،الصيين

، خرق(قماش)للتنظيف،) أداوت تنظيف(يدوية،)منزلية
،  أدوات اغالق أغطية األوعية،قماش كتان للتنظيف
مناشر

،

األرضيات

لغسل

قماش

قطع

، مالقط غسيل، مالقط غسيل،)مالبس(للتجفيف
 صواين ليست،  قطع قماش للتنظيف،فاردات مالبس

، خالطات كوكتيل،من الورق وخبالف بياضات املوائد
، ،  مطاحن يدوية،مرشحات غري كهرابئية للقهوة

 أدوات املائدة لتقدمي، أابريق قهوة غري كهراب ئية،لقهوة

 صناديق تربيد، غالايت قهوة غري كهرابئية، القهوة
،  أمشاط،  علب لالمشاط، حممولة غري كهرابئية
 أمشاط شعر، أمشاط للحيواانت، امشاط كهرابئية
 اكياس تزيني احللوايت (اكياس، ذات اسنان كبرية

، حاوايت لالستعمال املنزيل أو املطبخ، )معجنات

) أدوات قطع الكعك احمللى(البسكويت،قوالب للطهي
 أطقم اوعية،) أوعية الكعك احمللى(البسكويت،
 أواين طهي، أسياخ شي معدنية، أوعية طهي،الطهي
، مربدات حممولة،) مربدات (دالء الثلج،غري كهرابئية
أجهزة لتربيد األطعمة حتتوي على موائع تبادل حراري

 األغطية، فتاحات سدادات الفلني،للغاايت املنزلية
 أوعية حلفظ ومحل، املبطّنة حلفظ حرارة أابريق الشاي
 أغطية، نفاية قطن التنظيف،ادوات التجميل
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'ůŽǀĞƐ͕WŽůŝƐŚŝŶŐ'ůŽǀĞƐ͕'ůƵĞͲƉŽƚƐ͕'ŽďůĞƚƐ͕ŽƚƚůĞ
'ŽƵƌĚƐ͕'ƌĂƚĞƌƐŚŽƵƐĞŚŽůĚƵƚĞŶƐŝůƐ͕'ƌŝĚĚůĞƐĐŽŽŬŝŶŐ
ƵƚĞŶƐŝůƐ͕'ƌŝĚŝƌŽŶƐƵƉƉŽƌƚƐ͕'ƌŝůůƐƵƉƉŽƌƚƐ͕'ƌŝůůƐĐŽŽŬŝŶŐ
ƵƚĞŶƐŝůƐ͕,ĂŝƌĨŽƌďƌƵƐŚĞƐ͕ŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐŚĞĂƚĞƌƐĨŽƌĨĞĞĚŝŶŐ
ďŽƚƚůĞƐ͕,ĞĂƚͲŝŶƐƵůĂƚĞĚĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐ͕,ŽůĚĞƌƐĨŽƌĨůŽǁĞƌƐĂŶĚ
ƉůĂŶƚƐĨůŽǁĞƌĂƌƌĂŶŐŝŶŐ͕dŽŝůĞƚƉĂƉĞƌ,ŽůĚĞƌƐ͕ƌŝŶŬŝŶŐ
,ŽƌŶƐ͕,ŽƌƐĞďƌƵƐŚĞƐ͕ŶŽƚĞůĞĐƚƌŝĐĂůůǇŚĞĂƚĞĚŚŽƚƉŽƚƐ͕/ĐĞ
ďƵĐŬĞƚƐ͕/ĐĞĐƵďĞŵŽůĚƐŵŽƵůĚƐ͕/ĐĞƉĂŝůƐ͕/ŶĚŽŽƌĂƋƵĂƌŝĂ͕
/ŶĚŽŽƌƚĞƌƌĂƌŝƵŵƐƉůĂŶƚĐƵůƚŝǀĂƚŝŽŶ͕/ŶĚŽŽƌƚĞƌƌĂƌŝƵŵƐ
ǀŝǀĂƌŝƵŵƐ͕/ŶƐĞĐƚƚƌĂƉƐ͕ůĞĐƚƌŝĐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌĂƚƚƌĂĐƚŝŶŐĂŶĚ
ŬŝůůŝŶŐ/ŶƐĞĐƚƐ͕/ŶƐƵůĂƚŝŶŐĨůĂƐŬƐ͕ƐŚĂƉĞĚŝƌŽŶŝŶŐďŽĂƌĚ
ĐŽǀĞƌƐ͕/ƌŽŶŝŶŐďŽĂƌĚƐ͕/ƐŽƚŚĞƌŵŝĐďĂŐƐ͕ŽŽƚ:ĂĐŬƐ͕'ůĂƐƐ
:ĂƌƐĐĂƌďŽǇƐ͕:ƵŐƐ͕ŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐŬĞƚƚůĞƐ͕<ŝƚĐŚĞŶ
ĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐ͕ŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐŬŝƚĐŚĞŶŵŝǆĞƌƐ͕<ŝƚĐŚĞŶƵƚĞŶƐŝůƐ͕
<ŶŝĨĞƌĞƐƚƐĨŽƌƚŚĞƚĂďůĞ͕>ĂŵƉͲŐůĂƐƐďƌƵƐŚĞƐ͕>ĂǌǇƐƵƐĂŶƐ͕
WŽůŝƐŚŝŶŐ>ĞĂƚŚĞƌ͕>ŝƋƵĞƵƌƐĞƚƐ͕>ŝƚƚĞƌďŽǆĞƐƚƌĂǇƐĨŽƌƉĞƚƐ͕
>ƵŶĐŚďŽǆĞƐ͕DĂũŽůŝĐĂ͕DĂŬĞͲƵƉƌĞŵŽǀŝŶŐĂƉƉůŝĂŶĐĞƐ͕
DĂŶŐĞƌƐĨŽƌĂŶŝŵĂůƐ͕DĞŶƵĐĂƌĚŚŽůĚĞƌƐ͕DĞƐƐͲƚŝŶƐ͕ŚĂŶĚͲ
ŽƉĞƌĂƚĞĚŵŝůůƐĨŽƌĚŽŵĞƐƚŝĐƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ŵĂŶƵĂůŵŝǆĞƌƐ
ĐŽĐŬƚĂŝůƐŚĂŬĞƌƐ͕ŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐDŝǆŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐĨŽƌ
ŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͕DŝǆŝŶŐƐƉŽŽŶƐŬŝƚĐŚĞŶƵƚĞŶƐŝůƐ͕/ĐĞ
ĐƵďĞDŽůĚƐ͕DŽůĚƐŬŝƚĐŚĞŶƵƚĞŶƐŝůƐ͕DŽƉǁƌŝŶŐĞƌƐ͕DŽƉƐ͕
DŽƐĂŝĐƐŽĨŐůĂƐƐŶŽƚĨŽƌďƵŝůĚŝŶŐ͕/ĐĞĐƵďĞDŽƵůĚƐ͕DŽƵůĚƐ
ŬŝƚĐŚĞŶƵƚĞŶƐŝůƐ͕DŽƵƐĞƚƌĂƉƐ͕DƵŐƐ͕EĂŝůďƌƵƐŚĞƐ͕EĂƉŬŝŶ
ŚŽůĚĞƌƐ͕EĂƉŬŝŶƌŝŶŐƐ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŶĞƐƚĞŐŐƐ͕ŚĂŶĚͲŽƉĞƌĂƚĞĚ
ŶŽŽĚůĞŵĂĐŚŝŶĞƐ͕EŽǌǌůĞƐĨŽƌƐƉƌŝŶŬůĞƌŚŽƐĞ͕EŽǌǌůĞƐĨŽƌ
ǁĂƚĞƌŝŶŐĐĂŶƐ͕KŝůĐƌƵĞƚƐ͕KƉĂůŐůĂƐƐ͕KƉĂůŝŶĞŐůĂƐƐ͕WĂĚƐ
ĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐ͕WĂŝůƐ͕&ƌǇŝŶŐWĂŶƐ͕WĂƉĞƌƉůĂƚĞƐ͕WĂƐƚƌǇĐƵƚƚĞƌƐ͕
ŚĂŶĚͲŽƉĞƌĂƚĞĚƉĞƉƉĞƌŵŝůůƐ͕WĞƉƉĞƌƉŽƚƐ͕ŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐ
ŽĨĨĞĞWĞƌĐŽůĂƚŽƌƐ͕WĞƌĨƵŵĞďƵƌŶĞƌƐ͕WĞƌĨƵŵĞƐƉƌĂǇĞƌƐ͕
WĞƌĨƵŵĞǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐ͕ĂŐĞƐĨŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚWĞƚƐ͕>ŝƚƚĞƌďŽǆĞƐ
ƚƌĂǇƐĨŽƌWĞƚƐ͕&ŝƚƚĞĚWŝĐŶŝĐďĂƐŬĞƚƐŝŶĐůƵĚŝŶŐĚŝƐŚĞƐ͕WŝĞ
ƐĞƌǀĞƌƐ͕WŝŐďƌŝƐƚůĞƐ͕WŝŐŐǇďĂŶŬƐ͕ŽŽŬŝŶŐWŝŶƐŽĨŵĞƚĂů͕
WŝƉĞƚƚĞƐǁŝŶĞͲƚĂƐƚĞƌƐ͕WŝƚĐŚĞƌƐ͕WůĂƚĞŐůĂƐƐƌĂǁŵĂƚĞƌŝĂů͕
WĂƉĞƌWůĂƚĞƐ͕WůĂƚĞƐƚŽƉƌĞǀĞŶƚŵŝůŬďŽŝůŝŶŐŽǀĞƌ͕WůƵŶŐĞƌƐ
ĨŽƌĐůĞĂƌŝŶŐďůŽĐŬĞĚĚƌĂŝŶƐ͕ŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐƉŽůŝƐŚŝŶŐ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŵĂĐŚŝŶĞƐĨŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͕WŽůŝƐŚŝŶŐ
ŐůŽǀĞƐ͕WŽůŝƐŚŝŶŐůĞĂƚŚĞƌ͕WŽůŝƐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐ
ƐŚŝŶǇĞǆĐĞƉƚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐƉĂƉĞƌĂŶĚƐƚŽŶĞ͕WŽƌĐĞůĂŝŶǁĂƌĞ͕
WŽƚůŝĚƐ͕WŽƚƐ͕&ůŽǁĞƌWŽƚƐ͕WŽƚƚĞƌǇ͕WŽƵůƚƌǇƌŝŶŐƐ͕WŽǁĚĞƌ
ĐŽŵƉĂĐƚƐ͕WŽǁĚĞƌƉƵĨĨƐ͕WŽǁĚĞƌĞĚŐůĂƐƐĨŽƌĚĞĐŽƌĂƚŝŽŶ͕
'ĂƌůŝĐWƌĞƐƐĞƐŬŝƚĐŚĞŶƵƚĞŶƐŝůƐ͕dƌŽƵƐĞƌWƌĞƐƐĞƐ͕ŶŽŶͲ
ĞůĞĐƚƌŝĐƉƌĞƐƐƵƌĞĐŽŽŬĞƌƐĂƵƚŽĐůĂǀĞƐ͕ZĂŐƐĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐ͕
ZĂŝůƐĂŶĚƌŝŶŐƐĨŽƌƚŽǁĞůƐ͕ZĂƚƚƌĂƉƐ͕ZĞĨƌŝŐĞƌĂƚŝŶŐďŽƚƚůĞƐ͕
ZĞĨƵƐĞďŝŶƐ͕ZŝŶŐƐĨŽƌďŝƌĚƐ͕ZĂŝůƐĂŶĚZŝŶŐƐĨŽƌƚŽǁĞůƐ͕
ĚŽŵĞƐƚŝĐƌŽůůŝŶŐƉŝŶƐ͕ZŽƐĞƐĨŽƌǁĂƚĞƌŝŶŐĐĂŶƐ͕^ĂůĂĚďŽǁůƐ͕
^ĂůƚĐĞůůĂƌƐ͕^ĂůƚƐŚĂŬĞƌƐ͕^ĂƵĐĞƉĂŶƐĐŽƵƌĞƌƐŽĨŵĞƚĂů͕
ĂƌƚŚĞŶǁĂƌĞ^ĂƵĐĞƉĂŶƐ͕^ĂƵĐĞƌƐ͕^ĐŽŽƉƐƚĂďůĞǁĂƌĞ͕
^ĐŽƵƌŝŶŐƉĂĚƐ͕^ĐƌƵďďŝŶŐďƌƵƐŚĞƐ͕^ĞƌǀŝĐĞƐĚŝƐŚĞƐ͕
^ŚĂŬĞƌƐ͕^ŚĂǀŝŶŐďƌƵƐŚƐƚĂŶĚƐ͕^ŚĂǀŝŶŐďƌƵƐŚĞƐ͕^ŚŽĞ
ďƌƵƐŚĞƐ͕^ŚŽĞŚŽƌŶƐ͕^ŚŽĞƚƌĞĞƐƐƚƌĞƚĐŚĞƌƐ͕^ŝĞǀĞƐ
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 أغطية غري مصنوعة من الورق ألوعية،للصحون

، قواعد لقوارير اخلل والزيت، واين فخارية،الزهور
، كؤوس،) بلور( أواين زجاجية، صواين الفتات، قوارير
 اكواب من الورق او، أكواب للفواكه،أكواب البيض
 الواح تقطيع للمطبخ، امشاط لشعر الفرس،البالستيك

 قوارير زجاجية ذات،  مقايل جموفة، انية للشرب،
 أجهزة ازالة الروئح الكريهة لالستخدام، أحجام كبرية
، صحون زبدة،  اطباق،  اغطية اطباق،الشخصي

 اوعية،  فراشي لغسل ا لصحون، صحون للصابون
 صناديق معدنية لصرف، لنفث أو ضخ الصابون
، أطباق مائدة لالستعمال مرة واحدة،املناديل الورقية

، قوارير شرب للمسافرين، مطاحن منزلية غري كهرابئية
، أحواض شرب، مصاصات الشرب،كؤوس شرب
، صناديق نفاايت، مناشر جتفيف الغسيل،أوعية شرب

، أجهزة غريكهرابئية لنفض الغبار،منافض غبار األاثث
 أكواب، اواين خزفية،)قطع قماش ملسح الغبار (مماسح
 فراشي،  اوعية مركبة، زجاج مطلي ابملينا، للبيض
 منافض، دالء مصنوعة من قماش منسوج،للحواجب

 سخاانت غري كهرابئية لرضاعات،غبار من الريش
 ألياف زجاجية خبالف املستخدمة،  معالف،األطفال
 خيوط ألياف زجاجية ليست،للعزل او النسيج
 الياف زجاجية خبالف، لالستعمال يف النسيج
 خيوط الياف زجاجية،املستخدمة للعزل او النسيج
 متاثيل صغرية من، ليست لالستخدام يف النسيج

 قوارير، قوارير،  لزجاج، اخلزف الصيين او الفخار او
 خيوط، قوائم حلمل املكاوي،شرب للمسافرين

 اغطية غري مصنوعة من الورق، اوعية زهور، لألسنان
 أجهزة، مضارب ذابب، مصائد ذابب،ألوعية الزهور
لتربيد األطعمة حتتوي على موائع تبادل حراري للغاايت

 عصارات، اكواب فواكه، فراشي للباس القدم،املنزلية
 مصايف، مقايل،فواكة غري كهرابئية للغاايت املنزلية

 سيليكا،  منافض غبار األاثث،خمروطة الشكل
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ŚŽƵƐĞŚŽůĚƵƚĞŶƐŝůƐ͕^ŝĨƚĞƌƐŚŽƵƐĞŚŽůĚƵƚĞŶƐŝůƐ͕
^ŝŐŶďŽĂƌĚƐŽĨƉŽƌĐĞůĂŝŶŽƌŐůĂƐƐ͕&ƵƐĞĚ^ŝůŝĐĂƐĞŵŝͲǁŽƌŬĞĚ
ƉƌŽĚƵĐƚŽƚŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌďƵŝůĚŝŶŐ͕^ŝƉŚŽŶƐĨŽƌĐĂƌďŽŶĂƚĞĚ
ǁĂƚĞƌ͕ďƌĂƐŝǀĞƐƉŽŶŐĞƐĨŽƌƐĐƌƵďďŝŶŐƚŚĞ^ŬŝŶ͕^ŬŝŶƐŽĨ
ĐŚĂŵŽŝƐĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐ͕^ŵŽŬĞĂďƐŽƌďĞƌƐĨŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͕^ŽĂƉďŽǆĞƐ͕^ŽĂƉĚŝƐƉĞŶƐĞƌƐ͕^ŽĂƉŚŽůĚĞƌƐ͕^ŽƵƉ
ďŽǁůƐ͕^ƉĂƚƵůĂƐŬŝƚĐŚĞŶƵƚĞŶƐŝůƐ͕^ƉŝĐĞƐĞƚƐ͕^ƉŽŶŐĞ
ŚŽůĚĞƌƐ͕^ƉŽŶŐĞƐĨŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ĂƐƚŝŶŐ^ƉŽŽŶƐ
ĨŽƌŬŝƚĐŚĞŶƵƐĞ͕^ƉŽƵƚƐ͕^ƉƌŝŶŬůĞƌƐ͕^ƉƌŝŶŬůĞƌƐĨŽƌǁĂƚĞƌŝŶŐ
ĨůŽǁĞƌƐĂŶĚƉůĂŶƚƐ͕^ƉƌŝŶŬůŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͕&ůĂƚͲŝƌŽŶ^ƚĂŶĚƐ͕
^ƚĂŶĚƐĨŽƌƐŚĂǀŝŶŐďƌƵƐŚĞƐ͕^ƚĂƚƵĞƐŽĨƉŽƌĐĞůĂŝŶ͕
ĞĂƌƚŚĞŶǁĂƌĞ͕ĐĞƌĂŵŝĐŽƌŐůĂƐƐ͕^ƚĂƚƵĞƚƚĞƐŽĨƉŽƌĐĞůĂŝŶ͕
ĐĞƌĂŵŝĐ͕ĞĂƌƚŚĞŶǁĂƌĞŽƌŐůĂƐƐ͕^ƚĞĞůǁŽŽůĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐ͕
^ƚĞǁͲƉĂŶƐ͕'ůĂƐƐ^ƚŽƉƉĞƌƐ͕^ƚƌĂŝŶĞƌƐ͕^ƚƌĂŝŶĞƌƐĨŽƌ
ŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͕^ƚƌĂǁƐĨŽƌĚƌŝŶŬŝŶŐ͕^ƚƌĞƚĐŚĞƌƐĨŽƌ
ĐůŽƚŚŝŶŐ͕'ůŽǀĞ^ƚƌĞƚĐŚĞƌƐ͕^ƵŐĂƌďŽǁůƐ͕^ǇƌŝŶŐĞƐĨŽƌ
ǁĂƚĞƌŝŶŐĨůŽǁĞƌƐĂŶĚƉůĂŶƚƐ͕dĂďůĞƉůĂƚĞƐ͕ŝƐƉŽƐĂďůĞdĂďůĞ
ƉůĂƚĞƐ͕dĂďůĞǁĂƌĞŽƚŚĞƌƚŚĂŶŬŶŝǀĞƐ͕ĨŽƌŬƐĂŶĚƐƉŽŽŶƐ͕
dĂŶŬĂƌĚƐ͕dĂŶŬƐŝŶĚŽŽƌĂƋƵĂƌŝĂ͕ůŽŶŐŚĂŶĚůĞĚƚĂƌͲ
ďƌƵƐŚĞƐ͕dĂƌƚƐĐŽŽƉƐ͕dĞĂďĂůůƐ͕dĞĂĐĂĚĚŝĞƐ͕dĞĂĐŽƐŝĞƐ͕dĞĂ
ŝŶĨƵƐĞƌƐ͕dĞĂƐĞƌǀŝĐĞƐƚĂďůĞǁĂƌĞ͕dĞĂƐƚƌĂŝŶĞƌƐ͕dĞĂƉŽƚƐ͕
/ŶĚŽŽƌdĞƌƌĂƌŝƵŵƐƉůĂŶƚĐƵůƚŝǀĂƚŝŽŶ͕/ŶĚŽŽƌdĞƌƌĂƌŝƵŵƐ
ǀŝǀĂƌŝƵŵƐ͕dŚĞƌŵĂůůǇŝŶƐƵůĂƚĞĚĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐĨŽƌĨŽŽĚ͕dŝĞ
ƉƌĞƐƐĞƐ͕dŽŝůĞƚďƌƵƐŚĞƐ͕dŽŝůĞƚĐĂƐĞƐ͕dŽŝůĞƚƉĂƉĞƌ
ĚŝƐƉĞŶƐĞƌƐ͕dŽŝůĞƚƉĂƉĞƌŚŽůĚĞƌƐ͕dŽŝůĞƚƐƉŽŶŐĞƐ͕dŽŝůĞƚ
ƵƚĞŶƐŝůƐ͕dŽŽƚŚďƌƵƐŚĞƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐƚŽŽƚŚďƌƵƐŚĞƐ͕dŽŽƚŚƉŝĐŬ
ŚŽůĚĞƌƐ͕dŽŽƚŚƉŝĐŬƐ͕dŽǁĞůƌĂŝůƐĂŶĚƌŝŶŐƐ͕/ŶƐĞĐƚdƌĂƉƐ͕ZĂƚ
dƌĂƉƐ͕dƌĂƐŚĐĂŶƐ͕dƌĂǇƐĨŽƌĚŽŵĞƐƚŝĐƉƵƌƉŽƐĞƐ͕dƌĂǇƐĨŽƌ
ĚŽŵĞƐƚŝĐƉƵƌƉŽƐĞƐŽĨƉĂƉĞƌ͕>ŝƚƚĞƌdƌĂǇƐĨŽƌƉĞƚƐ͕dƌŝǀĞƚƐ
ƚĂďůĞƵƚĞŶƐŝůƐ͕dƌŽƵƐĞƌƉƌĞƐƐĞƐ͕hƌŶƐ͕hƚĞŶƐŝůƐĨŽƌ
ŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͕sĂĐƵƵŵďŽƚƚůĞƐ͕&ŝƚƚĞĚsĂŶŝƚǇĐĂƐĞƐ͕
sĂƐĞƐ͕sĞŐĞƚĂďůĞĚŝƐŚĞƐ͕sĞƐƐĞůƐŽĨŵĞƚĂůĨŽƌŵĂŬŝŶŐŝĐĞƐ
ĂŶĚŝĐĞĚĚƌŝŶŬƐ͕sŝƚƌĞŽƵƐƐŝůŝĐĂĨŝďĞƌƐĨŝďƌĞƐ͕ŶŽƚĨŽƌƚĞǆƚŝůĞ
ƵƐĞ͕ŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐǁĂĨĨůĞŝƌŽŶƐ͕tĂƐŚŝŶŐďŽĂƌĚƐ͕ůŽƚŚĨŽƌ
tĂƐŚŝŶŐĨůŽŽƌƐ͕tĂƐŚƚƵďƐ͕tĂƐƚĞƉĂƉĞƌďĂƐŬĞƚƐ͕tĂƚĞƌ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐƚĞĞƚŚĂŶĚŐƵŵƐ͕tĂƚĞƌŝŶŐĐĂŶƐ͕
tĂƚĞƌŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͕ŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌtĂǆͲ
ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐǁĂǆͲƉŽůŝƐŚŝŶŐĂƉƉůŝĂŶĐĞƐĨŽƌƐŚŽĞƐ͕
ŶŽŶͲĞůĞĐƚƌŝĐǁŚŝƐŬƐĨŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͕tŝŶĚŽǁͲ
ďŽǆĞƐ͕tŝŶĞƚĂƐƚĞƌƐƐŝƉŚŽŶƐ͕^ƚĞĞůǁŽŽůĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐ͕
tŽŽůǁĂƐƚĞĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐ͕tŽƌŬƐŽĨĂƌƚ͕ŽĨƉŽƌĐĞůĂŝŶ͕ƚĞƌƌĂͲ
ĐŽƚƚĂŽƌŐůĂƐƐ͘ 
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،زجاجية(بضائع شبه مشغولة) خبالف املستخدمة للبناء
 مكابس، قفافيز العمال احلدائق، صناديق نفاايت
 أغطية، أواين زجاج،  زبدايت زجاجية،)ثوم(أواين مطبخ

 زجاج لنوافذ املركبات (منتج،) قوارير زجاجية (أوعية،
 زجاج حيتوي على موصالت كهرابئية،)شبه جاهز
 قوارير زجاجية، زجاج ابلغ النقاء، داجماانت، دقيقة

 زجاج غري مشغول او شبه، سدادات زجاجية،)(اواين
 قوارير زجاجية،)مشغول (ابستثناء زجاج املباين
 أواين، صوف زجاجي خبالف املستخدم للعزل،)(أواين
 قفافيز لغاايت، موسعات للقفافيز،زجاجية مطلية
 أوعية،  قفافيز لتلميع، قفافيز ألعمال احلدائق، منزلية

 مباشر (أواين، قوارير من القرع اليابس، أقداح، غراء
، مناصب للشواايت،) صواين شوي( أواين طبخ،)منزلية
 شعر،) شواايت(أواين طبخ،مناصب للشواايت
، مسخنات غري كهرابئية لرضاعة االطفال،للفراشي
،) حامالت النبااتت( تنسيق زهور،أوعية معزولة حراراي

، فراشي خيول، قرون شرب،حامالت ورق تواليت
 قوالب، دالء ثلج،)أابريق ساخنة (غري مسخنة كهرابئيا
 أحواض داخلية لرتبية األحياء، دالء ثلج،مكعبات ثلج

،) مرىب داخلى لألحياء الربية(لرعاية النبااتت،املائية
 األجهزة، مصائد حشرات،مرىب داخلي لألحياء الربية
، قوارير عزل،الكهرابئية جلذب والقضاء على احلشرات
 أكياس اثبتة،  ألواح كي، أغطية ألواح كي مشكلة

 أوعية، أداة تثبيت البوت أثناء اخللع،درجة احلرارة

، غالايت غري كهرابئية، أابريق،)زجاجية (دجماانت
 أواين، خالطات مطبخ غري كهرابئية، أوعية مطبخ
 فراشي زجاج،  قواعد لسكاكني املائدة، مطبخ
 أطقم، جلود مدبوغة للتلميع،  صواين دوارة،املصابيح
،  صناديق قش(أحواض) للحيواانت األليفة،مشروابت
، أواين من اخلزف األيطايل، صناديق للوجبات اخلفيفة
 حامالت، معالف للحيواانت،أدوات إزالة املاكياج

 مطاحن يدوية،  علب طعام،بطاقات قوائم الطعام

العدد التاسع عرش 2017/10/1
لغاايت منزلية  ،خالطات يدوية (خالطات كوكتيل)،

االت خلط غري كهرابئية للغاايت املنزلية  ،مالعق
خلط( أواين مطبخ) قوالب مكعبات الثلج،

قوالب(أواين مطبخ) ،مماسح ،فسيفساء زجاجية ليست
للبناء ،قوالب مكعبات الثلج ،قوالب(اواين مطبخ)،
مصائد فئران ،أقداح ،فراشي أظافر  ،حامالت مناديل،

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،
أطباق ورقية ،قطاعات للمعجنات ،مطاحن فلفل يدوية

 ،أوعية فلفل ،أابريق قهوة غري كهرابئية  ،حمارق عطور
أو طيب ،خباخات عطور  ،خباخات  ،أقفاص
للحيواانت املنزلية ،صناديق قش ( أحواض)للحيواانت
االليفة  ،سالل جمهزة للنزهات مبا فيها الصحون،
صواين فطائر  ،شعر خشن مصنوع من شعر اخلنزير ،

أسياخ شي معدني ة  ،أانبيب مص(أدوات تذوق)،
أابريق ،ألواح زجاج ( مادة خام) ،صحون من الورق،
اطباق للحد من فوران احلليب ،اجهزة واالت تلميع

غري كهرابئية للغاايت املنزلية  ،قفافيز للتلميع ،جلود
مدبوغة للتلميع ،مواد تلميع العطاء ملعان ما عدا
املستحضرات والورق واحلجر ،أواين خزف صيين،
اغطية لالوعية ،أوعية ،أوعية زهور ،اواين فخارية،

أطواق دواجن  ،علب مساحيق جتميل ،قطن ذر

مساحيق التجميل ،برادة الزجاج املستخدمة يف
األعمال الفنية  ،مكابس ثوم( أواين مطبخ) ،مكاوي او
مكابس بنطلوانت ،طناجر ضغط غري كهرابئية  ،مماسح
للتنظيف ،قضبان وحلقات لتع ليق املناشف ،مصائد

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

15

العدد التاسع عرش 2017/10/1
للقدور ،قدور خزفية  ،صحون فناجني ،مغارف كبرية

لسكب الطعام(ادوات مائدة) ،لبادات جلي ،فراشي
تنظيف ،أطباق ،خالطات ،قواعد لفراشي احلالقة ،

فراشي حالقة  ،فراشي لالحذية ،لبيسات أحذية،
قوالب لألحذية(موسعات) ،مناخل كبرية للحبوب

( أدوات منزلية) ،مناخل ( ادوات منزلية) ،الفتات من
اخلزف الصيين او الزجاج ،سيليكا زجاجية (منتج شبه
مشغول) خبالف املستخدمة للبناء ،أانبيب ماصة للمياه
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
الطبخ ( أواين مطبخ) ،أطقم هبارات ،حامالت اسفنج،
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

الزجاج ،سلك جلي للتنظيف ،قدور طهي  ،سدادات

زجاجية  ،مصايف ،مصايف لغاايت منزلية  ،فاردات
للمالبس ،فاردات للقفافيز ،سكرايت ،حماقن لسقاية

الزهوروالنبااتت ،أطباق مائدة ،أطباق مائدة تستخدم
مرة واحدة ،أداوت مائدة (خبالف السكاكني والشوك

واملالعق) ،أابريق ،أحاوض (مرىب داخلي لالحياء
املائية) ،فراشي قطرية طويلة املقبض ،مغارف قطع
احللوى ،كرات حلفظ الشاي ،علب الشاي ،أوعية

سكب الشاي ،مصايف الشاي ،أابريق الشاي ،مستنبت
داخلي( لرعاية النبااتت) ،مرىب داخلي لالحياء الربية،
أوعية معزولة حراراي لالطعمة ،مكاوي او مكابس

الربطة العنق ،فراشي تواليت ،حقائب تواليت ،ادوات
صرف ورق التواليت  ،حامالت ورق التواليت ،اسفنج

تواليت ،اواين تواليت ،فراشي أسنان ،فراشي اسنان

16
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كهرابئية  ،حامالت عيدان تنظيف األسنان ،عيدان
تنظيف األسنان ،حامالت مناشف من معادن نفيسة،
مصائد حشرات ،مصائد فئران ،صناديق نفاايت ،

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

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

املثلجات واملشروابت املثلجة  ،الياف من زجاج
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

كهراب ئية لتلميع األحذية ابلشمع  ،خفاقات غري
كهرابئية لغاايت منزلية  ،اانبيب (امتصاص) للتذوق،
سلك جلي للتنظيف ،نفاايت صوفية للتنظيف ،حتف
فنية من اخلزف الصيين او الفخار او الزجاج .

أبسم  :إنرت إيكيا سيستمز يب.
يف.

العن و و و و ا  :أول و و و و ت ب لميسو و و ووترات
 1.2818بيلفتا ه لنوا

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

ص .ب  4427البرية


In the name of: Inter Ikea Systems B.V.
ĚĚƌĞƐƐ͗KůŽĨWĂůŵĞƐƚƌĂĂƚϭ͘ϮϲϭϲĞůĨƚ͕dŚĞ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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Trade Mark No.: 29206
In Class: 32

 75716 : العالمة التجارية رقم
 37 : يف الصنف

Date: 09/05/2016
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŵŝŶĞƌĂůǁĂƚĞƌ͖ƐƉƌŝŶŐǁĂƚĞƌ͖ƚĂďůĞǁĂƚĞƌ͖
ƐŽĚĂǁĂƚĞƌ͖ĨƌƵŝƚĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞũƵŝĐĞƐ͖ĨƌƵŝƚĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞƐĂŶĚĞǆƚƌĂĐƚƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ŶŽŶͲ
ĂůĐŽŚŽůŝĐƐŽĨƚĚƌŝŶŬƐ͖ĞŶĞƌŐǇĚƌŝŶŬƐ͘

Trade Mark No.: 29206
In Class: 32

 7106/19/15 : التاريخ

 مياه معدنية؛ مياه الينابيع؛ مياه الشرب: من اجل

الصحية ( ماء الينابيع)؛ ماء الصودا؛ عصائر الفواكه




ومستخلصات الفواكه
كزات
واخلضراوات؛رية م
 75716
 : رقمر
العالمة التجا
لتحضري املشروابت؛ املشروابت الغازية
 37 :واخلضروات
يف الصنف

 الطاقة
مشروابت
غري
Date: 09/05/2016
 7106
/19/الكحولية؛
15 : التاريخ
In the name of:
Cay Isletmeleri Genel Mudurlugu
مياهالعامة
املديرية
: أبسم
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ŵŝŶĞƌĂůǁĂƚĞƌ͖ƐƉƌŝŶŐǁĂƚĞƌ͖ƚĂďůĞǁĂƚĞƌ͖ ملؤسسات الينابيع؛ مياه الشرب
معدنية؛ مياه
: اجل
من
ƐŽĚĂǁĂƚĞƌ͖ĨƌƵŝƚĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞũƵŝĐĞƐ͖ĨƌƵŝƚĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞ
الشاي
الصحية ( ماء الينابيع)؛ ماء الصودا؛ عصائر الفواكه
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞƐĂŶĚĞǆƚƌĂĐƚƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ŶŽŶͲ
ĚĚƌĞƐƐ͗DƵĨƚƵDĂŚ͘ZŝǌĞdƵƌŬĞǇ
المفت ا ريزاا تركي
العن ا
ĂůĐŽŚŽůŝĐƐŽĨƚĚƌŝŶŬƐ͖ĞŶĞƌŐǇĚƌŝŶŬƐ͘
ومستخلصات الفواكه
حلاركزات
 م:واخلضراوات؛
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
: املشروابتت
/ جالرياي سنرت
 عمارة- انبلس
عنوان
الغازية
املشروابت؛
لتحضري: التبليغ
واخلضروات
157323222

 غري الكحولية؛ مشروابت الطاقة

Inthe name of: Cay Isletmeleri Genel Mudurlugu
 املديرية العامة ملؤسسات: أبسم
20

الشاي


 ĚĚƌĞƐƐ͗DƵĨƚƵDĂŚ͘ZŝǌĞdƵƌŬĞǇ
زاا تركي75370
 المفت ا ري: حلا
العن ا
Trade Mark No.: 29321
رية رقم:التجا
العالمة

:
:  ت/  عمارة جالرياي سنرت- انبلس
: التبليغ
يفعنوان
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Class: 35
 39
: الصنف

157323222
 Date: 24/05/2016
 7106/19/74 : التاريخ

Trade Mark No.: 29321
 75370 : العالمة التجارية رقم
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĐĐŽƵŶƚŝŶŐ͕ĐĐŽƵŶƚƐ;ƌĂǁŝŶŐƵƉŽĨ
 املعاجلة، تقارير احلساابت
In Class:
35
 39 إعداد
: الصنف،  حماسبةيف: من اجل
;
0
Ϳ

Date: 24/05/2016
 7106 /19/74 : التاريخ
ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐŽĨͿ͕ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐŽĨƉƵƌĐŚĂƐĞ
تقييم
، التكلفة
الشراء
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
 ŽƌĚĞƌƐ͕ŶĂůǇƐŝƐ;ŽƐƚƉƌŝĐĞͿ͕ƉƉƌĂŝƐĂůƐ;ƵƐŝŶĞƐƐͿ͕
املعاجلة
، احلساابت
أسعارتقارير
 إعداد،حتليل
 حماسبة، اجل
االدا رية لطلبات من





ĐĐŽƵŶƚŝŶŐ͕ĐĐŽƵŶƚƐ;ƌĂǁŝŶŐƵƉŽĨ
ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐŽĨͿ͕ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐŽĨƉƵƌĐŚĂƐĞ





:

 تقييم،  حتليل أسعار التكلفة، االدا رية لطلبات الشراء

ŽƌĚĞƌƐ͕ŶĂůǇƐŝƐ;ŽƐƚƉƌŝĐĞͿ͕ƉƉƌĂŝƐĂůƐ;ƵƐŝŶĞƐƐͿ͕
ƐƐŝƐƚĂŶĐĞ;ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚͿ͕ƵĚŝƚŝŶŐ͕ŽŽŬͲ
تدقيق
، األعمال
املساعدة يف إدارة
 ƐƐŝƐƚĂŶĐĞ;ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚͿ͕ƵĚŝƚŝŶŐ͕ŽŽŬͲ
تدقيق
، األعمال
يف إدارة، األعمال
 املساعدة، األعمال
ŬĞĞƉŝŶŐ͕ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ
 استشارات يف إدارة،  مسك الدفاتر، احلساابت
ŬĞĞƉŝŶŐ͕ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ
ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͕ŽŵƉŝůĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽĐŽŵƉƵƚĞƌ

ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͕ŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ;^ǇƐƚĞŵŝǌĂƚŝŽŶŽĨ
بياانت
املعلومات يفيفقواعد
 جتميع،، االعمال
إدارة
استشارات
وتنظيمالدفاتر
 مسك، احلساابت
ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͕ŽŵƉŝůĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽͿ͕WĂǇƌŽůůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͕WĞƌƐŽŶŶĞů
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ
 تنظيم املعلومات يف قواعد بياانت، الكمبيوتر
ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͕ŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ;^ǇƐƚĞŵŝǌĂƚŝŽŶŽĨ

بياانتإدارة
قواعداستشارات
، الرواتب
 إعداد،جتميع
الكمبيوتر، االعمال
كشوف يف
املعلومات
وتنظيم
 . شؤون املوظفني
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽͿ͕WĂǇƌŽůůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͕WĞƌƐŽŶŶĞů
In the name of: Albarq Lilbarmajah Walelektroniyat
الرب
:
أبسم

املعلوماتق يفللربجمةقواعد بياانت
 تنظيم، الكمبيوتر
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ
Mosahama Khososiya

; 0 Ϳ

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ^ŚĂƌΖĞůĞƌƐĂů
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

وااللكرتون يات مسامهة خصوصية

ر االرس ل
 رام: العن ا
استشارات إدارة
، الرواهللاتب
 إعداد كشوف، الكمبيوتر
 رام هللا عمارة برج الشيخ جوال: عنوان التبليغ



In the name of: Albarq Lilbarmajah Walelektroniyat

Mosahama Khososiya


ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ^ŚĂƌΖĞůĞƌƐĂů
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





 . شؤون املوظفني

الربق
: أبسم

1952003300




; 0 Ϳ

للربجمة

وااللكرتونيات مسامهة خصوصية


ر االرس ل

 رام هللا: العن ا

 رام هللا عمارة برج الشيخ جوال: عنوان التبليغ
1952003300
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Trade Mark No.: 29326
Trade Mark No.: 29326
In
Class: 3

 75376 : العالمة التجارية رقم
 75376 : العالمة التجارية رقم
 3 : يف الصنف

In Class: 3

Date:
Date:25/05/2016
25/05/2016

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐĂŶĚĐůĞĂŶŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕
ůĞĂĐŚŝŶŐĂŶĚĐůĞĂŶŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕
ĚĞƚĞƌŐĞŶƚƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌƵƐĞŝŶƌŶĂŶƵƌĂĐ͘ͲƚƵƌŝŶŐ
ĚĞƚĞƌŐĞŶƚƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌƵƐĞŝŶƌŶĂŶƵƌĂĐ͘ͲƚƵƌŝŶŐ
ŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ůĂƵŶĚƌǇďůĞĂĐŚ͘
ŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ůĂƵŶĚƌǇďůĞĂĐŚ͘
ĨĂďƌŝĐƐŽĨƚĞŶĞƌƐƌŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͘ƐƚĂŝŶƌĞŵŽǀĞƌƐ͕
ĨĂďƌŝĐƐŽĨƚĞŶĞƌƐƌŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͘ƐƚĂŝŶƌĞŵŽǀĞƌƐ͕
ĚŝƐŚǁĂƐŚĞƌĚĞƚĞƌŐĞŶƚƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͖ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͖ĨƌĂŐƌĂŶĐĞƐ͖
ĚŝƐŚǁĂƐŚĞƌĚĞƚĞƌŐĞŶƚƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͖ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͖ĨƌĂŐƌĂŶĐĞƐ͖
ĚĞŽĚŽƌĂŶƚƐĨŽƌƉĞƌƐŽŶĂůƵƐĞĂŶĚĂŶŝŵĂůƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ĚĞŶƚĂů
ĐĂƌĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ͕ĚĞŶƚƵƌĞƉŽůŝƐŚĞƐ͕ƚŽŽƚŚ
ĚĞŽĚŽƌĂŶƚƐĨŽƌƉĞƌƐŽŶĂůƵƐĞĂŶĚĂŶŝŵĂůƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ĚĞŶƚĂů
ǁŚŝƚĞŶŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ŵŽƵƚŚǁĂƐŚĞƐ͕ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂů
ĐĂƌĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ͕ĚĞŶƚƵƌĞƉŽůŝƐŚĞƐ͕ƚŽŽƚŚ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĞŵĞƌǇĐůŽƚŚ͖ƐĂŶĚƉĂƉĞƌ͖
ǁŚŝƚĞŶŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ŵŽƵƚŚǁĂƐŚĞƐ͕ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂů
ƉƵŵŝĐĞƐƚŽŶĞ͖ĂďƌĂƐŝǀĞƉĂƐƚĞƐ͖ƉŽůŝƐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
ůĞĂƚŚĞƌ͕ǀŝŶǇů͕ŵĞƚĂůĂŶĚǁŽŽĚ͕ƉŽůŝƐŚĞƐĂŶĚĐƌĞĂŵƐĨŽƌ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĞŵĞƌǇĐůŽƚŚ͖ƐĂŶĚƉĂƉĞƌ͖
ůĞĂƚŚĞƌ͕ǀŝŶǇůͺŵĞƚĂůĂŶĚǁŽŽĚ͕ǁĂǆĨŽƌƉŽůŝƐŚŝŶŐ
ƉƵŵŝĐĞƐƚŽŶĞ͖ĂďƌĂƐŝǀĞƉĂƐƚĞƐ͖ƉŽůŝƐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
ůĞĂƚŚĞƌ͕ǀŝŶǇů͕ŵĞƚĂůĂŶĚǁŽŽĚ͕ƉŽůŝƐŚĞƐĂŶĚĐƌĞĂŵƐĨŽƌ
ůĞĂƚŚĞƌ͕ǀŝŶǇůͺŵĞƚĂůĂŶĚǁŽŽĚ͕ǁĂǆĨŽƌƉŽůŝƐŚŝŶŐ

 3 : يف الصنف

 7106
7106//19
19//79
79 :: التاريخ
التاريخ

واملنظفات
االستعدادات واملنظفات
وتنظيف االستعدادات
تبييض وتنظيف
 تبييض:: اجل
من اجل
من
تورينج
.
عمليات
يف
استخدامها
أجل
من
األخرى
 تورينج. األخرى من أجل استخدامها يف عمليات

 الرقائق النسيج. مبيض الغسيل،ولألغراض الطبية

 الرقائق النسيج. مبيض الغسيل،ولألغراض الطبية
 مزيالت البقع واملنظفات.استخدام غسيل املالبس
واملنظفات
جتميل؛ البقع
موادمزيالت
.املالبس
استخدام
 مزيالت.العطور
.غسيلالعطور
.صحون
غسالة
.الصابون.العطور
واحليواانت؛
الشخصي
العرق
مزيالت
مواد جتميل؛
.لالستخدامالعطور
.غسالة صحون

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

. قماش الصنفرة. االستعدادات جلخ.لألغراض الطبية

وليس
غسوالت
األسنان
 تلميع،الفم
.كاشطة
عجائن،االستعدادات
حجر اخلفاف؛
تبييضزجاج؛
ورق
،والفينيل
ملنتجات.الطبية
االستعدادات
.اخلشب
قماش الصنفرة
.اجللودجلخ
االستعدادات
لألغراض
 ملمعات والكرميات الجللود واملعادن،واملعدن و
تلميع
.ورق زجاج؛ حجر اخلفاف؛ عجائن كاشطة

 واخلشب والشمع لتلميع
 اخلشب،اجللود والفينيل
االستعدادات ملنتجات
In the name of: OZSOY KOZMETIK PAZARLAMA
 أزسوي كوزميتيك: أبسم
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI يتميات الجللود واملعادن
والكر
،واملعدن و
ملمعات تيجار
ساانيي يف
ابزارالما

شريكييت
انونيم
 والشمع لتلميع
واخلشب
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϬϬϭϰ^ŽŬĂŬ͕EŽ͗ϯ͕/͘͘K͘^͕͘ŝŐůŝͲ/ǌŵŝƌͬ
 نوووو,  سوووو ك100101 : العنوووو ا
In the name of: OZSOY KOZMETIK PAZARLAMA
 أزسوي كوزميتيك: أبسم
dƵƌŬĞǇ
- تشووليل, ب و.أس.  أو, أ تيووه,7:

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

ساانيي يف تيجاريت
 تركي/ ابزارالماير
ا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϬϬϭϰ^ŽŬĂŬ͕EŽ͗ϯ͕/͘͘K͘^͕͘ŝŐůŝͲ/ǌŵŝƌͬ
dƵƌŬĞǇ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


 نوووو,

 بيت حلم:كييت
التبليغ
عنوان
انونيم شري


 سوووو ك100101 : العنوووو ا

- تشووليل, ب و.أس.  أو, أ تيووه,7:
 تركي/ ا ير

 بيت حلم: عنوان التبليغ
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Trade Mark No.: 29329
In Class:
2 No.: 29329
Trade
Mark





 75375 : العالمة التجارية رقم
 ية7التجار
: الصنف
يف
 75375 : رقم
العالمة



Date: 25/05/2016





In Class: 2

 7 : يف الصنف
 7106/19
/79 : التاريخ

Date: 25/05/2016

 7106 /19/79 : التاريخ
اللك؛ املواد
طالء اللك؛
 طالء،الورنيش
، الورنيش،الدهاانت
، الدهاانت:: اجل
من اجل
من
املواد

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂŝŶƚƐ͕ǀĂƌŶŝƐŚĞƐ͕ůĂĐƋƵĞƌƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝǀĞƐ
WĂŝŶƚƐ͕ǀĂƌŶŝƐŚĞƐ͕ůĂĐƋƵĞƌƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝǀĞƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĂŐĂŝŶƐƚƌƵƐƚĂŶĚĂŐĂŝŶƐƚĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝŽŶŽĨǁŽŽĚ͖ĐŽůŽƌĂŶƚƐ͖
ĂŐĂŝŶƐƚƌƵƐƚĂŶĚĂŐĂŝŶƐƚĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝŽŶŽĨǁŽŽĚ͖ĐŽůŽƌĂŶƚƐ͖
ŵŽƌĚĂŶƚƐ͖ƌĂǁŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŝŶƐ͖ŵĞƚĂůƐŝŶĨŽŝůĂŶĚƉŽǁĚĞƌ
ŵŽƌĚĂŶƚƐ͖ƌĂǁŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŝŶƐ͖ŵĞƚĂůƐŝŶĨŽŝůĂŶĚƉŽǁĚĞƌ
ĨŽƌŵĨŽƌƉĂŝŶƚĞƌƐ͕ĚĞĐŽƌĂƚŽƌƐ͕ƉƌŝŶƚĞƌƐĂŶĚĂƌƚŝƐƚƐ͘


احلافظة من الصدأ ومواد حفظ اخلشب من التلف؛

احلافظة من الصدأ ومواد حفظ اخلشب من التلف؛

مواد التلوين؛ مواد تثبيت األلوان؛ الراتنجات الطبيعية
الراتنجات الطبيعية
على تثبيت
املعادن مواد
اخلام؛التلوين؛
مواد
،للرسامني
األلوان؛ومسحوق
شكل رقائق

ĨŽƌŵĨŽƌƉĂŝŶƚĞƌƐ͕ĚĞĐŽƌĂƚŽƌƐ͕ƉƌŝŶƚĞƌƐĂŶĚĂƌƚŝƐƚƐ͘

In the name of: Merck KGaA

 والفنانني
فنيي
،ومسحوق للرسامني
الطباعةرقائق
فنيي شكل
 على،الديكور
اخلام؛ املعادن

; 0 Ϳ

. إيه.إيه. جي. مريك كي: أبسم

 الطباعة والفنانني
فنيي
انكفو رتر
 فر:،الديكور
فنيي العنو ا

ĚĚƌĞƐƐ͗&ƌĂŶŬĨƵƌƚĞƌ^ƚƌ͘ϮϱϬ͕ϲϰϮϵϯĂƌŵƐƚĂĚƚ͕
'ĞƌŵĂŶǇ͘

In the name of: Merck KGaA
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐ͗&ƌĂŶŬĨƵƌƚĞƌ^ƚƌ͘ϮϱϬ͕ϲϰϮϵϯĂƌŵƐƚĂĚƚ͕
'ĞƌŵĂŶǇ͘

 ا270 تراسوا

 بار شت ب ا ألم ني81297 -

. إيه.إيه. جي. مريك كي:أبسم ب

 هاتف رقم-  البرية4427 ب. ص: عنوان التبليغ

 ا270 رانكفو رتر تراسوا7525261
 ف:  العنو ا/0









ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 بار شت ب ا ألم ني81297 - ب

 هاتف رقم-  البرية4427 ب. ص: عنوان التبليغ


7525261
/0






; 0 Ϳ
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 75442 : العالمة التجارية رقم

In Class: 35

 39 : يف الصنف







Date:
Trade12/06/2016
Mark No.: 29447
In Class: 35 ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗

Date: 12/06/2016
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

 7106
/16ية/ر07
التاريخ
 75442
 : رقم
التجا: العالمة

39 :: الصنف
الدعايه واالعالن وادارة االعمال زتفعيل
يفمن اجل
 7106 /16/07 : التاريخ
 املكتيب
النشاط
الدعايه واالعالن وادارة االعمال زتفعيل
: اجل
من

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

ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲĂǁĂůƌĂĨĞĚǇĂũĂǁĂů͗Ϭϱϵϵϲϳϱϯϯϯ



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲĂǁĂůƌĂĨĞĚǇĂ
ũĂǁĂů͗Ϭϱϵϵϲϳϱϯϯϯ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲĂǁĂůƌĂĨĞĚǇĂ

ũĂǁĂů͗Ϭϱϵϵϲϳϱϯϯϯ














Trade Mark No.: 29447





النشاط املكتيب
0222 كة غسان
 شر: أبسم
0222  شركة غسان: أبسم
واللباس
الدعائيه واللباس
اهلدااي الدعائيه
لتجارة اهلدااي
لتجارة
املوحد
املوحد

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

: اول رفيداي جوال-  انبلس: عنوان التبليغ
079985777
195562933
: اول رفيداي جوال-  انبلس: عنوان التبليغ


195562933



; 0 Ϳ
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العالمة التجارية رقم  75427 :
العالمة التجارية رقم  7542 7 :
الصنف  22 ::
يف
يف ا لصنف




Trade Mark No.: 29472
In Class: 8
Trade Mark No.: 2947 2



In Class: 8
Date : 19/0 6/2016

Date: 19/06/2016

التاريخ  7106/16/05 :

التاريخ  7106 /16 /05 :
من اجل  :ال فضيات مبا
يشمل
السكا
كني،
سكا
كني
͕ŶŝĨĞƐ
ǁĂƌĞ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŬ
/ŶZĞ ƐƉĞĐƚŽĨ͗^ŝůǀĞƌ
͕^ŝůǀĞƌǁĂƌĞ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŬŶŝĨĞƐ
الطهاة: ،
ůƐ
أدوات قطع ( ا لشوك ،السكاكني و املالعق)،
ĐŚĞĨŬŶŝĨĞƐ͖ĐƵƚůĞ ƌǇ͖ŚĂŶĚƚŽŽ
عدد و أدوات يدوية ( تدار ابليد) .
ĐŚĞĨŬŶŝĨĞƐ͖ĐƵƚůĞƌǇ͖ŚĂŶĚƚŽŽůƐ
أبسم  :ميلينيوم مار
)9
كتنغ –
Marketing - Intertrade (199
In the name of: Millenni um
انرتتريد  9111ل.ت.د
Ltd.
العن ا
:
ر 75
ويريت
اسور
ائيلا
ůͲǀŝǀ͕/ƐƌĂĞů
ĚĚƌĞƐƐ͗^ŚĞƌŝƚ/ƐƌĂĞů^ƚ͕͘dĞ
تل أبي ا اسرائيل 75
عنوان
التبليغ  :فراس اترية ل لملكية ا لفكرية انبلس
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عمارة جالرياي سنرت ص ب 262



من اجل الفضيات مبا يشمل السكاكني ،سكاكني
الطهاة ،أدوات قطع ( الشوك ،السكاكني و املالعق)،



͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

عدد و أدوات يدوية ( تدار ابليد) .
أبسم  :ميلينيوم ماركتنغ – )In the name of: Millennium Marketing - Intertrade (1999
Ltd.
انرتتريد  9111ل.ت.د
العن ا :



ĚĚƌĞƐƐ͗^ŚĞƌŝƚ/ƐƌĂĞů^ƚ͕͘dĞůͲǀŝǀ͕/ƐƌĂĞů


ر  75ويريت اسورائيلا

تل أبي  ا اسرائيل 75



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


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

Ϳ ; 0
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Trade Mark No.: 29473
Trade Mark No.: 2947 2
In Clas
Class:
21
s: 8
In



العالمة
العالمة التجا
التجاررية
ية رقم
 75423
رقم 75427::
يف ا لصنف  2 :
يف الصنف  70 :
التاريخ  7106 /16 /05 :

التاريخ  7106/16/05 :

Date : 19/0 6/2016
͕ŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŬŶŝĨĞƐ
/ŶZĞ ƐƉĞĐƚŽĨ͗^ŝůǀĞƌǁĂƌĞ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƉƌ
ůƐ
ĐŚĞĨŬŶŝĨĞƐ͖ĐƵƚůĞ ƌǇ͖ŚĂŶĚƚŽŽ

Date: 19/06/2016

من اجل
 :الفضيات مبا يشمل السكاكني ،سكاكني
الطهاة،
أدوات قطع ( ا لشوك ،السكاكني و املالعق)،
,ŽƵƐĞŚŽůĚ͕ŚŽŵĞĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͕ŬŝƚĐŚĞŶ
عدد و :
أدوات يدوية ( تدار ابليد) .
ƵƚĞŶƐŝůƐĂŶĚĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐ͖ƉŽƚƐ͕ƉĂŶƐ͕ĨƌǇŝŶŐƉĂŶƐĂŶĚďĂŬŝŶŐ
)9
أبسم  :ميلينيوم ماركتنغ –
Marketing - Intertrade (199
In the name of: Millenni um
انرتتريد  9111ل.ت.د
ƉĂŶƐ͖ďĂŬŝŶŐƵƚĞŶƐŝůƐ͖ƐƉĂƚƵůĂƐĂŶĚďƌƵƐŚĞƐ
Ltd.
العن ا
:
ر 75
ويريت
اسور
ائيلا
ǀ͕/ƐƌĂĞů
ĚĚƌĞƐƐ͗^ŚĞƌŝƚ/ƐƌĂĞů^ƚ͕͘dĞ ůͲǀŝ
تل أبي ا اسرائيل 75

من اجل  :أدوات و أواين و أوعية لالستعمال املنزيل
و املطبخ ،أوعية ،قدور ،مقايل ،قدور و أواين للخبز،

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ



مالعق حتريك الطعام أثناء اخلبز و فراشي .
In the name of: Millennium Marketing - Intertrade
)(1999
التبليغ :
اترية ل
كتنغ –
فراسمار
ميلينيوم
عنوان :
أبسم
لملكية ا لفكرية
انبلس
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عمارة
جالري
اي
سنرت
ص
ب
262
Ltd.
انرتتريد  9111ل.ت.د




العن ا :



ر  75ويريت اسورائيلا

ĚĚƌĞƐƐ͗^ŚĞƌŝƚ/ƐƌĂĞů^ƚ͕͘dĞůͲǀŝǀ͕/ƐƌĂĞů


تل أبي  ا اسرائيل 75

عنوان التبليغ  :شركة فراس -انبلس ،عمارة جالرياي
سنرت ،ص .ب262 .





Ϳ ; 0

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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العالمة التجارية رقم  75424 :
يف الصنف  39 :




Trade Mark No.: 29474
In Class: 35



Date: 19/06/2016

التاريخ  7106/16/05 :

العالمة التجارية رقم  75427 :
يف ا لصنف  2 :
:
التاريخ  7106 /16 /05 :
من اجل
 :الفضيات مبا يشمل السكاكني ،سكاكني
͕ŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŬŶŝĨĞƐ
ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ŝŵƉŽƌƚĂŶĚƚƌĂĚŝŶŐ
/ŶZĞ ƐƉĞĐƚŽĨ͗^ŝůǀĞƌǁĂƌĞ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƉƌ
الطهاة ،أدوات قطع ( ا لشوك،
السكا
كني
ůƐ
و
ŶĚƚŽŽ
املالعق
)
،
ƌǇ͖ŚĂ
ĐƵƚůĞ
͖ŶŝĨĞƐ
ĐŚĞĨŬ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐĐŽŶƐƵůƚŝŶŐ
عدد و أدوات يدوية ( تدار ابليد) .
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ
)9
أبسم  :ميلينيوم ماركتنغ –
(199
e
trad
Inter
g
ketin
Mar
In the name of: Millenni um
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŵŵĞƌĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƵƌĐŚĂƐĞĂŶĚ
انرتتريد  9111ل.ت.د
Ltd.
ƌĞŶƚĂůŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐƉĂĐĞ͖ĚŝƌĞĐƚŵĂŝůĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ƌĞƚĂŝů
العن ا
:
ر 75
ويريت اسور
ائيلا
ĂĞů
ǀ͕/Ɛƌ
ĚĚƌĞƐƐ͗^ŚĞƌŝƚ/ƐƌĂĞů^ƚ͕͘dĞ ůͲǀŝ
ĂŶĚǁŚŽůĞƐĂůĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌŬŝƚĐŚĞŶƵƚĞŶƐŝůƐĂŶĚŚŽŵĞ
تل أبي ا اسرائيل 75
عنوان
ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͖ŝŵƉŽƌƚĐŽŵŵĞƌĐĞ͕ŵĂƌŬĞƚŝŶŐĂŶĚƐĂůĞŽĨ
التبليغ  :فراس اترية للملكية ا لفكرية انبلس
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عمارة جالرياي سنرت ص ب 262
ŬŝƚĐŚĞŶƵƚĞŶƐŝůƐĂŶĚŚŽŵĞĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͖ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŶĚ



من اجل إدارة و توجيه األعمال ،خدمات التخزين،
خدمات الدعاية و اإلعالن ،تفعيل النشاط املكتيب،

Trade Mark No.: 2947 2
͖In Class: 8 ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚŽƉĞƌĂƚŝŽŶ
ƐƚŽƌĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ŽĨĨŝĐĞ
Date : 19/0 6/2016

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

خدمات التوزيع ،خدمات االسترياد و التجارة،
خدمات ترويج املبيعات ،خدمات استشارية لألعمال،
املعلومات و األخبار عن األعمال ،العالقات العامة،

خدمات التجارة االلكرتونية ،بيع و أتجري املساحات
اإلعالنية ،اإلعالن ابلربيد املباشر ،خدمات البيع ͘ŵĂŶĂŐŝŶŐƐƚŽƌĞƐĨŽƌŬŝƚĐŚĞŶƵƚĞŶƐŝůƐĂŶĚŚŽŵĞĞƋƵŝƉŵĞŶƚ
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

Ϳ ; 0

خمازن أدوات االستعمال املنزيل و املطبخ .
In the name of: Millennium Marketing
أبسم  :ميلينيوم ماركتنغ – ); 0 Ϳ- Intertrade (1999
Ltd.
انرتتريد  9111ل.ت.د
العن ا :

ĚĚƌĞƐƐ͗^ŚĞƌŝƚ/ƐƌĂĞů^ƚ͕͘dĞůͲǀŝǀ͕/ƐƌĂĞů

ر  75ويريت اسورائيلا

تل أبي ا اسرائيل 75

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

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




; 0 27
Ϳ















Trade Mark No.: 29759

العالمة التجارية رقم  75295 :

يف الصنف  79 :

In Class: 25







التاريخ  7106/12/13 :
واغطية7106/12
من اجل  :املالبس ولباس القدمالتاريخ /13 :
الراس  

العالمة التجارية رقم  75295 :

يف الصنف  79 :

من اجل  :املالبس ولباس القدم واغطية الراس 

أبسم  :سعيد فتحي حممود عوده

أبسم  :سعيد فتحي حممود عوده

العن ا  :ن بلس  -رفيوي

العن ا  :ن بلس  -رفيوي

In Class: 25

Date: 03/08/2016
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
In the
name of:mahmood
saed fathe mahmood
awdeh
In the name of: saed
fathe
awdeh
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞĞƌĂĨĞĚǇĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞĞƌĂĨĞĚǇĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :مكتب احملامي ضياء محو  -شارغ

غرانطه  -جوال 1955336161 :


عنوان التبليغ  :مكتب احملامي ضياء محو  -شارغ

1955336161
غرانطه  -جوال :





Date: 03/08/2016

Trade Mark No.: 29759











Ϳ ; 0




واخوانه






ĚĚƌĞƐƐ͗<ĂďůŝĂƐ͕ĞŬĂĂ͕>ĞďĂŶŽŶ
23 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 ق الي سا البق ا لبن: العن ا

2017/10/1 العدد التاسع عرش

/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


; 0 28
Ϳ













Trade Mark No.:
29823
Trade Mark No.: 29823
In
Class:
33
In Class: 33
Date: 15/08/2016









75273
 75273 : التجاريةرقم
  العالمة: العالمة التجارية رقم
 33 : يف الصنف
 33 : يف الصنف

; 0 Ϳ

 7106/12/09 : التاريخ

Date: 15/08/2016
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ;ĞǆĐĞƉƚďĞĞƌƐͿ

/12/09
 ) مشروابت كحولية (عدا البرية: اجل7106
من
In the name of: Rachid Tanios Touma & Brothers Co.
 شركة رشيد طانيوس توما: أبسم


: التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ;ĞǆĐĞƉƚďĞĞƌƐͿ
 ) مشروابت كحولية (عدا البرية: من اجل
واخوانه
In the name of:ĚĚƌĞƐƐ͗<ĂďůŝĂƐ͕ĞŬĂĂ͕>ĞďĂŶŽŶ
Rachid Tanios Touma & Brothers Co.
 ق الي سا البق ا لبن:توما
كة رشيد طانيوسالعن ا
 شر: أبسم
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ




ĚĚƌĞƐƐ͗<ĂďůŝĂƐ͕ĞŬĂĂ͕>ĞďĂŶŽŶ


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:



/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ
: عنوان التبليغ

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


; 0 Ϳ

29










 31172 : العالمة التجارية رقم

 75 : يف الصنف



 Trade Mark No.: 30027

In Class: 29
Date: 03/10/2016

واخوانه

 ق الي سا البق ا لبن: العن ا



; 0 Ϳ

 7106/01/13 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ĂŶĚĂůůŬŝŶĚƐŽĨŵĞĂƚĂŶĚ

 مجيع أنواع اللحوم و، االمساك، اللحوم: من اجل
31172 : حلومرقم
منالتجارية
منتجات اللحوم املصنعةالعالمة
الدواجن  والصيد؛






ƉƌŽĐĞƐƐĞĚŵĞĂƚƉƌŽĚƵĐƚƐŽĨƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ĚƌŝĞĚ
Trade Mark No.: 30027
ƉƵůƐĞƐ͖ŝŶƐƚĂŶƚƐŽƵƉƐ͕ďŽƵŝůůŽŶƐ͖ŽůŝǀĞƐ͕ŽůŝǀĞƉĂƐƚĞƐ͖ŵŝůŬ
In Class: 29
 75 : يف الصنف
ĂŶĚŵŝůŬƉƌŽĚƵĐƚƐ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐďƵƚƚĞƌͿ͖ĞĚŝďůĞǀĞŐĞƚĂďůĞŽŝůƐ͖
اللحم؛ الزيتون
Date: 03/10/2016
 7106مرق
/01/13،فوري
: البقول اجملففة؛ حساء التاريخ
ĚƌŝĞĚ͕ĐĂŶŶĞĚ͕ĨƌŽǌĞŶ͕ĐŽŽŬĞĚ͕ƐŵŽŬĞĚ͕ƉŝĐŬůĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ĂŶĚĂůůŬŝŶĚƐŽĨŵĞĂƚĂŶĚ
 مجيع أنواع اللحوم و، االمساك، اللحوم: من اجل
ومعجون الزيتون؛ احلليب ومنتجات احلليب ( مبا يف
ƉƌŽĐĞƐƐĞĚŵĞĂƚƉƌŽĚƵĐƚƐŽĨƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ĚƌŝĞĚ
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐŽĨĂůůŬŝŶĚƐŚĂǀĞďĞĞŶ͖ĚƌŝĞĚĨƌƵŝƚƐ͖ŶƵƚƐĂŶĚŶƵƚ
منتجات اللحوم املصنعة من حلوم الدواجن والصيد؛
ƉƵůƐĞƐ͖ŝŶƐƚĂŶƚƐŽƵƉƐ͕ďŽƵŝůůŽŶƐ͖ŽůŝǀĞƐ͕ŽůŝǀĞƉĂƐƚĞƐ͖ŵŝůŬ
ďƵƚƚĞƌƐ͕ƚĂŚŝŶŝ͖ĞŐŐƐ͕ĞŐŐƉŽǁĚĞƌ͖ƉŽƚĂƚŽĐŚŝƉƐ͘

ĂŶĚŵŝůŬƉƌŽĚƵĐƚƐ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐďƵƚƚĞƌͿ͖ĞĚŝďůĞǀĞŐĞƚĂďůĞŽŝůƐ͖
 مرق اللحم؛ الزيتون،البقول اجملففة؛ حساء فوري
ĚƌŝĞĚ͕ĐĂŶŶĞĚ͕ĨƌŽǌĞŶ͕ĐŽŽŬĞĚ͕ƐŵŽŬĞĚ͕ƉŝĐŬůĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐŽĨĂůůŬŝŶĚƐŚĂǀĞďĞĞŶ͖ĚƌŝĞĚĨƌƵŝƚƐ͖ŶƵƚƐĂŶĚŶƵƚ
ďƵƚƚĞƌƐ͕ƚĂŚŝŶŝ͖ĞŐŐƐ͕ĞŐŐƉŽǁĚĞƌ͖ƉŽƚĂƚŽĐŚŝƉƐ͘

ذلك الزبدة)؛ الزيوت النباتية الصاحلة لألكل؛ الفواكه

ومعجون الزيتون؛ احلليب ومنتجات احلليب ( مبا يف

واخلضروات اجملففة واملعلبة واجملمدة واملطبوخة واملدخنة
واملخللة من اي نوع كانت؛ فواكة جمففة؛ املكسرات

وزبدة الفستق والطحينة؛ البيض ومسحوق البيض؛

 رقائق البطاطا

In
the name
AVES
ENERJI YAG VE GIDA SANAYI  يف31172
انريجي ايغ
أبسم
Trade
Markof:
No.:
30027
 : أفيسية رقم
التجار:العالمة
ANONIM SIRKETI
انونيم شريكييت
جيدا
In Class: 29
75 :ساانىي
الصنف
يف
ĚĚƌĞƐƐ͗E<zD,>>^//EKEhh>sZ/ϭϬϭ͘
 ي  ه ليسوووووو7106
تشووووووج نك
وووووو ا:العن
Date: 03/10/2016
/01: /13
التاريخ
^/EdE/^DZ</<d͗ϵEK͗ϭϴ<E/  ج بيسووووووو.101 اين نوووووو ب لفوووووو ر
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ĂŶĚĂůůŬŝŶĚƐŽĨŵĞĂƚĂŶĚ
 مجيع أنواع اللحوم و، االمساك، اللحوم: من اجل
DZ^/EͬdhZ<z
ƉƌŽĐĞƐƐĞĚŵĞĂƚƉƌŽĚƵĐƚƐŽĨƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ĚƌŝĞĚ
:  ن و9 حلوم
:املصنعةووزمنك و ت
اللحوم يركي
منتجات تو اي و
جن
الدواجن والصيد؛
ƉƵůƐĞƐ͖ŝŶƐƚĂŶƚƐŽƵƉƐ͕ďŽƵŝůůŽŶƐ͖ŽůŝǀĞƐ͕ŽůŝǀĞƉĂƐƚĞƐ͖ŵŝůŬ


ĂŶĚŵŝůŬƉƌŽĚƵĐƚƐ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐďƵƚƚĞƌͿ͖ĞĚŝďůĞǀĞŐĞƚĂďůĞŽŝůƐ͖
ĚƌŝĞĚ͕ĐĂŶŶĞĚ͕ĨƌŽǌĞŶ͕ĐŽŽŬĞĚ͕ƐŵŽŬĞĚ͕ƉŝĐŬůĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐŽĨĂůůŬŝŶĚƐŚĂǀĞďĞĞŶ͖ĚƌŝĞĚĨƌƵŝƚƐ͖ŶƵƚƐĂŶĚŶƵƚ
ďƵƚƚĞƌƐ͕ƚĂŚŝŶŝ͖ĞŐŐƐ͕ĞŐŐƉŽǁĚĞƌ͖ƉŽƚĂƚŽĐŚŝƉƐ͘







 تركي/ اكوينيز يرسين16

 مرق اللحم؛ الزيتون،البقول اجملففة؛ حساء فوري
 بيت حلم: عنوان التبليغ
ومعجون الزيتون؛ احلليب ومنتجات احلليب ( مبا يف






 تركي/يرسين

InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
the name of: “International
Masis Tabak” LLC





ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϬ'ŽƌƚƐĂƌĂŶĂǇŝŶƐƚƌ͕͘/ŶĚƵƐƚƌŝĂůǌŽŶĞ͕ϬϴϬϮ
24
 DĂƐŝƐ͕ƌĂƌĂƚƌĞŐŝŽŶ͕ZĞƉƵďůŝĐŽĨƌŵĞŶŝĂ

: أبسم

,. غ رتسووو ران ين سوووتر10 : العنووو ا



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 اكوينيز16

 بيت حلم: عنوان التبليغ


:

,سووووويس

30
; 0 Ϳ


2017/10/1 العدد التاسع عرش

0602 , انواسووووتري ل و


 جمه ريا ار يني, ارارات ريج

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


In the name of: “International Masis Tabak” LLC
: أبسم
 Mark No.: 30057
Trade
العالمة
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϬ'ŽƌƚƐĂƌĂŶĂǇŝŶƐƚƌ͕͘/ŶĚƵƐƚƌŝĂůǌŽŶĞ͕ϬϴϬϮ
,.ين سوووتر31192
 رتسووو ران:رقمغ
10 ية:التجار
العنووو ا


DĂƐŝƐ͕ƌĂƌĂƚƌĞŐŝŽŶ͕ZĞƉƵďůŝĐŽĨƌŵĞŶŝĂ
In
Class:
34
, سووووويس31192
0602 , : رقمو34
انواسووووترييةل
: يف الصنف
Trade Mark No.: 30057
العالمة التجار










Date:
04/10/2016
Date: 04/10/2016
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
Tobacco; smokers’
articles; matches 

34 : يف الصنف
ريا ار يني7106
جمه/,01
ريج
ال ا
/14
 ات:تاريخرار

In Class: 34



7106 /01 /14 : التاريخ

 الكربيت
، املدخنني
 أدوات،: التبغ
اجل
من
/'/W
Ͳ dDW
ŐĞŶƚƐ
التبليغ
عنوان
 الكربيت
، املدخنني
 أدوات، التبغ
: اجل
من
;
0
Ϳ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

In the name of: “International Masis Tabak” LLC
: أبسم

ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϬ'ŽƌƚƐĂƌĂŶĂǇŝŶƐƚƌ͕͘/ŶĚƵƐƚƌŝĂůǌŽŶĞ͕ϬϴϬϮ
,. غ رتسووو ران ين سوووتر10 : العنووو ا

DĂƐŝƐ͕ƌĂƌĂƚƌĞŐŝŽŶ͕ZĞƉƵďůŝĐŽĨƌŵĞŶŝĂ

, سووووويس0602 ,  انواسووووتري ل و
Tobacco; smokers’ articles; matches



 جمه ريا ار يني, ارارات ريج


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

; 0 Ϳ






:

31

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ







Trade Mark No.: 30059
In Class: 35
Date: 04/10/2016



 31195 : العالمة التجارية رقم

; 0 Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ZĞƚĂŝůŽĨĐŽƐŵĞƚŝĐƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ƌĞƚĂŝů
ƉƵƌƉŽƐĞƐ;ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨŐŽŽĚƐŽŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
ŵĞĚŝĂͿ͕ƉƵďůŝĐŝƚǇ͕ŽƵƚĚŽŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͕ŵŽĚĞůůŝŶŐĨŽƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽƌƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶ͕ůĂǇŽƵƚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌ
Trade
Mark No.: 30059
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƐĂŵƉůĞƐ͘
In Class: 35
Date: 04/10/2016

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ZĞƚĂŝůŽĨĐŽƐŵĞƚŝĐƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ƌĞƚĂŝů





 39 : يف الصنف
 7106/01/14 : التاريخ

خدمات بيع مواد ومستحضرات جتميل

:

من اجل

عرض السلع على وسائل االعالم لغاايت,ابلتجزئة


 الدعاية واالعالن, الدعاية واالعالن,البيع ابلتجزئة
 31195
 : دمات رقم
التجارية
العالمة
الدعاية واالعالن او
إعداد مناذج
خ,اخلارجي


 39
: الصنف
يف
خدمات العروض لغاايت الدعاية
,املبيعات
ترويج
 7106
/14 ,:واالعالن
التاريخ
,لغاايت جتارية او دعائية
املعارض/01تنظيم

خدمات بيع مواد ومستحضرات جتميل
: توزيع اجل
من
 .العينات
ƉƵƌƉŽƐĞƐ;ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨŐŽŽĚƐŽŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ

السلعينجيعلىملوادوسائل االعالم لغاايت
,ابلتجزئة
In the name of: SHANTOU YINGJI COSMETIC

عرضشانتو
مصنع
: أبسم
ŵĞĚŝĂͿ͕ƉƵďůŝĐŝƚǇ͕ŽƵƚĚŽŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͕ŵŽĚĞůůŝŶŐĨŽƌ

FACTORY
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽƌƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶ͕ůĂǇŽƵƚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌ
 الدعاية واالعالن,واالعالن
الدعاية
,ابلتجزئة
البيع
التجميل
Trade
Mark
No.:
30059
31195

:
رقم
ية
ر
التجا
العالمة
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌ
ĚĚƌĞƐƐ͗:ŝĂũŝŶƵŝůĚŝŶŐ>ŝĂŶŶĂŶyŝĂƐŚĂŶƚŽǁŶ͕
الدعايةوووا واالعالن او
إعدادجينووومناذج
اخلارجي
 وينو,جين
دماتمووو رة
:  اخ,العنووو
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƐĂŵƉůĞƐ͘

In
Class: 35


 39 : يف الصنف

ŚĂŽŶĂŶŝƐƚƌŝĐƚ^ŚĂŶƚŽƵŝƚǇ'ƵĂŶŐĚŽŶŐWƌŽǀŝŶĐĞ
, العروض ن
خدماتطعوووا ووو ن
 ق, ,املبيعاتوو
ترويج نوو م ي و
لي
لغاايت الدعاية
Date:
04/10/2016
 7106/01
/14 : التاريخ
ŚŝŶĂ
,  ح فظوووا ج انووووون, وينوووا ووو نت
, تنظيم املعارض لغاايت جتارية او دعائية,واالعالن

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ZĞƚĂŝůŽĨĐŽƐŵĞƚŝĐƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ƌĞƚĂŝů

ƉƵƌƉŽƐĞƐ;ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨŐŽŽĚƐŽŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ŵĞĚŝĂͿ͕ƉƵďůŝĐŝƚǇ͕ŽƵƚĚŽŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͕ŵŽĚĞůůŝŶŐĨŽƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽƌƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶ͕ůĂǇŽƵƚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌ

ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƐĂŵƉůĞƐ͘





 خدمات بيع مواد ومستحضرات جتميل: الاين
من اجل

.
العينات
توزيع
عرض السلع على وسائل االعالم لغاايت,ابلتجزئة

. ص، عمارة جالرياي سنرت، انبلس: عنوان التبليغ
 الدعاية واالعالن, الدعاية واالعالن,ابلتجزئة
262البيع
.ب
خ دمات إعداد مناذج الدعاية واالعالن او,اخلارجي

خدمات العروض لغاايت الدعاية,ترويج املبيعات


In the name of: NIHON NOHYAKU CO., LTD.
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

:

. ص،سنرت

،. انيهون نوهياكو كو: أبسم
الاين

جالرياي

 عم ارة، انبلس: عنوان التبليغ
262 .ب


.مليتد





ĚĚƌĞƐƐ͗ĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶĚƵůǇŽƌŐĂŶŝǌĞĚĂŶĚĞǆŝƐƚŝŶŐ
25
ƵŶĚĞƌƚŚĞůĂǁƐŽĨ:ĂƉĂŶŽĨϭϵͲϴ͕<ǇŽďĂƐŚŝϭͲĐŚŽŵĞ͕
32
; 0 Ϳ
ŚƵŽͲ<Ƶ͕dŽŬǇŽ͕:ĂƉĂŶ

ةسسوووا وق ئمووووا
عرش وووركا
: التاسع ا
العدد العنووو
2017/10/1







Trade Mark No.: 30080
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
In Class: 5
Mark No.: 30080
Trade
Date:
10/10/2016
In
Class:
5

و ن انهووووو



بم جوووو قوووو انين الي بوووو


ك ا- ك ما تش- 1

ا كي ب6- 19




 ط كي ا الي ب

31121

:
رقم
العالمة التجا
، حمامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة:التبليغرية
عنوان
 9 : يف الصنف
التجاررامية رهللا
,24 العالمة
ب.ص
 31121 : قم
 7106/01
/01
: التاريخ
 9
: الصنف
يف
 7106 /01 /01 : التاريخ

ت
بيدا
امل
،اعية
زر
اض
غر
ال
ية
احلشر
املبيدات
اجل
من
 املبيدات،زراعية
الغراض
املبيدات احلشرية
: من اجل
االعشاب
قاتالت
،االعشاب
ومبيدات
احلشرية
 مبيدات، مبيدات الفطرايت الغراض زراعية،الضارة
 قاتالت االعشاب،احلشرية ومبيدات االعشاب
 مستحضرات مضادة، مستحضرات التعقيم،الفطرايت
 مبيدات، مستحضرات القضاء على اهلوام،للطفيليات

 مبيدات، مبيدات الفطرايت الغراض زراعية،الضارة
 مستحضرات مضادة، مستحضرات التعقيم،الفطرايت

 مبيدات، مستحضرات القضاء على اهلوام،للطفيليات


Date: 10/10/2016

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/ŶƐĞĐƚŝĐŝĚĞƐĨŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͖

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/ŶƐĞĐƚŝĐŝĚĞƐĨŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͖

/ŶƐĞĐƚŝĐŝĚĞƐ͖,ĞƌďŝĐŝĚĞƐ͖tĞĞĚŬŝůůĞƌƐ͖&ƵŶŐŝĐŝĚĞƐĨŽƌ

ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͖&ƵŶŐŝĐŝĚĞƐ͖^ƚĞƌŝůŝƐŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖
ŶƚŝƉĂƌĂƐŝƚŝĐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖sĞƌŵŝŶĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖DŝƚŝĐŝĚĞ͖ŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐĨŽƌŚǇŐŝĞŶĞƉƵƌƉŽƐĞƐ͖
WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͘
/ŶƐĞĐƚŝĐŝĚĞƐ͖,ĞƌďŝĐŝĚĞƐ͖tĞĞĚŬŝůůĞƌƐ͖&ƵŶŐŝĐŝĚĞƐĨŽƌ
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͖&ƵŶŐŝĐŝĚĞƐ͖^ƚĞƌŝůŝƐŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖
ŶƚŝƉĂƌĂƐŝƚŝĐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖sĞƌŵŝŶĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖DŝƚŝĐŝĚĞ͖ŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐĨŽƌŚǇŐŝĞŶĞƉƵƌƉ ŽƐĞƐ͖
WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͘ 





; 0 Ϳ





:

 مستحضرات، املطهرات الغراض صحية،السوس

 .صيدلية الغراض زراعية
،. انيهون نوهياكو كو: أبسم

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

.مليتد

ĚĚƌĞƐƐ͗ĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶĚƵůǇŽƌŐĂŶŝǌĞĚĂŶĚĞǆŝƐƚŝŶŐ
ةسسوووا وق ئم
: العنووو ا
ووووامستحضرات،صحية
وووركاالغراض
املطهرات
،السوس
 .صيدلية الغراض زراعية
ƵŶĚĞƌƚŚĞůĂǁƐŽĨ:ĂƉĂŶŽĨϭϵͲϴ͕<ǇŽďĂƐŚŝϭͲĐŚŽŵĞ͕
انيهون
و ن انهووووو،.كو بووووكو
نوهياالي
قوووو انين
 جوووو:أبسم بم
.مليتد
ŚƵŽͲ<Ƶ͕dŽŬǇŽ͕:ĂƉĂŶ
ĚĚƌĞƐƐ͗ĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶĚƵůǇŽƌŐĂŶŝǌĞĚĂŶĚĞǆŝƐƚŝŶŐ
ك ا- ك ما تش- 1
ا كي ب6- 19
In the name of: NIHON NOHYAKU CO., LTD.

ةسسوووا وق ئمووووا

ƵŶĚĞƌƚŚĞůĂǁƐŽĨ:ĂƉĂŶŽĨϭϵͲϴ͕<ǇŽďĂƐŚŝϭͲĐŚŽŵĞ͕
ŚƵŽͲ<Ƶ͕dŽŬǇŽ͕:ĂƉĂŶ 

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ




:












33

; 0 Ϳ

ن انهووووو

ا

ك-

Date: 10/10/2016

Trade Mark No.: 30081
In Class: 5

وووركا

:

العنووو ا

قوووو انين الي بوووو
ك- 1

بم جوووو

الي بب
ط كي ا
ط كي ا الي

كي ب

ا6- 19

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

رام هللا,24 ب.ص












Trade Mark No.: 30081
In Class: 5

و

ما تش

 31120 : التجارية رقم
العالمة


; 0 Ϳ

Date: 10/10/2016

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/ŶƐĞĐƚŝĐŝĚĞƐĨŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͖
/ŶƐĞĐƚŝĐŝĚĞƐ͖,ĞƌďŝĐŝĚĞƐ͖tĞĞĚŬŝůůĞƌƐ͖&ƵŶŐŝĐŝĚĞƐĨŽƌ 
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͖&ƵŶŐŝĐŝĚĞƐ͖^ƚĞƌŝůŝƐŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖
ŶƚŝƉĂƌĂƐŝƚŝĐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖sĞƌŵŝŶĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖DŝƚŝĐŝĚĞ͖ŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐĨŽƌŚǇŐŝĞŶĞƉƵƌƉŽƐĞƐ͖
WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͘
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/ŶƐĞĐƚŝĐŝĚĞƐĨŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͖

/ŶƐĞĐƚŝĐŝĚĞƐ͖,ĞƌďŝĐŝĚĞƐ͖tĞĞĚŬŝůůĞƌƐ͖&ƵŶŐŝĐŝĚĞƐĨŽƌ
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͖&ƵŶŐŝĐŝĚĞƐ͖^ƚĞƌŝůŝƐŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖
ŶƚŝƉĂƌĂƐŝƚŝĐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖sĞƌŵŝŶĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖DŝƚŝĐŝĚĞ͖ŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐĨŽƌŚǇŐŝĞŶĞƉƵƌƉŽƐĞƐ͖
WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͘

 9 : يف الصنف







 7106/01/01 : التاريخ
 املبيدات، املبيدات احلشرية الغراض زراعية: من اجل


31120 : العالمة التجارية رقم


9 : يف الصنف

 7106 /01 /01 : ا لتاريخ
 املبيدات، املبيدات احلشرية الغراض زراعية: من اجل
االعشاب

قاتالت

،االعشاب

ومبيدات

احلشرية

 مبيدات، مبيدات الفطرايت الغراض زراعية،الضارة
 مستحضرات مضادة، مستحضرات التعقيم،الفطرايت

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

 مستحضرات، املطهرات الغراض صحية،السوس
 .صيدلية الغراض زراعية

In the name of: NIHON NOHYAKU CO., LTD.
،. انيهون نوهياكو كو: أبسم
Trade Mark No.: 30081
 31120 : العالمة التجارية رقم
.مليتد
In
Class:
5

9
:
الصنف
ĚĚƌĞƐƐ͗ĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶĚƵůǇŽƌŐĂŶŝǌĞĚĂŶĚĞǆŝƐƚŝŶŐ
 وووركا ةسسوووا وق ئمووووا: يف العنووو ا


Date:
10/10/2016
ƵŶĚĞƌƚŚĞůĂǁƐŽĨ:ĂƉĂŶŽĨϭϵͲϴ͕<ǇŽďĂƐŚŝϭͲĐŚŽŵĞ͕
/01
ا لتاريخ
بوووو  و ن انهووووو7106
انين الي
قوووو/01
جوووو: بم
ŚƵŽͲ<Ƶ͕dŽŬǇŽ͕:ĂƉĂŶ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/ŶƐĞĐƚŝĐŝĚĞƐĨŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͖
 املبيدات،زراعية
ك ا-الغراض
احلشرية ما تش
ك- 1 املبيدات
ا كي ب6:-اجل
19 من
/ŶƐĞĐƚŝĐŝĚĞƐ͖,ĞƌďŝĐŝĚĞƐ͖tĞĞĚŬŝůůĞƌƐ͖&ƵŶŐŝĐŝĚĞƐĨŽƌ
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͖&ƵŶŐŝĐŝĚĞƐ͖^ƚĞƌŝůŝƐŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ŶƚŝƉĂƌĂƐŝƚŝĐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖sĞƌŵŝŶĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖DŝƚŝĐŝĚĞ͖ŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐĨŽƌŚǇŐŝĞŶĞƉƵƌƉŽƐĞƐ͖

WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͘





احلشريةكي ا الي ب
ط
 قاتالت االعشاب،ومبيدات االعشاب
،حمامون،زراعية
،شحادة
وفؤاد ورجا
مبيداتعزيز
: التبليغ،الضارة
عنوان
مبيدات
الغراض
الفطرايت
هللا
رام
,
24
ب
.ص
 مستحضرات مضادة، مستحضرات التعقيم،الفطرايت




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

، حمامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ

رام هللا,24 ب.ص
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2017/10/1 العدد التاسع عرش





ƐĞĞĚƉĂƐƚĞ͕dŽŵĂƚŽũƵŝĐĞĨŽƌĐŽŽŬŝŶŐ͕dŽŵĂƚŽƉƵƌĠĞ͕
34
dƵŶĂĨŝƐŚ
; 0 Ϳ



،  ابزالء حمفوظة،  فول سوداين معاجل، خنيل للطعام

 زيت عباد،  شورابت،  سردين،  زبيب، خملالت


، ) طحينية (عجينة بذور السمسم، الشمس للطعام


Trade Mark No.: 30114

 31004 : العالمة التجارية رقم

  مسك توان،  معجون بندورة، عصري بندورة للطبيخ
In
29 of: Sharekat Albaraka Stories Liltasewwq Wa الربكة ستورز
 75شركة
: الصنف
يف
InClass:
the name
: أبسم
Altijariya
Adiya Ama
Date:
18/10/2016
 عامة
7106
/01والتجارة
/02 : للتسويق
التاريخ
عادية






/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ƵƚƚĞƌ͕ŽƌŶŽŝů͕ĂƚĞƐ͕ĚŝďůĞŽŝůƐ͕&ƌƵŝƚ
 صاحلة31004
زيوت
،  متور، سحاذرة
سلفيت زيت
، زبدة: : اجل
ĚĚƌĞƐƐ͗^ĂůĨĞĞƚDĂƐŚĂ
من العن ا
Trade Mark No.: 30114
 : العالمة التجارية رقم
ƐĂůĂĚƐ͕&ƌƵŝƚƐ͕ƚŝŶŶĞĚĐĂŶŶĞĚ;ŵ͘Ϳ͕'ŚĞƌŬŝŶƐ͕:ĂŵƐ͕
In Class: 29
 75 : يف الصنف
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
جوال
اكة بين
قراوة
: التبليغ
عنوان
، خملل
حسانخيار
، معلبة
 فو،سلفيت
سلطة فواكة
، لألكل
Date: 18/10/2016
 7106/01/02 : التاريخ
>ĞŶƚŝůƐ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕KůŝǀĞŽŝůĨŽƌĨŽŽĚ͕WĂůŵŽŝůĨŽƌĨŽŽĚ͕
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƚƚĞƌ͕ŽƌŶŽŝů͕ĂƚĞƐ͕ĚŝďůĞŽŝůƐ͕&ƌƵŝƚ  زيوت صاحلة،  متور،  زيت ذرة،  زبدة: من اجل
WĞĂŶƵƚƐ͕ƉƌŽĐĞƐƐĞĚ͕WĞĂƐ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕WŝĐĐĂůŝůůŝ͕ZĂŝƐŝŶƐ͕
 زيت، زيت زيتون للطعام

ƐĂůĂĚƐ͕&ƌƵŝƚƐ͕ƚŝŶŶĞĚĐĂŶŶĞĚ;ŵ͘Ϳ͕'ŚĞƌŬŝŶƐ͕:ĂŵƐ͕
،  خيار خملل،  فواكة معلبة،  سلطة فواكة، لألكل
>ĞŶƚŝůƐ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕KůŝǀĞŽŝůĨŽƌĨŽŽĚ͕WĂůŵŽŝůĨŽƌĨŽŽĚ͕
^ĂƌĚŝŶĞƐ͕^ŽƵƉƐ͕^ƵŶĨůŽǁĞƌŽŝůĨŽƌĨŽŽĚ͕dĂŚŝŶŝƐĞƐĂŵĞ
WĞĂŶƵƚƐ͕ƉƌŽĐĞƐƐĞĚ͕WĞĂƐ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕WŝĐĐĂůŝůůŝ͕ZĂŝƐŝŶƐ͕

ƐĞĞĚƉĂƐƚĞ͕dŽŵĂƚŽũƵŝĐĞĨŽƌĐŽŽŬŝŶŐ͕dŽŵĂƚŽƉƵƌĠĞ͕

dƵŶĂĨŝƐŚ


^ĂƌĚŝŶĞƐ͕^ŽƵƉƐ͕^ƵŶĨůŽǁĞƌŽŝůĨŽƌĨŽŽĚ͕dĂŚŝŶŝƐĞƐĂŵĞ


،  ابزالء حمفوظة،  فول سوداين معاجل، خنيل للطعام
عباد
فولابت
شور، للطعام
، سردين
،  زبيب، خملالت
، حمفوظة
زيت ابزالء
،  معاجل،سوداين
خنيل
زيت عباد
 شورابت، سردين
 زبيب، (خملالت
، )،السمسم
 بذور، عجينة
 طحينية، للطعام
الشمس


 زيت،  زيت زيتون للطعام،  عدس حمفوظ، مربيات

ƐĞĞĚƉĂƐƚĞ͕dŽŵĂƚŽũƵŝĐĞĨŽƌĐŽŽŬŝŶŐ͕dŽŵĂƚŽƉƵƌĠĞ͕
dƵŶĂĨŝƐŚ



، حمفوظ1959027711
 عدس، مربيات

، ) طحينية (عجينة بذور السمسم، الشمس للطعام

 توان
معجون
 مسك توان
، مسكبندورة
معجون،، بندورة
بندورة للطبيخ
 عصري، بندورة للطبيخ
In
the
name
of:
Sharekat
Albaraka
Stories
Liltasewwq
Wa
ستورز
كة
الرب
كة
شر
:
of: Sharekat Albaraka Stories Liltasewwq Wa  شركة الربكةأبسم ستورز:
Altijariya Adiya Ama
للتسويق والتجارة عادية عامة

In the name
Altijariya Adiya Ama

; 0 Ϳ

للتسويق والتجارة عادية عامة

ĚĚƌĞƐƐ͗^ĂůĨĞĞƚDĂƐŚĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 سلفيت سحا: العن ا

ĚĚƌĞƐƐ͗^ĂůĨĞĞƚDĂƐŚĂ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 سلفيت قراوة بين حسان جوال: عنوان التبليغ
سلفيت سحا
1959027711
سلفيت قراوة بين حسان جوال
:
















: العن ا

عنوان التبليغ
1959027711


; 0 Ϳ35











Trade Mark No.: 30123

عصري
أبسم

; 0 Ϳ

In Class: 30
Date: 19/10/2016
Trade Mark No.: 30123

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗InĐŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ͕
Class: 30





 31073 : العالمة التجارية رقم

 31 : يف الصنف
 7106/01/05 : التاريخ







31073 : العالمة التجارية رقم
والسكر واالرز
 النب والشاي والكاكاو: من اجل
 31 : يف الصنف
 7106/01/05 :والنب
التاريخ
االصطناعي الدقيق
والتابيوكا والساغو

ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͕ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
Date: 19/10/2016
ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͕ŚŽŶĞǇ͕
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ͕
 النب والشاي والكاكاو والسكر واالرز: من اجل
ƚƌĞĂĐůĞ͕ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͕ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ͕ǀŝŶĞŐĂƌ͕
واملستحض رات املصنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر
ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͕ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
والتابيوكا والساغو والنب االصطناعي الدقيق
ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͕ŚŽŶĞǇ͕
ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿƐƉŝĐĞƐ͕ŝĐĞŶĂŵĞůǇŝĐĞͲĐƌĞĂŵ
ƚƌĞĂĐůĞ͕ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͕ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ͕ǀŝŶĞŐĂƌ͕
 والفطائر،االسود
والعسلاحلبوب واخلبز
النحلاملصنوعة من
واملستحض رات
 عسل،واحللوايت املثلجة
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿƐƉŝĐĞƐ͕ŝĐĞŶĂŵĞůǇŝĐĞͲĐƌĞĂŵ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ

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

اخلمرية ومسحوق اخلبيز

  الثلج حتديدا مستحضرات البوظة، البهارات، التوابل،
In the name of: Al Ezdehar for Trading Services LTD CO.  شركة االزدهار للخدمات: أبسم
Trade Mark No.: 30123


In Class: 30
ĚĚƌĞƐƐ͗ŵŵĂŶ͕:ŽƌĚĂŶ
Date:
19/10/2016

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĐŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ͕
ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͕ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ

ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͕ŚŽŶĞǇ͕
ƚƌĞĂĐůĞ͕ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͕ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ͕ǀŝŶĞŐĂƌ͕
ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿƐƉŝĐĞƐ͕ŝĐĞŶĂŵĞůǇŝĐĞͲĐƌĞĂŵ

ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ


 31073 : العالمة التجارية رقم

.م.:م.الصنف
التجارية ذ
 31
يف
االرب
,
م
:
ا
العن
 7106/01/05 : التاريخ

/'/W
: التبليغ
واالرز
 ͲوالسكرdDW
والكاكاوŐĞŶƚƐ
النب والشاي
: عنواناجل
من
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
االصطناعي الدقيق
والتابيوكا والساغو والنب

واملستحض رات املصنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر
، عسل النحل والعسل االسود،واحللوايت املثلجة



Ϳ ; 0

للتسويق والتجارة عادية عامة

Altijariya Adiya Ama
ĚĚƌĞƐƐ͗^ĂůĨĞĞƚDĂƐŚĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

العن ا  :سلفيت سحا

عنوان التبليغ  :سلفيت قراوة بين حسان جوال
1959027711
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Trade Mark No.: 30124

العالمة التجارية رقم  31074 :

يف الصنف  43 :
التاريخ  7106/01/05 :

In Class: 43
Trade Mark No.: 30123
Date: 19/10/2016







العالمة التجارية رقم  31073 :

In Class: 30

يف الصنف  31 :

19/10/2016
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗Date:
ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐƐĞƌǀŝĐĞƐ

التاريخ  7106/01/05 :
من اجل  :خدمات املطاعم
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ
من اجل  :النب والشاي والكاكاو والسكر واالرز
In the name of:
Al Ezdehar for Trading Services
LTD CO.
ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͕ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
للخدماتوالساغو والنب االصطناعي الدقيق
أبسم  :شركة االزدهار والتابيوكا
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͕ŚŽŶĞǇ
͕ƚƌĞĂĐůĞ͕ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͕ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ͕ǀŝŶĞŐĂƌ
واملستحض رات املصنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر
التجارية ذ.م.م.
ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿƐƉŝĐĞƐ͕ŝĐĞŶĂŵĞůǇŝĐĞͲĐƌĞĂŵ
واحللوايت املثلجة ،عسل النحل والعسل االسود،
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ

ĚĚƌĞƐƐ͗ŵŵĂŶ͕:ŽƌĚĂŶ
العن ا  :م  ,االرب
اخلمرية ومسحوق اخلبيز امللح واخلردل واخلل والصلصة
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
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Trade Mark No.: 30145

العالمة التجارية رقم  31049 :

يف الصنف  79 :

التجارية رقم 31049 :
ا لتاريخ /01/74 :العالمة
7106
من اجل
الرأس 

:



يف الصنف  79 :

واالحذية وأغطية
املالبس ولباس القدم
التاريخ  7106/01/74 :
من اجل
الرأس 

املالبس ولباس القدم واالحذية وأغطية

:

In Class: 25
Trade Mark No.: 30145
Date: 24/10/2016



أبسم  :روسيل براندس ,ال ال
سي

أبسم  :روسيل براندس ,ال ال

In Class: 25
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ůŽƚŚŝŶŐ͖ĨŽŽƚǁĞĂƌ͖ŚĞĂĚŐĞĂƌ
Date: 24/10/2016
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͖ĨŽŽƚǁĞĂƌ͖ŚĞĂĚŐĞĂƌ

In the name of: Russell Brands, LLC

In the name of: Russell Brands, LLC

سي

اوت لووووووو م ͕ĚĚƌĞƐƐ͗KŶĞ&ƌƵŝƚŽĨƚŚĞ>ŽŽŵƌŝǀĞ͕ŽǁůŝŶŐ'ƌĞĞŶ
اوتووووووروت
ووووووروت :وا فو
العنووووووو ا
͕ĚĚƌĞƐƐ͗KŶĞ&ƌƵŝƚŽĨƚŚĞ>ŽŽŵƌŝǀĞ͕ŽǁůŝŶŐ'ƌĞĞŶ
لووووووو م
العنووووووو ا  :وا فو
͘͘^͘<ĞŶƚƵĐŬǇϰϮϭϬϯ͕h
برايوووو  ,ب لينووووون غووووورين ,كينتووووو ك
͘͘^͘<ĞŶƚƵĐŬǇϰϮϭϬϯ͕h
برايوووو  ,ب لينووووون غووووورين ,كينتووووو ك
 ,12107ال الي ت المتحوة اال ري يا

المتحوة اال ري
 ,12107ال الي ت
ŐĞŶƚƐيا/'/W Ͳ dDW
عنوان التبليغ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
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Trade Mark No.: 30146
In Class: 35

العالمة التجارية رقم  31046 :
يف الصنف  39 :
التاريخ  7106/01/74 :

Date: 24/10/2016







العالمة التجارية رقم  31049 :

واإلعالن 79وادارة وتوجيه
من اجل  :خدمات الدعاية
يف الصنف :
التاريخ  7106/01/74 :
األعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
من اجل املالبس ولباس القدم واالحذية وأغطية

Trade Mark No.: 30145

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
In Class: 25
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

Date: 24/10/2016
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͖ĨŽŽƚǁĞĂƌ͖ŚĞĂĚŐĞĂƌ

:

In the name of: Russell
Brands, LLC
In the name of: Russell Brands, LLC

الرأس 

أبسم  :روسيل براندس ,ال ال
سي

أبسم  :روسيل براندس ,ال ال
سي

العنووووووو ا  :وا فوووووووروت اوت لووووووو م

͕ĚĚƌĞƐƐ͗KŶĞ&ƌƵŝƚŽĨƚŚĞ>ŽŽŵƌŝǀĞ͕ŽǁůŝŶŐ'ƌĞĞŶ
͘͘^͘<ĞŶƚƵĐŬǇϰϮϭϬϯ͕h

برايوووو  ,ب لينووووون غووووورين ,كينتووووو ك
͕ĚĚƌĞƐƐ͗KŶĞ&ƌƵŝƚŽĨƚŚĞ>ŽŽŵƌŝǀĞ͕ŽǁůŝŶŐ'ƌĞĞŶ
لووووووو ال م
العنووووووو ا  :وا
الي ت المتحوة اال ري يا
فوووووووروت اوت,12107
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
͘͘^͘<ĞŶƚƵĐŬǇϰϮϭϬϯ͕h
برايوووو  ,ب لينووووون غووووورين ,كينتووووو ك
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
:





 ,12107ال الي ت المتحوة اال ري يا






عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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العالمة التجارية رقم  31042 :
يف الصنف  79 :
التاريخ  7106/01/74 :




Ϳ;3


القدم واالحذية وأغطية
من اجل  :املالبس ولباس
العالمة التجارية رقم 31042 :
الرأسيف الصنف  79 :
التاريخ  7106/01/74 :

روسيل
أبسم :
من اجل
سي الرأس 

:

البس ,ال
براملاندس
ولباسالالقدم واالحذية وأغطية

أبسم  :روسيل براندس ,ال ال

Trade Mark No.: 30147
In Class: 25
Date: 24/10/2016

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ůŽƚŚŝŶŐ͖ĨŽŽƚǁĞĂƌ͖ŚĞĂĚŐĞĂƌ
Trade Mark No.: 30147
In Class: 25
Date: 24/10/2016

In the name
of: Russell
Brands, LLC
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ůŽƚŚŝŶŐ͖ĨŽŽƚǁĞĂƌ͖ŚĞĂĚŐĞĂƌ
In the name of: Russell Brands, LLC

سيووووووو ا  :وا فوووووووروت اوت لووووووو م ͕ĚĚƌĞƐƐ͗KŶĞ&ƌƵŝƚŽĨƚŚĞ>ŽŽŵƌŝǀĞ͕ŽǁůŝŶŐ'ƌĞĞŶ
العن
͕ĚĚƌĞƐƐ͗KŶĞ&ƌƵŝƚŽĨƚŚĞ>ŽŽŵƌŝǀĞ͕ŽǁůŝŶŐ'ƌĞĞŶ
م
لووووووو
اوت
ووووووروت
و
ف
ا
و
:
ا
وووووو
و
العن
͘͘^͘<ĞŶƚƵĐŬǇϰϮϭϬϯ͕h
برايوووو  ,ب لينووووون غووووورين ,كينتووووو ك
͘͘^͘<ĞŶƚƵĐŬǇϰϮϭϬϯ͕h
برايوووو  ,ب لينووووون غووووورين ,كينتووووو ك
يا
الي ت
المتحوةاالاالريري يا
المتحوة
,12107اليال ت
 ,12107ال

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
/'/W Ͳ dDW
عنوان التبليغ ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




االستخدام العام
واألرقام ذات
الوصفية
حق
اليعطي اصحاهبا
العالمة
والرسوماتهذه
ان تسجيل
مبعزل عن العالمة
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
والرسومات

مبعزل عن العالمة
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Trade Mark No.: 30148
In Class: 35

 31042 : العالمة التجارية رقم
 39 : يف الصنف







Date: 24/10/2016
Trade Mark No.: 30147
In Class: 25

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
Date: 24/10/2016

ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͖ĨŽŽƚǁĞĂƌ͖ŚĞĂĚŐĞĂƌ
In the name
Russell
Brands,
LLCLLC
In theof:
name
of: Russell
Brands,

 7106/01/74 : التاريخ

 31042 : العالمة التجارية رقم
 79 : يف الصنف

الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه
 خدمات: من اجل
7106/01/74 : التاريخ
القدم واالحذية وأغطية
النشاطولباس
عيلاملالبس
: اجل
من
 املكتيب
األعمال وتف
 الرأس

ĚĚƌĞƐƐ͗KŶĞ&ƌƵŝƚŽĨƚŚĞ>ŽŽŵƌŝǀĞ͕ŽǁůŝŶŐ'ƌĞĞŶ͕

 ال ال, روسيل براندس: أبسم
سي
 وا فوووووووروت اوت لووووووو م: العنووووووو ا
 ال ال, روسيل براندس: أبسم
سي

<ĞŶƚƵĐŬǇϰϮϭϬϯ͕h͘^͘͘
كينتووووو ك
وووون غو
العنوبر
ĚĚƌĞƐƐ͗KŶĞ&ƌƵŝƚŽĨƚŚĞ>ŽŽŵƌŝǀĞ͕ŽǁůŝŶŐ'ƌĞĞŶ͕
لووووووو م
اوت,وووورين
ووووووروت
 ب والينو فو:, ووووووايووووا
 ال الي ت المتحوة اال ري يا,12107
<ĞŶƚƵĐŬǇϰϮϭϬϯ͕h͘^͘͘
 كينتو,وووورين
ووووون غو:التبليغلين
 ب, ايوووو
بر
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
/'/W وووو Ͳك
dDW
ŐĞŶƚƐ
عنوان

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

 ال الي ت المتحوة اال ري يا,12107




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
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ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
/'/W
Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
االستخدام العام
والرسومات الوصفية واألرقام ذات
 مبعزل عن العالمة

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة



; 0 Ϳ
Trade Mark No.: 30209
In Class: 11










 31715 : العالمة التجارية رقم
 00 : يف الصنف

Trade Mark No.: 30209
In Class: 11



Date: 01/11/2016

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ZĞĨƌŝŐĞƌĂƚŝŽŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚĂŶĚ

Date: 01/11/2016

ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŽƌƐ͕ĨƌĞĞǌĞƌƐ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŝŶŐĐŽŶƚĂŝŶƐ͕
ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚĞĚĚŝƐƉůĂǇĐĂƐĞĂŶĚĐŽƵŶƚĞƌƐ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŝŶŐĐĞůůƐ͕
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، الثالجات، معدات وجتهيزات التربي د: من اجل
 خزائن وأسطح عرض، املربدة واليت تتضمن،اجملمدات
واحلجرات
املكوانت

 7106/00/10 : التاريخ

املربدة
األفران
،حجرات مربدة
،مربدة
،للشرب
املربدة
النوافري
،الباردة

، الثالجات، معدات وجتهيزات التربيد: من اجل
 خزائن وأسطح عرض، املربدة واليت تتضمن،اجملمدات
األدوات

التربيد؛

وآالت

ملعدات

واإلكسسوارات

، وإعادة التسخني، ومعاجلة،واملعدات لتحضري الطعام
 الطباخات الكهرابئية وذات،  الغاز،والطهي والتقدمي
 والفحم واملواقد،اخلشب
الطاقة املتعددة؛ وحرق
والطباخات املشغلة ابلنفط؛ أسطح الطهي ومواقد

 األفران املربدة واحلجرات، حجرات مربدة،مربدة
 املكوانت، النوافري املربدة للشرب،الباردة
املتعددة؛

والطاقة

والكهرابء

التسخني والطهي املشغلة
والكهرابء
ابلغز
املشغلة

ابلغاز

املشغلة

الغليان

 أسطح، الكهرابئية،الغاز
العميقة
املقايل
ابلنفط؛

،والكهرابء
ابلغاز
العاملة
القلي
أسطح
والبخار؛
األسطح الصلبة والشواايت؛ القدور الغازية والكهرابئية

واإلكسسوارات ملعدات وآالت التربيد؛ األدوات
 احملمصات الكهرابئية،املائلة ومقايل القلي الثابتة؛ الغاز

، الكهرابئية، الغاز،العاملة ابلفحم وحرق الصوف
 القدور املائلة أو الثابت ة العاملة،وحرق اخلشب والفحم

، وإعادة التسخني، ومعاجلة،واملعدات لتحضري الطعام
 الطباخات الكهرابئية وذات،  الغاز،والطهي والتقدمي

 قدور الغلي العاملة ابلضغط،ابلغاز والكهرابء والبخار

الغلي املسخنة
 بطارايت قدور،أو العادية؛ الغاز
 وحدات التسخني املسخنة،ابلكهرابء أو البخار؛ الغاز
الطعام والعرابت

أو بواسطة البخار؛ لتقدمي

كهرابئيا

 والفحم واملواقد،الطاقة املتعددة؛ وحرق اخلشب
والطباخات املشغلة ابلنفط؛ أسطح الطهي ومواقد
الغليان املشغلة ابلغاز والكهرابء والطاقة املتعددة؛

الباردة،

النوافري

املربدة

للشرب،

املكوانت

واإلكسسوارات ملعدات وآالت التربيد؛ األدوات

العدد التاسع عرش 2017/10/1

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

الغاز ،الكهرابئية ،أسطح التسخني والطهي املشغلة
ابلنفط؛ املقايل العميقة املشغلة ابلغز والكهرابء
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،
وحرق اخلشب والفحم ،القدور املائلة أو الثابتة العاملة

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

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

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

ملعاجلة ،وتوزيع وفصل املياه؛ الكريوسني ،الغاز ،
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
وإزالة الرتطيب ،خمرجات اهلواء وفالتر اإلخراج ،املراوح
والنافخات ،سخاانت املساحات مبساعدة املراوح،

أجهزة التهوية ؛ أحواض االستحمام ،حجرات
االغتسال واملغاسل ،أجهزة ومعدات املعاجلة الكيماوية

والفيزايئية للمياه؛ مواد املكوانت واإلكسسوارات
للتسخني ،ومعدات وأجهزة تكييف اهلواء والنظافة؛
امللمعات ،املكانس الكهرابئية ،معدات تنظيف والعناية

ابألرضيات ،منظفات السجاد؛ مستودعات النفاايت،
املكوانت واألجزاء الضرورية للمعدات الصغرية للمطبخ
واالستخدام املنزيل؛ مواقد ،الصنابري للغاز ،الصنابري
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ƐƚĞĂŵĚĞĞƉͲĨĂƚĨƌǇĞƌƐ͖ŐĂƐĂŶĚĞůĞĐƚƌŝĐĨƌǇƚŽƉƐ͕ƐŽůŝĚƚŽƉƐ
ĂŶĚƐĂůĂŵĂŶĚĞƌƐ͖ŐĂƐĂŶĚĞůĞĐƚƌŝĐƚŝůƚŝŶŐĂŶĚĨŝǆĞĚĨƌǇŝŶŐ
͕ƉĂŶƐ͖ŐĂƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐĐŽĂůĂŶĚǁŽŽůͲďƵƌŶŝŶŐƌŽĂƐƚĞƌƐ͕ŐĂƐ
ĞůĞĐƚƌŝĐ͕ǁŽŽĚĂŶĚĐŽĂůƐƉŝƚƐ͕ŐĂƐĞůĞĐƚƌŝĐĂŶĚƐƚĞĂŵͲŚĞĂƚĞĚ
͕ƚŝůƚŝŶŐŽƌĨŝǆĞĚ͕ƉƌĞƐƐƵƌĞŽƌŶŽƌŵĂůďŽŝůŝŶŐƉĂŶƐ͖ŐĂƐ
͕ĞůĞĐƚƌŝĐĂŶĚƐƚĞĂŵͲŚĞĂƚĞĚďŽŝůŝŶŐƉĂŶƐďĂƚƚĞƌŝĞƐ͖ŐĂƐ
ĞůĞĐƚƌŝĐĂŶĚƐƚĞĂŵŚĞĂƚĞĚďĂŝŶͲŵĂƌŝĞƵŶŝƚƐ͖ĨŽŽĚƐĞƌǀŝĐĞ
ĂŶĚƌĞůĂƚĞĚĐĂƌƌŝĂŐĞƚƌŽůůĞǇƐ͕ĐŽŶǀĞǇŽƌďĞůƚƐ͖ŐĞĂƌͲŵŽƚŽƌƐ
ĂŶĚĞůĞĐƚƌŝĐĂůĞƋƵŝƉŵĞŶƚĨŽƌĨŽŽĚĂŶĚďĞǀĞƌĂŐĞ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĂŶĚƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ͖ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐĂŶĚĂĐĐĞƐƐŽƌǇ
ŝƚĞŵƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐĂŶĚĞƋƵŝƉŵĞŶƚĨŽƌĨŽŽĚĂŶĚďĞǀĞƌĂŐĞ
͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͕ĐŽŽŬŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞͬĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐ͖ĐĞŶƚƌŝĨƵŐĞƐ
͕ĚƌǇĞƌƐ͕ĚƌǇŝŶŐĐƵƉďŽĂƌĚƐ͕ǁĂƐŚͲďĂƐŝŶƐĂŶĚůĂƵŶĚƌŝĞƐ
ĞƋƵŝƉŵĞŶƚĂŶĚŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĨƌŽƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͕ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ
ͲĂŶĚĚŝƐĐŚĂƌŐĞŽĨǁĂƚĞƌ͖ŬĞƌŽƐĞŶĞ͕ŐĂƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ͕ƐƚĞĂŵ͕ĨƵĞů
ŽŝůĐĞŶƚƌĂůͲŚĞĂƚŝŶŐďŽŝůĞƌƐ͖ĨĂŶͲĐŽŝůƐ͕ƌĂĚŝĂƚŽƌƐ͕ƌĂĚŝĂƚŝŶŐ
ƉĂŶĞůƐ͕ŐĂƐĂŶĚĞůĞĐƚƌŝĐǁĂƚĞƌŚĞĂƚĞƌƐ͖ŐĂƐĂŶĚĞůĞĐƚƌŝĐ
ͲƐĂŶŝƚĂƌǇǁĂƚĞƌŚĞĂƚĞƌƐ͕ŬĞƚƚůĞƐĂŶĚďŽŝůĞƌƐ͖Ăŝƌ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶĞƌƐ͕ŚƵŵŝĚŝĨŝĞƌƐĂŶĚĚĞŚƵŵŝĚŝĨŝĞƌƐ͕ĂŝƌĞǆƚƌĂĐƚŽƌƐ
ĂŶĚĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶŚŽŽĚƐ͕ĨĂŶƐĂŶĚďůŽǁĞƌƐ͕ĨĂŶͲĂƐƐŝƐƚĞĚƐƉĂĐĞ
ŚĞĂƚĞƌƐ͕ĂĞƌĂƚŝŽŶĚĞǀŝĐĞƐ͖ďĂƚŚƚƵďƐ͕ƐŚŽǁĞƌĐĂďŝŶĞƚƐĂŶĚ
ďĂƐŝŶƐ͕ĐŚĞŵŝĐĂůĂŶĚƉŚǇƐŝĐĂůǁĂƚĞƌƚƌĞĂƚŵĞŶƚĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚ
͕ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͖ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐĂŶĚĂĐĐĞƐƐŽƌǇŝƚĞŵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
͖ĂŝƌͲĐŽŶĚŝƚŝŽŶŝŶŐĂŶĚƐĂŶŝƚĂƌǇĞƋƵŝƉŵĞŶƚĂŶĚĂƉƉůŝĂŶĐĞƐ
ƉŽůŝƐŚĞƌƐ͕ǀĂĐƵƵŵĐůĞĂŶĞƌƐ͕ĨůŽŽƌĐůĞĂŶŝŶŐĂŶĚĐĂƌĞ
͕ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͕ĐĂƌƉĞƚĐůĞĂŶĞƌƐ͖ƌĞĨƵƐĞĚŝƐƐŝƉĂƚŽƌƐ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐĂŶĚĂĐĐĞƐƐŽƌǇŝƚĞŵƐĨŽƌƐŵĂůůŬŝƚĐŚĞŶĂŶĚ
ŚŽƵƐĞŚŽůĚĂƉƉůŝĂŶĐĞƐ͖ďƵƌŶĞƌƐ͕ƚĂƉƐĨŽƌŐĂƐ͕ƚĂƉƐĂŶĚĐŽŽŬƐ
͘ŝŶŐĞŶĞƌĂů

والفيزايئية للمياه؛ مواد املكوانت واإلكسسوارات
للتسخني ،ومعدات وأجهزة تكييف اهلواء والنظافة؛

31

2017/10/1
امللمعات ،عرش
العدد التاسع
ابئية ،معدات تنظيف والعناية
املكانس الكهر

ابألرضيات ،منظفات السجاد؛ مستودعات النفاايت،
املكوانت واألجزاء الضرورية للمعدات الصغرية للمطبخ

واالستخدام املنزيل؛ مواقد ،الصنابري للغاز ،الصنابري
واحلنفيات عموما  .

أبسم  :إلكرتولوكس إيطاليا
أس.يب.إيه.

In the name of: Electrolux Italia S.p.A.

͕ͿĚĚƌĞƐƐ͗ŽƌƐŽ>ŝŶŽĂŶƵƐƐŝ͕ϯϬ͕/ͲϯϯϬϴϬWŽƌĐŝĂ;WE
/ƚĂůǇ

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

تيط لي

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -


ص .ب  4427البرية


Ϳ ; 0
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Trade Mark No.: 30310

العالمة التجارية
 31301
قم 31301::
07ررقم
التجارية
العالمة
يف الصنف :

Trade Mark No.: 30310



الصنف  07 :
يف
من اجل
كبات
املر
التاريخ  7106/00/02 :
الكهرابئية على الطريق وخارج الطريق ذات
التاريخ 7106 /00 /02 :
:

In Class: 12
Date: 17/11/2016



كبات الربية,
كبات الربية ,ملحقات املر
املر
امللحقات
النارية,
الدراجات
للثلوج,
االستخدام

In Class: 12
Date: 17/11/2016

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůůͲƚĞƌƌĂŝŶǀĞŚŝĐůĞƐ͕ĂůůͲƚĞƌƌĂŝŶƵƚŝůŝƚǇ

ǀĞŚŝĐůĞƐ͕ƐŶŽǁŵŽďŝůĞƐ͕ŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐŽŶƌŽĂĚĂŶĚ
ŽĨĨͲƌŽĂĚŐĞŶĞƌĂůƉƵƌƉŽƐĞƵƚŝůŝƚǇǀĞŚŝĐůĞƐĂŶĚƐƚƌƵĐƚƵƌĂů
ƉĂƌƚƐƚŚĞƌĞĨŽƌ

كبات وقطعها 
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůůͲƚĞƌƌĂŝŶǀĞŚŝĐůĞƐ͕ĂůůͲƚĞƌƌĂŝŶƵƚŝůŝƚǇ
ملحقات املركبات الربية,
الربية,
للمر :املركبات
العاماجل
من
أبسم  :بوالريس انداسرتيز انك.
ǀĞŚŝĐůĞƐ͕ƐŶŽǁŵŽďŝůĞƐ͕ŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐŽŶƌŽĂĚĂŶĚ
 2100 :ه ي يه  ,77يوين ĚĚƌĞƐƐ͗ϮϭϬϬ,ŝŐŚǁĂǇϱϱ͕DĞĚŝŶĂ͕DŝŶŶĞƐŽƚĂϱϱϯϰϬ͕ ,
العن ا
المتحوووة امللحقات
الدراجاتت النارية,
املركبات للثلوج,
͘͘^͘h
ين سو ت  ,77710ال اليو
ŽĨĨͲƌŽĂĚŐĞŶĞƌĂůƉƵƌƉŽƐĞƵƚŝůŝƚǇǀĞŚŝĐůĞƐĂŶĚƐƚƌƵĐƚƵƌĂů
اال ري يا
ƉĂƌƚƐƚŚĞƌĞĨŽƌ
على الطريق وخارج الطريق ذات االستخدام
الكهرابئية
In the name of: Polaris Industries Inc.

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


العام للمركبات وقطعها 

أبسم  :بوالريس انداسرتيز انك.

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





In the name of: Polaris Industries Inc.



العن ا  2100 :ه ي يه  ,77يوين ĚĚƌĞƐƐ͗ϮϭϬϬ,ŝŐŚǁĂǇϱϱ͕DĞĚŝŶĂ͕DŝŶŶĞƐŽƚĂϱϱϯϰϬ͕ ,
Ϳ ; 0
͘͘^͘h
ين سو ت  ,77710ال اليو ت المتحوووة


اال ري يا

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







العدد التاسع عرش 2017/10/1
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Trade Mark No.: 30321
In Class: 11

العالمة التجارية رقم  31370 :
يف الصنف  00 :
 7106/00
التاريخ  /71 :

Date: 20/11/2016





͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌůŝŐŚƚŝŶŐ͕ŚĞĂƚŝŶŐ͕ƐƚĞĂŵ
Trade Mark No.: 30321


أجهزة اإلانرة  -اجهزة التدفئة وتوليد
من اجل :
العالمة التجارية رقم  31370 :
والتهوية  -أجهزة الطهي –
التجفيف 00 :
البخار – تربيد يف الصنف

 7106،/00
التاريخ /71 :
اانبيب مضيئه لالضائه
الصحيه
توريد املياه لالغراض
 ،بصيالت

͕ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐ͕ĐŽŽŬŝŶŐ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŝŶŐ͕ĚƌǇŝŶŐ͕ǀĞŶƚŝůĂƚŝŶŐ
In Class: 11
ǁĂƚĞƌƐƵƉƉůǇĂŶĚƐĂŶŝƚĂƌǇƉƵƌƉŽƐĞƐ

Date: 20/11/2016

من اجل  :أجهزة اإلانرة  -اجهزة التدفئة وتوليد
مصابيح كهرابئيه املصابيح اانبيب اضائه
البخار – تربيد التجفيف والتهوية  -أجهزة الطهي –

للضوء
للصمامات
اجهزة
لالضائه
الثنائيهمضيئه
الصحيه  ،اانبيب
اضائهلالغراض
توريد املياه
 ،بصيالت مصابيح كهرابئيه املصابيح اانبيب اضائه

فلوريسنت
 ůĞĚ
مصطفىاضائه
فلوريسنت اجهزة
أبسم  :مصطفى امحد

للصمامات الثنائيه

 ůĞĚ
أبسم  :مصطفى امحد مصطفى

شرمي

͕ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐ͕ĐŽŽŬŝŶŐ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŝŶŐ͕ĚƌǇŝŶŐ͕ǀĞŶƚŝůĂƚŝŶŐ
ǁĂƚĞƌƐƵƉƉůǇĂŶĚƐĂŶŝƚĂƌǇƉƵƌƉŽƐĞƐ

للضوءIn the name of: mostafa ahmad mostafa shram
In the name of: mostafa ahmad mostafa shram

ĚĚƌĞƐƐ͗ŝƐƌĂĞůͲĂƌĂƌĂŚͲϯϬϬϮϱ͗ƚĞů͗ϬϮͲϲϰϲϳϬϮϲ

اسووووووورائيل  -ر ووووووور -
العنووووووو ا :شرمي
 /70027ه

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌůŝŐŚƚŝŶŐ͕ŚĞĂƚŝŶŐ͕ƐƚĞĂŵ

 8185028ر ووووووور -
 :- 02اسووووووورائيل -
تفالعن:ووووووو ا

ĚĚƌĞƐƐ͗ŝƐƌĂĞůͲĂƌĂƌĂŚͲϯϬϬϮϱ͗ƚĞů͗ϬϮͲϲϰϲϳϬϮϲ

 /70027ه تف 8185028- 02:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :انبلس عمارة فتوح  -جوال

عنوان التبليغ  :انبلس عمارة فتوح  -جوال
1952555411:
1952555411:








ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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Ϳ ; 0

التاريخ  7106/00/71 :







البسكويت  ،الكعك
الكيك ،
كوالته ،
الشو
من اجل :
 31376
رقم  :
التجارية
العالمة
يف الصنف  31 :
 ،الويفر  ،البوظة  ،احللوايت اجملمدة  ،مشروابت
التاريخ  7106 /00 /71 :

ال شوكوالته واملستحضرات لعمل مشروابت الشوكوالته
العلكة 
كوالتهاملضغية،
وحتديدا
لعمل مشروابت الشوكوالته
واملستحضرات
احللوى ال شو

من اجل  :الشوكوالته  ،الكيك  ،البسكويت  ،الكعك
 ،الويفر  ،البوظة  ،احللوايت اجملمدة  ،مشروابت

أبسم  :شركة االبطال للخدمات

احللوى وحتديدا املضغية ،العلكة 

اللوجستية

اللوجستية

العنوووو ا

العنوووو ا

:

وو ر

ا جبوووول الحسووووينا

ووول االحسووووينا
قمووووسوور ا جبو
الريموو و

19ا
االربالريموو و ا
سوور
وو ر ق

موو رة رقووور

موو رة رقووور

Ϳ ; 0

 Trade Mark No.: 30326

In Class: 30
Date: 20/11/2016

ĐƌĞĂŵ͕ĨƌŽǌĞŶ͕ĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ĚƌŝŶŬƐ͕ĂŶĚ
In Class: 30
͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐĐŚŽĐŽůĂƚĞĚƌŝŶŬƐ͕ĐŽŶĨŝĐƚŝŽŶĞƌǇ
Date: 20/11/2016
͘ŶĂŵĞůǇĐŚĞǁŝŶŐŐƵŵ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚŽĐŽůĂƚĞ͕ĐĂŬĞ͕ďŝƐĐƵŝƚƐ͕ǁĂĨĞƌƐ͕ŝĐĞ
ĐƌĞĂŵ͕ĨƌŽǌĞŶ͕ĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ĚƌŝŶŬƐ͕ĂŶĚ
͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐĐŚŽĐŽůĂƚĞĚƌŝŶŬƐ͕ĐŽŶĨŝĐƚŝŽŶĞƌǇ
͘ŶĂŵĞůǇĐŚĞǁŝŶŐŐƵŵ

In the name of: Al - Abtal For Logistics

ĚĚƌĞƐƐ͗ŵŵĂŶ͕:ĂďĞůůŚƵƐƐĂŝŶ͕YĂƐĞŵůƌĞŵĂǁŝ
^ƚƌĞĞƚ͕ƵŝůĚŝŶŐŶŽ͘ϭϵ͕:ŽƌĚĂŶ

ĚĚƌĞƐƐ͗ŵŵĂŶ͕:ĂďĞůůŚƵƐƐĂŝŶ͕YĂƐĞŵůƌĞŵĂǁŝ
^ƚƌĞĞƚ͕ƵŝůĚŝŶŐŶŽ͘ϭϵ͕:ŽƌĚĂŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :بيت حلم

مبعزل عن العالمة
تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
ان


احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام





͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ŚŽĐŽůĂƚĞ͕ĐĂŬĞ͕ďŝƐĐƵŝƚƐ͕ǁĂĨĞƌƐ͕ŝĐĞ
Trade Mark
No.: 30326

عنوان التبليغ  :بيت حلم
19ا االرب
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

مبعزل عن العالمة




In the name of: Al - Abtal For Logistics

أبسم  :شركة االبطال للخدمات
:




العالمة التجارية رقم  31376 :

يف الصنف  31 :

موووو


















Ϳ ; 0
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Trade Mark No.: 30327
In Class: 5

العالمة التجارية رقم  31372 :
يف الصنف  9 :
التاريخ  7106/00/71 :

Date: 20/11/2016







وطبية  وبيطرية،
من اجل  :مستحضرات
صيدالنية31372
العالمة التجارية رقم :
يف الصنف  9 :
مواد وأغذية محية
مستحضرات صحية لغاايت طبية،
التاريخ 7106/00/71 :

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƐ͕ŵĞĚŝĐĂůĂŶĚǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇ
Trade
Mark No.: 30327

͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐĂŶŝƚĂƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ
In Class: 5
ĚŝĞƚĞƚŝĐĨŽŽĚĂŶĚƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůŽƌ
Date: 20/11/2016
للرضعوبيطرية/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƐ͕ŵĞĚŝĐĂůĂŶĚǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇ ،
صيدالنية وطبية
ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇƵƐĞ͕ĨŽŽĚĨŽƌďĂďŝĞƐ͖ĚŝĞƚĂƌǇƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐĨŽƌ
مستحضراتوأغذية
اجل :البيطري
من أو
معدة لإلستعمال الطيب
͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐĂŶŝƚĂƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ
مستحضرات صحية لغاايت طبية ،مواد وأغذية محية
͖ŚƵŵĂŶƐĂŶĚĂŶŝŵĂůƐ͖ƉůĂƐƚĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌĚƌĞƐƐŝŶŐƐ
ĚŝĞƚĞƚŝĐĨŽŽĚĂŶĚƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůŽƌ
ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇƵƐĞ͕ĨŽŽĚĨŽƌďĂďŝĞƐ͖ĚŝĞƚĂƌǇƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐĨŽƌ
للرضع
وأغذية
البيطري
أو
الطيب
لإلستعمال
معدة
ان
لإلنس
الغذائية
للحمية
واألطفال ،مكمالت
͖ŵĂƚĞƌŝĂůĨŽƌƐƚŽƉƉŝŶŐƚĞĞƚŚ͕ĚĞŶƚĂůǁĂǆ͖ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ
͖ŚƵŵĂŶƐĂŶĚĂŶŝŵĂůƐ͖ƉůĂƐƚĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌĚƌĞƐƐŝŶŐƐ
واألطفال ،مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان
͖ŵĂƚĞƌŝĂůĨŽƌƐƚŽƉƉŝŶŐƚĞĞƚŚ͕ĚĞŶƚĂůǁĂǆ͖ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ
͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐǀĞƌŵŝŶ͖ĨƵŶŐŝĐŝĚĞƐ͕ŚĞƌďŝĐŝĚĞƐ
األسنان األسنان ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐǀĞƌŵŝŶ͖ĨƵŶŐŝĐŝĚĞƐ͕ŚĞƌďŝĐŝĚĞƐ
لصقاتمواد
ضماد،
واحليوان؛ لصقات ومواد
حشو مواد حشو
ومواد ضماد،
واحليوان؛
ďĂďŝĞƐΖĚŝĂƉĞƌƐŽĨƚĞǆƚŝůĞ͕ďĂďŝĞƐΖĚŝĂƉĞƌƐŽĨƉĂƉĞƌ͕ĚŝĂƉĞƌƐ
ďĂďŝĞƐΖĚŝĂƉĞƌƐŽĨƚĞǆƚŝůĞ͕ďĂďŝĞƐΖĚŝĂƉĞƌƐŽĨƉĂƉĞƌ͕ĚŝĂƉĞƌƐ
͘ĨŽƌĂĚƵůƚƐ͕ƐĂŶŝƚĂƌǇƚĂŵƉŽŶƐ͕ĨĞŵŝŶŝŶĞŚǇŐŝĞŶĞƉĂĚ
ومشع طب األسنان ،مطهرات ،مستحضرات إلابدة
͘ĨŽƌĂĚƵůƚƐ͕ƐĂŶŝƚĂƌǇƚĂŵƉŽŶƐ͕ĨĞŵŝŶŝŶĞŚǇŐŝĞŶĞƉĂĚ
ومشع طب األسنان ،مطهرات ،مستحضرات إلابدة
احلشرات واحليواانت الضارة ،مبيدات فطرايت

احلشرات واحليواانت الضارة ،مبيدات فطرايت

ومبيدات أعشاب ،حفاضات االطفال من املنسوجات؛
حفاضات االطفال من الورق؛ حفاضات للكبار؛

أعشاب ،حفاضات االطفال من املنسوجات؛
ومبيدات 
لألانث 
In the name of: PAKTEN SAGLIK URUNLERI SANAYI
حفاضات للكبار؛
الورق؛
حفاضات االطفال من
ابكتني ساجليك
أبسم :
سدادات قطنية صحية؛ ضمادات النظافة الشخصية

يورونلريي ساانيي يف تيكاريت

ضمادات النظافة الشخصية
سدادات قطنية صحية؛
أنونيم شريكييت

Ϳ ; 0

VE TICARET ANONIM SIRKETI

ĚĚƌĞƐƐ͗Ϯ͘KZ'E/^Ez/K>'^/͕ϳEK>h
͕EK͗ϭϭ͕^W/EZͲ'/EdWͬdhZ<z

لألانث 
ب سبين ر  -غ ي نيت  /تركي
In the name of:
PAKTEN
SAGLIK
URUNLERI
SANAYI
أبسم  :ابكتني ساجليك
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :بيت حلم
VE TICARET ANONIM SIRKETI
يورونلريي ساانيي يف  تيكاريت


أنونيم شريكييت

ĚĚƌĞƐƐ͗Ϯ͘KZ'E/^Ez/K>'^/͕ϳEK>h
العنووووو ا  .2 :اورج نوووووو يز سوووووو ن ي

͕EK͗ϭϭ͕^W/EZͲ'/EdWͬdhZ<z
ب لجيس  5 ,ن ل ك ب  ,رقور , 11:
العنووووو ا

 .2 :اورج نوووووو يز سوووووو ن ي

ب لجيس

 5 ,ن ل ك ب  ,رقور , 11:





Ϳ ; 0

ب سبين ر  -غ ي نيت  /تركي

عنوان التبليغ  :بيت حلم
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ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





Trade
Mark No.: 30354

العالمة التجارية رقم  31394 :

In Class: 32

يف الصنف  37 :

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




وغريها من املشروابت غري الكحولية؛ مشروابت
العالمة التجارية رقم  31394 :
 37الفواكه وعصائر الفواكه؛ شراب
مستخلصة  :من
يف الصنف
املشروابت .
أخرى لعمل
 7106
ومستحضرات/00/
التاريخ 73 :

شراب الشعري)؛ املياه املعدنية والغازية
البرية (
اجل :
من
اخلوام
جورج
أبسم :

Date: 23/11/2016
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞĞƌ͖ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚ
͖ŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐĚƌŝŶŬƐ͖ĨƌƵŝƚĚƌŝŶŬƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ
͘ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ

Trade Mark No.: 30354
In Class: 32
Date: 23/11/2016
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĞĞƌ͖ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚ
In
the name of:
Georges Al Khawam
͖ŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐĚƌŝŶŬƐ͖ĨƌƵŝƚĚƌŝŶŬƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ
͘ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ

وغريها من املشروابت غري الكحولية؛ مشروابت
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ĐŚƌĂĨŝĞŚ͕ůŝĂƐ^ĂƌŬŝƐ^ƚƌĞĞƚ͕ZŝǌŬdŽǁĞƌ
العنووو ا  :األ ووورفياا ووو ر تليووو س
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه؛ شراب
>EKE
سركيسا برج الر قا لبن

ومستحضرات أخرى لعمل املشروابت .

اخلواممساس للملكيه الفكريه ص.ب
التبليغ :
عنوان :جورج
أبسم
ووورفياا
 األانبلس :
705العنووو ا
فلسطني



ووو ر تليووو س

سركيسا برج الر قا لبن

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ĐŚƌĂĨŝĞŚ͕ůŝĂƐ^ĂƌŬŝƐ^ƚƌĞĞƚ͕ZŝǌŬdŽǁĞƌ

>EKE

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


: Al Khawam
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
the name of: Georges

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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Trade Mark No.: 30401
العالمة التجارية رقم  31410 :
Trade Mark No.: 30375
العالمة التجارية رقم  31329 :
In Class: 29
يف الصنف  75 :
In Class: 33
يف الصنف  33 :
Date: 29/11/2016
التاريخ  7106/00/75 :
Date: 28/11/2016
التاريخ  7106/00/72 :
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ
من اجل  :الزيوت والدهون الصاحلة لالكل 
Trade Mark No.: 30375
العالمة التجارية رقم  31329 :
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ

 31329
الكحولية
اجل :
من
Trade
Mark of:
No.:
30375
In Class:Al
33 Sharq Al Adna Lilsina’a wa
 33 :Al
االدىن يف الصنف
املشروابت :
كة رقم
شررية
التجا
In the name
Sharikat
الشرق
العالمة :
أبسم
Date: 28/11/2016
التاريخ  7106/00/72 :
In
the
name
YAMBOL EAD
ايمبول اي ايه دي
أبسم :
Tijara
In
Class:
33 of: VILLA
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

من اجل املشروابت الكحولية 
فيال33 :
الصنف
والتجارة
يفللصناعة
In the name of: VILLA YAMBOL EAD
أبسم  :فيال ايمبول اي ايه دي
͕ĚĚƌĞƐƐ͗zDK>͕Ŭǀ͘/Eh^dZ/>EKE
00يو/وووووو ب لا
العنووووووو ا :
͕ĚĚƌĞƐƐ͗zDK>͕Ŭǀ͘/Eh^dZ/>EKE
 .يووووووو ب لا كيوووووووه فووووووو .
وووووو ا :
كيوووووووه فوالعنووووووو
Date:
28/11/2016
التاريخ
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂŝƚďĂ͕EĂďůƵƐ͕ƚŚĞtĞƐƚĂŶŬ͕WĂůĞƐƚŝŶĞ
الضووفا
7106ن و بلس,
العن:و ا :/72بيووت ايبوو ,
D/E/^dZd/sE^'Z
انوسووووووتري لن ونوووووو ا اب ينسووووووتراتيفن
D/E/^dZd/sE^'Z
اتيفن
ر
ينسووووووت
اب
ا
ووووو
و
ون
لن
وووووتري
و
انوس
سجرابا
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ

فلسطين الكحولية 
املشروابت
من اجل :
اللربيا,
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
عنوان التبليغ  :بيت حلم
ابا
ر

InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
the name of: VILLA
:YAMBOL EAD
ايمبول اي ايه
أبسمن:سجفيال
دي/'/W Ͳ dDW
ŐĞŶƚƐ
التبليغ :
عنوا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :بيت حلم

͕ĚĚƌĞƐƐ͗zDK>͕Ŭǀ͘/Eh^dZ/>EKE
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚوووووو .
العنووووووو ا  :يووووووو ب لا كيوووووووه فو


D/E/^dZd/sE^'Z
 انوسووووووتري لن ونوووووو ا اب ينسووووووتراتيفن
; 0 Ϳ48


سجرابا


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :بيت حلم
 Trade Mark No.: 30401
التجارية رقم  31410 :
العالمة


InClass: 29
يف الصنف  75 :
Date: 29/11/2016
التاريخ  7106/00/75 :
ͿͿ 0
;;72








ůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ

:

:













 /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

من اجل  :الزيوت والدهون الصاحلة لالكل 

أبسم  :شركة الشرق االدىن In the name of: Sharikat Al Sharq Al Adna Lilsina’a wa Al
Tijara
للصناعة والتجارة
العالمة التجارية رقم 31410 :

Trade Mark No.: 30401



In Class: 29
Date: 29/11/2016

يف الصنف  75 :
التاريخ  7106 /00 /75 :
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ
من اجل  :الزيوت والدهون الصاحلة لالكل 
In the name of: Sharikat Al Sharq Al Adna Lilsina’a wa Al
االدىن
الشرق
كة
شر
:
أبسم
Tijara
للصناعة والتجارة
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂŝƚďĂ͕EĂďůƵƐ͕ƚŚĞtĞƐƚĂŶŬ͕WĂůĞƐƚŝŶĞ
 :بيووت ايبوو  ,نوو بلس ,الضووفا
العنوو ا

Ϳ ; 0

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂŝƚďĂ͕EĂďůƵƐ͕ƚŚĞtĞƐƚĂŶŬ͕WĂůĞƐƚŝŶĞ

العن و ا  :بيووت ايبوو  ,ن و بلس ,الضووفا

اللربيا ,فلسطين

اللربيا ,فلسطين

:

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







العالمة التجارية رقم 31416 :

يف الصنف  31 :

In Class: 30





التاريخ  7106/00/75 :
من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز
والساجو

وما

يقوم


 Trade Mark No.: 30406



التاريخ  7106 /00 /75 :

من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو






العالمة التجارية رقم  31416 :

يف الصنف  31 :
كا
والتابيو

49





Ϳ ; 72















ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

والسكر واألرز

مقام القهوة

احلبوب
من
املصنوعة
واملستحضرات
واملعجنات واحللوايت  ،واحللوى املثلجة

،

الدقيق

اخلبز
،
 ،العسل

والتابيوكا والساجو وما يقوم مقام القهوة  ،الدقيق

واملستحضرات املصنوعة من احلبوب  ،اخلبز
واملعجنات واحللوايت  ،واحللوى املثلجة  ،العسل
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Trade Mark No.: 30406
In Class: 30

Date: 29/11/2016
Date: 29/11/2016

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ

ƌŝĐĞ͖ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ
ĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐ
͕ĞƐ͖ƐƵŐĂƌ
͖ŚŽŶĞǇ͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ
ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ
ƌŝĐĞ͖ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ƐƵŐĂƌ
͖ŚŽŶĞǇ͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ
ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

واخلردل واخلل الصلصات (التوابل)  ،البهارات ،الثلج 
In the name of: SOREMARTEC S.A.
أبسم  :سورميارتيك اس.ايه.
2017/10/1
35ĚĚƌĞƐƐ͗&ŝŶĚĞůƵƐŝŶĞƐƐĞŶƚĞƌ͕ŽŵƉůĞǆ͕ZƵĞĚĞ
التاسعوووو اعرش :فينوووووول بيوووووزنيس سووووونتر,
العدد العنو
dƌĞǀĞƐ͕>ͲϮϲϯϮ&ŝŶĚĞů͕>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ
كوووو بلي س بووووو  ,رو ب توووووريفيس,
ال  2872-فينول ,ل كسيمب رغ

/'/Wامللح
اخلبازة ،
ومسحوق
السكر :،اخلمرية
Ͳ dDW
ŐĞŶƚƐ
ودبس التبليغ
عنوان
 ،W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚالبهارات ،الثلج 
واخلردل واخلل الصلصات (التوابل)

In the name of: SOREMARTEC S.A.
أبسم  :سورميارتيك اس.ايه.

ĚĚƌĞƐƐ͗&ŝŶĚĞůƵƐŝŶĞƐƐĞŶƚĞƌ͕ŽŵƉůĞǆ͕ZƵĞĚĞ
العنووووو ا  :فينوووووول بيوووووزنيس سووووونتر,


اخلمرية  ,رو ب
السكر،بلي س بووووو
ودبس كوووو
 dƌĞǀĞƐ͕>ͲϮϲϯϮ&ŝŶĚĞů͕>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ
ووووريفيس ، ,امللح
ومسحوقتو اخلبازة
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


البهارات ،الثلج 
الصلصات( ,لالتوابل)
كسيمب ،رغ
واخلل 2872فينول
واخلردل ال -
In the name of: SOREMARTEC S.A.
أبسم  :سورميارتيك اس .ايه.
:
ĚĚƌĞƐƐ͗&ŝŶĚĞůƵƐŝŶĞƐƐĞŶƚĞƌ͕ŽŵƉůĞǆ͕ZƵĞĚĞ
العنووووو ا  :فينوووووول بيوووووزنيس سووووونتر,
dƌĞǀĞƐ͕>ͲϮϲϯϮ&ŝŶĚĞů͕>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ
كوووو بلي س بووووو  ,رو ب توووووريفيس,

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
ال  2872-فينول ,ل كسيمب رغ
عنوان  التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
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ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ



 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
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Trade Mark No.: 30407

العالمة التجارية رقم  31412 :

In Class: 43

يف الصنف  43 :

التاريخ  7106/00/75 :
31412رتاي ,تقدمي ا لطعام والشراب,
املقاهي ,الكافي
من اجل :
العالمة التجارية رقم  :






املطاعم 43 ,:
يف الصنف
املطاعم ( مطاعم يقوم فيها الشخص خبدمة
التاريخ  7106 /00/75 :
نفسه) ,املطاعم اليت تقدم الوجبات اخلفيفة 
من اجل  :املقاهي ,الكافيرتاي ,تقدمي ا لطعام والشراب,
فيها الشخص خبدمة
مهدي يقوم
شركة( مطاعم
املطاعم
املطاعم,
عقل و
أبسم :

نفسه) ,املطاعم اليت تقدم الوجبات اخلفيفة 


شريكه

العالمة
 -31412الرابيووا -
رقم  - :مو
التجا :ريةاالرب
العنو ا

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
التاريخ  7106/00/75 :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
من اجل  :املقاهي ,الكافيرتاي ,تقدمي ا لطعام والشراب,
خبدمة
العالمة يقوم
هذه ( مطاعم
تسجيلاملطاعم
املطاعم,
الشخص حق
فيها اصحاهبا
اليعطي
ان
والعبارات
الكلمات
اخلفيفة 
ابستخدامالوجبات
املطلق اليت تقدم
احلماية ,املطاعم
نفسه)
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام



͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
Trade MarkĂĨĠƐ͕ĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͕ĂƚĞƌŝŶŐ;&ŽŽĚĂŶĚ
No.: 30407

ͲĚƌŝŶŬ–Ϳ͕ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ;^ĞůĨͲƐĞƌǀŝĐĞ–Ϳ͕^ŶĂĐŬ
In Class: 43
 ďĂƌƐ
Date: 29/11/2016

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂĨĠƐ͕ĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͕ĂƚĞƌŝŶŐ;&ŽŽĚĂŶĚ

ͲĚƌŝŶŬ–Ϳ͕ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ;^ĞůĨͲƐĞƌǀŝĐĞ–Ϳ͕^ŶĂĐŬ

In
the name of: Mahdi Aqel & Partner Co.
ďĂƌƐ

Trade
Mark No.: 30407
ĚĚƌĞƐƐ͗:ŽƌĚĂŶͲŵŵĂŶͲůZĂďŝĞŚͲDĂŚŵŽƵĚů

43ب الظ هر  -بن يا رقر 7
الصنف  :حم
ر
يف

مبعزل عن العالمة


Date: 29/11/2016

dŚĂŚĞƌ^ƚƌĞĞƚͲƵŝůĚŝŶŐEŽ͘ϱ
In Class: 43
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
Date:
29/11/2016

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂĨĠƐ͕ĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͕ĂƚĞƌŝŶŐ;&ŽŽĚĂŶĚ


ͲĚƌŝŶŬ–Ϳ͕ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ;^ĞůĨͲƐĞƌǀŝĐĞ–Ϳ͕^ŶĂĐŬ
 
ďĂƌƐ










العدد التاسع عرش 2017/10/1

36

51






Trade Mark No.: 30409

العالمة التجارية رقم  31415 :
منظفات السجاد؛ املنظفات؛ مستحضرات تنظيف؛
يف الصنف  3 :
مستحضرات نقع الغسيل والكي؛ مستحضرات تلميع

Date: 30/11/2016
التاريخ  7106/00/31 :
أو السنفرة؛ العطور؛
[مُلمعات]؛ ورق سحج
Trade Mark No.: 30409
العالمة التجارية رقمِ 31415 :
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ŽĂƉƐ͖ĂŬĞƐŽĨƚŽŝůĞƚƐŽĂƉ͖ZĞƐƚƌŝĐƚ
صابون الزينة؛ غسالة احلد
من اجل  :صابون؛ قطع من
الة املكياج؛ رذاذات إلنعاش رائحة
مستحضرات :إ
In
Class: 3
3ز 
يف الصنف
ͲďĂĐƚĞƌŝƵŵǁĂƐŚĞƌ͖>ĂƵŶĚƌǇďůĞĂĐŚ͖ŽƐŵĞƚŝĐƐ͖ŽůŽƵƌ
مستحضرات
الغسيل؛
مبيض
أو
قاصر
اي؛
ري
البكت
من
Date:
30/11/2016

7106
/
00
/
31
التاريخ :
͖ďƌŝŐŚƚĞŶŝŶŐĐŚĞŵŝĐĂůƐĨŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐůĂƵŶĚƌǇ
خبور؛ مزيالت روائح كريهة للحيواانت األليفة؛
الفم؛
ِ
͖&ĂďƌŝĐƐŽĨƚĞŶĞƌƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖>ĂƵŶĚƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ŽĂƉƐ͖ĂŬĞƐŽĨƚŽŝůĞƚƐŽĂƉ͖ZĞƐƚƌŝĐƚ
احلد
صابون الزينة؛
صابون؛ قطع
اجل :
من
غسالةاملنزلية
لألغراض
لتنصيعمن األلوان
كيماوايت
جتميل؛
ͲďĂĐƚĞƌŝƵŵǁĂƐŚĞƌ͖>ĂƵŶĚƌǇďůĞĂĐŚ͖ŽƐŵĞƚŝĐƐ͖ŽůŽƵƌ
مستحضرات تنظيف
تعطري أواجلو؛
مستحضرات
ƌǇͲĐůĞĂŶŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖tĂƐŚŝŶŐƉŽǁĚĞƌ͖tŝŶĚƐŚŝĞůĚ
مستحضرات
الغسيل؛
مبيض
قاصر
اي؛
ري
البكت
͖ďƌŝŐŚƚĞŶŝŶŐĐŚĞŵŝĐĂůƐĨŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐůĂƵŶĚƌǇ
[منللغسيل]؛ ملينات لألقمشة تستخدم يف الغسيل
ĐůĞĂŶŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖tĂůůƉĂƉĞƌĐůĞĂŶŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĂƌƉĞƚ
͖&ĂďƌŝĐƐŽĨƚĞŶĞƌƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖>ĂƵŶĚƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
املنزلية
كيماوايت لتنصيع
جتميل؛
لألغراضلغساالت
األلوانتنظيف
مستحضرات
الدوات املائدة؛
ĚĞƚĞƌŐĞŶƚ͖ĞƚĞƌŐĞŶƚ͖ůĞĂŶŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖>ĂƵŶĚƌǇ
ƌǇͲĐůĞĂŶŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖tĂƐŚŝŶŐƉŽǁĚĞƌ͖tŝŶĚƐŚŝĞůĚ
مستحضرات
لألقمشة والكي؛
مستحضرات للغسيل
[والكي؛
الغسيل
يف
تستخدم
ملينات
؛
]
للغسيل
ĐůĞĂŶŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖tĂůůƉĂƉĞƌĐůĞĂŶŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĂƌƉĞƚ
͖ƐŽĂŬŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖^ŚŝŶŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐƉŽůŝƐŚ
الصحون؛ سوائل تنظيف للفواكة واخلضروات؛ قماش
ĚĞƚĞƌŐĞŶƚ͖ĞƚĞƌŐĞŶƚ͖ůĞĂŶŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖>ĂƵŶĚƌǇ
مستحضرات
مستحضرات
والكي؛
والكي؛سوائل لتنظيف
للغسيلغسيل؛
مسحوق
التنظيف اجلاف؛
ďƌĂƐŝǀĞƉĂƉĞƌ͖WĞƌĨƵŵĞƌǇ͖DĂŬĞͲƵƉƌĞŵŽǀŝŶŐ
͖ƐŽĂŬŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖^ŚŝŶŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐƉŽůŝƐŚ
غسيل؛الصحون
مسحوقلتنشيف
اجلاف؛ مناشف
التنظيفالصحون؛
لتنظيف
͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƌĞĂƚŚĨƌĞƐŚĞŶŝŶŐƐƉƌĂǇƐ͖/ŶĐĞŶƐĞ
ďƌĂƐŝǀĞƉĂƉĞƌ͖WĞƌĨƵŵĞƌǇ͖DĂŬĞͲƵƉƌĞŵŽǀŝŶŐ
سوائل  لتنظيف
زجاج السيارات؛ مستحضرات تنظيف ورق اجلدران؛
͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƌĞĂƚŚĨƌĞƐŚĞŶŝŶŐƐƉƌĂǇƐ͖/ŶĐĞŶƐĞ
ĞŽĚŽƌĂŶƚƐĨŽƌƉĞƚƐ͖ŝƌĨƌĂŐƌĂŶĐŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ůĞĂŶŝŶŐ
In
the
name
of:
GUANGZHOU
LIBY
ENTERPRISE
مستحضرات
السيارات؛ لييب انرتبر
زجاج :جواجنزهو
أبسم
ايس تنظيف ورق اجلدران؛ ĞŽĚŽƌĂŶƚƐĨŽƌƉĞƚƐ͖ŝƌĨƌĂŐƌĂŶĐŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ůĞĂŶŝŶŐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚĂďůĞǁĂƌĞ͖ůĞĂŶŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚĂďůĞǁĂƌĞ͖ůĞĂŶŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
GROUP
CO., LTD.
جروب كو ،.ال يت دي.
͖ĚŝƐŚǁĂƐŚĞƌƐ͖ůĞĂŶŝŶŐůŝƋƵŝĚƐĨŽƌĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ
منظفات السجاد؛ املنظفات؛ مستحضرات تنظيف؛
͘ŝƐŚĐůŽƚŚ͖ŝƐŚdŽǁĞů

ĚĚƌĞƐƐ͗EŽ͘Ϯ>ƵũƵZŽĂĚ͕'ƵĂŶŐǌŚŽƵ͕ŚŝŶĂ
العنوووووووو ا  :نمبوووووووور  2ل جوووووووو روبا
مستحضرات نقع الغسيل والكي؛ مستحضرات تلميع
ج انجزه ا الاين
[ ُملمعات]؛ ورق سحج أو السنفرة؛ العطور؛
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :بيت حلم
͖ĚŝƐŚǁĂƐŚĞƌƐ͖ůĞĂŶŝŶŐůŝƋƵŝĚƐĨŽƌĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ
تنظيف؛
مستحضرات
املنظفات؛
السجاد؛
ائحة
ر
نعاش
إل
رذاذات
املكياج؛
منظفات إزالة
مستحضرات

͘ŝƐŚĐůŽƚŚ͖ŝƐŚdŽǁĞů
 مستحضرات نقع الغسيل والكي؛ مستحضرات تلميع
للحيواانت األليفة؛
مزيالتورقروائح ك
الفم؛[مُخبور؛
العطور؛
سحجريهةأو السنفرة؛
لمعات]؛

مستحضرات إزالة املكياج؛ رذاذات إلنعاش رائحة

مستحضرات تعطري اجلو؛ مستحضرات تنظيف
͖ĚŝƐŚǁĂƐŚĞƌƐ͖ůĞĂŶŝŶŐůŝƋƵŝĚƐĨŽƌĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ
͘ŝƐŚĐůŽƚŚ͖ŝƐŚdŽǁĞů

In Class: 3



الفم؛ خبور؛ مزيالت روائح كريهة للحيواانت األليفة؛

مستحضرات
الدوات
املائدة؛ تعطري اجلو؛
مستحضرات

مستحضراتلغساالت
تنظيف
تنظيف

الدوات املائدة؛ مستحضرات تنظيف لغساالت
الصحون؛ سوائل تنظيف للفواكة واخلضروات؛ قماش
الصحون؛ سوائل تنظيف للفواكة واخلضروات؛ قماش

Ϳ ; 0



الصحون  
مناشف
الصحون؛
لتنظيف
لتنشيفالصحون
لتنشيف
مناشف
الصحون؛
لتنظيف
In the name of: GUANGZHOU LIBY ENTERPRISE
أبسم  :جواجنزهو لييب انرتبرايس
the
nameCO.,
of: GUANGZHOU
LIBY ENTERPRISE
انرتبرايس
أبسم  :جواجنزهو لييب
GROUP
LTD.
جروب كو ،.ال يت دي.
العنوووووووو
ال ايت دي.
جروب كو،.

 :نمبوووووووور  2ل جوووووووو

ج انجزه ا الاين

In
GROUP
CO., LTD.
ĚĚƌĞƐƐ͗EŽ͘Ϯ>ƵũƵZŽĂĚ͕'ƵĂŶŐǌŚŽƵ͕ŚŝŶĂ

روبا

ĚĚƌĞƐƐ͗EŽ͘Ϯ>ƵũƵZŽĂĚ͕'ƵĂŶŐǌŚŽƵ͕ŚŝŶĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ووووووورحلم 2ل جوووووووو روبا
ووووووو ا :
العنو
نمبوبيت
التبليغ :
عنوان
ج انجزه ا الاين






ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

عنوان التبليغ  :بيت حلم


Ϳ ; 0
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العالمة التجارية رقم  31404 :

Ϳ ; 0

يف الصنف  3 :

التاريخ  7106/07/14 :
من اجل  :عطور 




العالمة التجارية رقم  31404 :

يف الصنف  3 :

التاريخ  7106/07/14 :
من اجل  :عطور 



Trade Mark No.: 30414
In Class: 3
Date: 04/12/2016



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉĞƌĨƵŵĞƐ

Trade Mark No.: 30414
In Class: 3
Date: 04/12/2016
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉĞƌĨƵŵĞƐ





ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
2017/10/1 العدد التاسع عرش
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

37


In the name of: Orient Trading & MArketing Company


مبعزل عن العالمة
 شركة اوينت للتجارة: أبسم


ĚĚƌĞƐƐ͗ĞƚŚůĞŚĞŵ–zD^ƚƌĞĞƚ–W͘K͘ŽǆϭϬϰϱ

والتسويق

 ووووووو ر-  بيووووووت لحوووووور: العنوووووو ا

; 4 Ϳ

1017 ب. ص- YMCA

In the name of: Orient Trading & MArketing Company

 شركة اوينت للتجارة: أبسم

والتسويق
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĞƚŚůĞŚĞŵ–zD
- zD  شارع- حلم
 بيت: عنوان التبليغ
ĚĚƌĞƐƐ͗ĞƚŚůĞŚĞŵ–zD^ƚƌĞĞƚ–W͘K͘ŽǆϭϬϰϱ
 ووووووو ر-  بيووووووت لحوووووور: العنوووووو ا
^ƚƌĞĞƚ–W͘K͘ŽǆϭϬϰϱ
0149 ب.ص
1017 ب. ص- YMCA
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĞƚŚůĞŚĞŵ–zD
- zD  شارع-  بيت حلم: عنوان التبليغ

^ƚƌĞĞƚ–W͘K͘ŽǆϭϬϰϱ
0149 ب.ص

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق







ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
واألرقامالعالمةذات االستخدام العام
والرسومات الوصفيةمبعزل عن

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
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; 4 Ϳ



مبعزل عن العالمة










Trade Mark No.: 30428
In Class: 5

; 4 Ϳ

 31472 : العالمة التجارية رقم
 9 : يف الصنف

Date: 07/12/2016

 7106/07/12 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƐ͕ŵĞĚŝĐĂůĂŶĚǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇ ، املستحضرات الصيدالنية والطبية والبيطرية: من اجل
Trade Mark No.: 30428
 31472 : العالمة التجارية رقم
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐĂŶŝƚĂƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͖
محية
وأغذية
 مواد،طبية
مستحضرات صحية ل
In Class: 5
 9 : غاايت
يف الصنف
ĚŝĞƚĞƚŝĐĨŽŽĚĂŶĚƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůŽƌ






Date: 07/12/2016

 7106/07/12 : التاريخ
ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇƵƐĞ͕ĨŽŽĚĨŽƌďĂďŝĞƐ͖ĚŝĞƚĂƌǇƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐĨŽƌ
للرضع
معدة لإلستعمال الطيب أو البيطري وأغذية
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƐ͕ŵĞĚŝĐĂůĂŶĚǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇ ،والبيطرية
 املستحضرات الصيدالنية والطبية: من اجل
ŚƵŵĂŶƐĂŶĚĂŶŝŵĂůƐ͖ƉůĂƐƚĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐĂŶŝƚĂƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͖
 مواد وأغذية محية،مستحضرات صحية ل غاايت طبية
ĚŝĞƚĞƚŝĐĨŽŽĚĂŶĚƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůŽƌ
 مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان،واألطفال
ŵĂƚĞƌŝĂůĨŽƌƐƚŽƉƉŝŶŐƚĞĞƚŚ͕ĚĞŶƚĂůǁĂǆ͖ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ͖
ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇƵƐĞ͕ĨŽŽĚĨŽƌďĂďŝĞƐ͖ĚŝĞƚĂƌǇƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐĨŽƌ
معدة لإلستعمال الطيب أو البيطري وأغذية للرضع
ŚƵŵĂŶƐĂŶĚĂŶŝŵĂůƐ͖ƉůĂƐƚĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐǀĞƌŵŝŶ͖ĨƵŶŐŝĐŝĚĞƐ͕ŚĞƌďŝĐŝĚĞƐ͖
لإلنسان
حشوالغذائية
موادللحمية
مكمالت
ŵĂƚĞƌŝĂůĨŽƌƐƚŽƉƉŝŶŐƚĞĞƚŚ͕ĚĞŶƚĂůǁĂǆ͖ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ͖
األسنان
،ضماد،واألطفال
واحليوان؛ لصقات ومواد
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐǀĞƌŵŝŶ͖ĨƵŶŐŝĐŝĚĞƐ͕ŚĞƌďŝĐŝĚĞƐ͖  مواد حشو األسنان،واحليوان؛ لصقات ومواد ضماد
ĂŝƌĚĞŽĚŽƌŝƐŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĂŝƌĨƌĞƐŚĞŶŝŶŐĂŶĚĂŝƌ
ĂŝƌĚĞŽĚŽƌŝƐŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĂŝƌĨƌĞƐŚĞŶŝŶŐĂŶĚĂŝƌ

ƉƵƌŝĨǇŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ĚĞŽĚŽƌĂŶƚƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌƉĞƌƐŽŶĂů
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚ͕ĂŶƚŝƐĞƉƚŝĐƐ;ĨŽƌĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐŐĞŵƐͿ͕
ĚĞƚĞƌŐĞŶƚƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͘

Trade Mark No.: 30428
In Class: 5
Date: 07/12/2016

 مستحضرات إلابدة، مطهرات،ومشع طب األسنان




 مبيدات فطرايت،احلشرات واحليواانت الضارة


ومبيدات أعشاب؛ مستحضرات إلزالة الروائح الكريهة

 31472 : العالمة التجارية رقم

من اجلو؛ مستحضرات انعاش وتنقية اهلواء؛ مزيالت
 9 : يف الصنف
الروائح الكريهة خبالف ما هو لالستخدام الشخصي؛

 7106
07/12 :املطهرات
التاريخ
 املنظفات لغاايت،)اجلراثيم
 ( لقتل/واملعقمات

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƐ͕ŵĞĚŝĐĂůĂŶĚǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇ ، املستحضرات الصيدالنية والطبية والبيطرية: اجل
من
 طبية
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐĂŶŝƚĂƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͖
In the name of: LIDER KOZMETIK SANAYIمحية
VE مواد وأغذية،غاايت يفطبية
كوزميتيك لساانيي
 ليدر: أبسم
مستحضرات صحية
ĚŝĞƚĞƚŝĐĨŽŽĚĂŶĚƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůŽƌ
TICARET ANONIM SIRKETI

لإلستعمالشريكيت
تيجاريت انونيوم
ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇƵƐĞ͕ĨŽŽĚĨŽƌďĂďŝĞƐ͖ĚŝĞƚĂƌǇƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐĨŽƌ
الطيب أو البيطري وأغذية للرضع
معدة
ŚƵŵĂŶƐĂŶĚĂŶŝŵĂůƐ͖ƉůĂƐƚĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖
ĚĚƌĞƐƐ͗ŝůŽǀĂƐŝKƌŐĂŶŝǌĞ^ĂŶĂǇŝŽůŐĞƐŝϱ͘<ŝƐŝŵ͕Ͳ
 بيل ف سووووووو أورجووووووو نيز: العنووووووو ا
 مكمالت للحمية،واألطفال
ŵĂƚĞƌŝĂůĨŽƌƐƚŽƉƉŝŶŐƚĞĞƚŚ͕ĚĞŶƚĂůǁĂǆ͖ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ͖
ϱϬϬϳ^ŽŬĂŬEŽ͗ϭϮ͕ŝůŽǀĂƐŝͲ<ŽĐĂĞůŝͬdhZ</z الغذائية لإلنسان
-  كيسوويرا ب.7 سو ن ي ب لجيس و
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐǀĞƌŵŝŶ͖ĨƵŶŐŝĐŝĚĞƐ͕ŚĞƌďŝĐŝĚĞƐ͖  مواد حشو األسنان،واحليوان؛ لصقات ومواد ضماد
-  بيل ف سوو12:  س و ك ن و7005
ĂŝƌĚĞŽĚŽƌŝƐŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĂŝƌĨƌĞƐŚĞŶŝŶŐĂŶĚĂŝƌ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







 تركي/ ك ج يله

 بيت حلم: عنوان التبليغ



 طبية
 ليدر كوزميتيك ساانيي يف: أبسم

;9Ϳ

In the name of: LIDER KOZMETIK SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI
ĚĚƌĞƐƐ͗ŝůŽǀĂƐŝKƌŐĂŶŝǌĞ^ĂŶĂǇŝŽůŐĞƐŝϱ͘<ŝƐŝŵ͕Ͳ
ϱϬϬϳ^ŽŬĂŬEŽ͗ϭϮ͕ŝůŽǀĂƐŝ Ͳ<ŽĐĂĞůŝͬdhZ</z

38

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

أورجووووووو نيز

 كيسوويرا ب.7

-

 بيل ف سوو12:

:





العنووووووو ا

لجيسوو
نوو

ك

ب

سو ن ي

 سوو7005

2017/10/1 العدد التاسع عرش
 تركي/ ك ج يله

 بيت حلم: عنوان التبليغ






كيت
تيجاريت انونيوم شري

 بيل ف سووووووو:

-

54




; 9 Ϳ



Trade Mark No.: 30429







In Class: 9
Date: 07/12/2016






31475 : العالمة التجارية رقم


Trade Mark No.: 30429


5 : يف الصنف

 7106 /07 /12 : التاريخ
 31475
 : العالمة التجارية رقم

In Class: 9
Date: 07/12/2016

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŝĐĂůĐŽŶƚƌŽůƐ͖ĐŝƌĐƵŝƚďƌĞĂŬĞƌƐ͖ůŝŐŚƚ
ƐǁŝƚĐŚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůƐǁŝƚĐŚƉůĂƚĞƐ͖ĚĞĐŽƌĂƚŝǀĞƐǁŝƚĐŚƉůĂƚĞ
ĐŽǀĞƌƐ͕ƐŚĂƉĞĚ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůŽƵƚůĞƚƉůĂƚĞƐ͕ƐŚĂƉĞĚ͖ƐƉĞĐŝĂů
ĞůĞĐƚƌŝĐĂůŽƵƚůĞƚƉůĂƚĞƐ͕ƐŚĂƉĞĚ͖ŝŶǀĞƌƚĞƌƐĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͖
ĚŝǀĞƌƚĞƌƐĞůĞĐƚƌŝĐĂůĐŽŶƚƌŽůƐ͖ĨƌĞƋƵĞŶĐǇĚŝǀĞƌƚĞƌƐ͖
ůŝŐŚƚŶŝŶŐĂƌƌĞƐƚĞƌĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůƉƵƐŚďƵƚƚŽŶƐ͖
ƐŽĐŬĞƚƐ͕ƉůƵŐƐĂŶĚŽƚŚĞƌĐŽŶƚĂĐƚƐĞůĞĐƚƌŝĐĂůĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐ͖
ĞůĞĐƚƌŝĐĂůƐŽĐŬĞƚƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůƉůƵŐƐĂŶĚƐŽĐŬĞƚƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂů
ƉůƵŐƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůƐŽĐŬĞƚƐĨŽƌƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůƐŽĐŬĞƚƐ
ĨŽƌƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůƐŽĐŬĞƚƐĨŽƌĚĂƚĂ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂů
ƐƵƉƉŽƌƚƐ͕ŶĂŵĞůǇƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐĨƌĂŵĞƐĨŽƌƉůĂƚĞƐĂŶĚĨŽƌ
ĐŽŶƚƌŽůƐĂŶĚĚĞǀŝĐĞƐƉůĂĐĞĚǁŝƚŚŝŶĞůĞĐƚƌŝĐĂůƐŽĐŬĞƚƐ͖
ĞůĞĐƚƌŝĐĂůĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƚŚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͕ĨŝůƚĞƌŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚ
ƐƚŽƌĂŐĞŽĨĞůĞĐƚƌŝĐĞŶĞƌŐǇ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŽƌ
ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ͕ƐǁŝƚĐŚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ͕ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŶŐ͕
ƌĞŐƵůĂƚŝŶŐŽƌĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͘Η

 5 : يف الصنف
 7106/07/12 : التاريخ

 قواطع الدارات،الضوابط الكهرابئية

:

من اجل

، الواح التبديل الكهرابئية، مفاتيح االضاءة،الكهرابئية
أغطية ألواح التبديل الكهرابئية الغراض الديكور وذات

، لوحات املنافذ الكهرابئية ذات اشكال،اشكال
،لوحات املنافذ الكهرابئية اخلاصة ذات اشكال

،) املوجهات ( ضوابط كهرابئية،)العاكسات (كهرابئية
 أزرار الضغط، معدات مانعة الصواعق،موجهات الرتدد
 املقابس والفيش والوصالت االخرى،الكهرابئية

 الفيش، املقابس الكهرابئية،)( توصيالت كهرابئية
 املقابس، املقابس الكهرابئية،واملقابس الكهرابئية
، املقابس الكهرابئية للتلفزيوانت،الكهرابئية للهواتف

 الدعائم الكهرابئية،املقابس الكهرابئية للبياانت
وحتديدا االطارات الداعمة لاللواح وللضوابط واالجهزة
 أنظمة التوزيع،اليت توضع داخل املقابس الكهرابئية

 أجهزة لتوزيع وتصفية ونقل وحفظ وختزين،الكهرابئية
 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. جويس – اس: أبسم
ĚĚƌĞƐƐ͗sŝĂ͘sŽůƚĂ͕ϭ͕Ed^KddK;Z'DKͿ͕ ا سوووون ت1  ف لتووو ا. فيوووو أ: العنووو ا
/ƚĂůǇ
س ت (بيرغ )ا ايط لي
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

، مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
 رام هللا،24 ب. ص،حمامون
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Trade Mark No.: 30430
In Class: 9







31431 : العالمة التجارية رقم

5 : يف الصنف

Trade Mark No.: 30430
In Class: 9

الدارات
قواطع
،الكهرابئية
الضوابط
:
اجل
من
، الواح التبديل ا لكهرابئية، مفاتيح االضاءة،الكهرابئية

Date: 07/12/2016

،)جهات ( ضوابط كهرابئية
 املو،)ابئية
العاكسات (كه ر
 أزرار الضغط، معدات مانعة الصواعق،موجهات الرتدد

Date: 07/12/2016

 31431 : العالمة التجارية رقم
 5 : يف الصنف


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŝĐĂůĐŽŶƚƌŽůƐ͖ĐŝƌĐƵŝ ƚďƌĞĂŬĞƌƐ͖ůŝŐŚƚ

ƐǁŝƚĐŚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůƐǁŝƚĐŚƉůĂƚĞƐ͖ĚĞĐŽƌĂƚŝǀĞƐǁŝƚĐŚƉůĂƚĞ
ĐŽǀĞƌƐ͕ƐŚĂƉĞĚ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůŽƵƚůĞƚƉůĂƚĞƐ͕ƐŚĂƉĞĚ͖ƐƉĞĐŝĂů
ĞůĞĐƚƌŝĐĂůŽƵƚůĞƚƉůĂƚĞƐ͕ƐŚĂƉĞĚ͖ŝŶǀĞƌƚĞƌƐĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͖
ĚŝǀĞƌƚĞƌƐĞůĞĐƚƌŝĐĂůĐŽŶƚƌŽůƐ͖ĨƌĞƋƵĞŶĐǇĚŝǀĞƌƚĞƌƐ͖ůŝŐŚƚŶŝ ŶŐ
ĂƌƌĞƐƚĞƌĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůƉƵƐŚďƵƚƚŽŶƐ͖ƐŽĐŬĞƚƐ͕ƉůƵŐƐ
ĂŶĚŽƚŚĞƌĐŽŶƚĂĐƚƐĞůĞĐƚƌŝĐĂůĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂů
ƐŽĐŬĞƚƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůƉůƵŐƐĂŶĚƐŽĐŬĞƚƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůƉůƵŐƐ͖
ĞůĞĐƚƌŝĐĂůƐŽĐŬĞƚƐĨŽƌƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůƐŽĐŬĞƚƐĨŽƌ
ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůƐŽĐŬĞƚƐĨŽƌĚĂƚĂ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůƐƵƉƉŽƌƚƐ͕
ŶĂŵĞůǇƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐĨƌĂŵĞƐĨŽƌƉůĂƚĞƐĂŶĚĨŽƌĐŽŶƚƌŽůƐĂŶĚ
ĚĞǀŝĐĞƐƉůĂĐĞĚǁŝƚŚŝŶĞůĞĐƚƌŝĐĂůƐŽĐŬĞƚƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂů
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƚŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͕
ĨŝůƚĞƌŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞ ŽĨ
ĞůĞĐƚƌŝĐĞŶĞƌŐǇ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŽƌĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ͕
ƐǁŝƚĐŚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ͕ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŶŐ͕ƌĞŐƵůĂƚŝŶŐŽƌ
ĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͘Η

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŝĐĂůĐŽŶƚƌŽůƐ͖ĐŝƌĐƵŝƚďƌĞĂŬĞƌƐ͖ůŝŐŚƚ

ƐǁŝƚĐŚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůƐǁŝƚĐŚƉůĂƚĞƐ͖ĚĞĐŽƌĂƚŝǀĞƐǁŝƚĐŚƉůĂƚĞ
ĐŽǀĞƌƐ͕ƐŚĂƉĞĚ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůŽƵƚůĞƚƉůĂƚĞƐ͕ƐŚĂƉĞĚ͖ƐƉĞĐŝĂů
ĞůĞĐƚƌŝĐĂůŽƵƚůĞƚƉůĂƚĞƐ͕ƐŚĂƉĞĚ͖ŝŶǀĞƌƚĞƌƐĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͖
ĚŝǀĞƌƚĞƌƐĞůĞĐƚƌŝĐĂůĐŽŶƚƌŽůƐ͖ĨƌĞƋƵĞŶĐǇĚŝǀĞƌƚĞƌƐ͖ůŝŐŚƚŶŝŶŐ
ĂƌƌĞƐƚĞƌĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůƉƵƐŚďƵƚƚŽŶƐ͖ƐŽĐŬĞƚƐ͕ƉůƵŐƐ
ĂŶĚŽƚŚĞƌĐŽŶƚĂĐƚƐĞůĞĐƚƌŝĐĂůĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂů
ƐŽĐŬĞƚƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůƉůƵŐƐĂŶĚƐŽĐŬĞƚƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůƉůƵŐƐ͖
ĞůĞĐƚƌŝĐĂůƐŽĐŬĞƚƐĨŽƌƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůƐŽĐŬĞƚƐĨŽƌ
ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůƐŽĐŬĞƚƐĨŽƌĚĂƚĂ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůƐƵƉƉŽƌƚƐ͕
ŶĂŵĞůǇƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐĨƌĂŵĞƐĨŽƌƉůĂƚĞƐĂŶĚĨŽƌĐŽŶƚƌŽůƐĂŶĚ
ĚĞǀŝĐĞƐƉůĂĐĞĚǁŝƚŚŝŶĞůĞĐƚƌŝĐĂůƐŽĐŬĞƚƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂů
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƚŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͕
ĨŝůƚĞƌŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞŽĨ
ĞůĞĐƚƌŝĐĞŶĞƌŐǇ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŽƌĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ͕
ƐǁŝƚĐŚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ͕ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŶŐ͕ƌĞŐƵůĂƚŝŶŐŽƌ
ĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͘Η

7106 /07 /12 : التاريخ

أغطية ألواح التبديل الكهرابئية الغراض الديكور وذات
،اشكال
ذات
ابئية
الكه ر
املنافذ
لوحات
،اشكال
،اشكال

االخرى
الفيش

ذات

اخلاصة

الكهرابئية

املنافذ

لوحات

 7106/07/12 : التاريخ

والوصالت
والفيش
املقابس
،الكهرابئية
املقابس
،)كهرابئية

،الكهرابئية
( توصيالت

 قواطع الدارات، الضوابط الكهرابئية: من اجل
، الواح التبديل ا لكهرابئية، مفاتيح االضاءة،الكهرابئية
املقابس

،ابئية
الكه ر

املقابس

،املقابس الكهرابئية للتلفزيوانت
ابئية
الكه ر
الدعائم
،للبياانت
وللضوابط

لاللواح

الداعمة

،الكهرابئية

واملقابس

،الكهرابئية للهواتف
الكهرابئية
املقابس
االطارات

وحتديدا

 أنظمة،ابئية
واالجهزة اليت توضع داخل املقابس الكه ر
ة لتوزيع وتصفية ونقل وحفظ
 أجهز،التوزيع الكهرابئية

أغطية ألواح التبديل الكهرابئية الغراض الديكور وذات
، لوحات املنافذ الكهرابئية ذات اشكال،اشكال
 اجهزة وادوات توصيل او،ابئية
الطاقة الكه ر
التحكم
او
اوتنظيم
جتميع
او
حتويل
او


وختزين
تبديل

.ابلكهرابء

،لوحات املنافذ الكهرابئية اخلاصة ذات اشكال

،) املوجهات ( ضوابط كهرابئية،)العاكسات (كهرابئية
 أزرار الضغط، معدات مانعة الصواعق،موجهات الرتدد

 املقابس والفيش والوصالت االخرى،الكهرابئية
 الفيش، املقابس الكهرابئية،)( توصيالت كهرابئية
 املقابس، املقابس الكهرابئية،واملقابس الكهرابئية
، املقابس الكهرابئية للتلفزيوانت،الكهرابئية للهواتف
 الدعائم الكهرابئية،املقابس الكهرابئية للبياانت

وحتديدا االطارات الداعمة لاللواح وللضوابط
 أنظمة،واالجهزة اليت توضع داخل املقابس الكهرابئية
 أجهزة لتوزيع وتصفية ونقل وحفظ،التوزيع الكهرابئية
 اجهزة وادوات توصيل او،وختزين الطاقة الكهرابئية
تبديل او حتويل او جتميع اوتنظيم او التحكم

 .ابلكهرابء

In the name of: GEWISS - S.P.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗sŝĂ͘sŽůƚĂ͕ϭ͕Ed^KddK;Z'DKͿ͕
/ƚĂůǇ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

.اي.يب. جويس – اس: أبسم
ا سوووون ت1  ف لتوووو ا. فيوووو أ: العنوووو ا
)ا ايط لي

س ت (بيرغ

، مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
 رام هللا،24 ب. ص،حمامون
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س ت (بيرغ

/ƚĂůǇ

)ا ايط لي

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

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


العدد التاسع عرش 2017/10/1
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Trade Mark No.: 30439

العالمة التجارية رقم  31435 :

يف الصنف  75 :
التاريخ  7106/07/12 :

In Class: 29
Date: 08/12/2016







Trade Mark No.: 30439
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵŵƵƐĐŚŝĐŬƉĞĂƉĂƐƚĞ͕^ĂůĂĚƐ͕ŵŝůŬ
In Class: 29
ƉƌŽĚƵĐƚƐ;sĞŐĞƚĂďůĞͿ͕sĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ĐŽŽŬĞĚ


 31435
التجار،ية رقم  :
العالمة
خضروات
سلطة
احلمص )
من اجل  :محص (عجينة
يف الصنف  75 :
 ،خضروات مطبوخة ،
Date: 08/12/2016
التاريخ  7106/07/12 :

من اجل  :محص (عجينة احلمص )  ،سلطة خضروات /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵŵƵƐĐŚŝĐŬƉĞĂƉĂƐƚĞ͕^ĂůĂĚƐ͕ŵŝůŬ
In the name of: Sharekat
Albalade Awfar
خضروات مطبوخةAlghithae  ،
ƉƌŽĚƵĐƚƐ;sĞŐĞƚĂďůĞͿ͕sĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ĐŽŽŬĞĚ

أبسم  :شركة البلدي ،أوفر
Walhayawani Adiya
In theAma
name of: Sharekat Albalade Awfar Alghithae
أبسم  :شركة البلدي أوفر
لالنتاج الغذائي واحليواين عادية
لالنتاج الغذائي واحليواين عادية
عامة

عامة

العن ا  :رام هللا بيت ريم

Ϳ ; 0

Walhayawani Adiya Ama

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚĞĂƚZĞĞŵĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚĞĂƚZĞĞŵĂ

العن ا  :رام هللا بيت ريمعنوان التبليغ  :رام هللا بيت رميا
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚĞĂƚZĞĞŵĂ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
عنوان التبليغ  :رام هللا بيت رمتمياالتنازل عن احلق احلصري ابستخدام كلمة (بلدي:ZĂŵĂůůĂŚĞĂƚZĞĞŵĂ

) وحيق الي شخص استخدامها





مت التنازل عن احلق احلصري ابستخدام كلمة (بلدي
) وحيق الي شخص استخدامها
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Trade Mark No.: 30441

العالمة التجارية رقم  31440 :

يف الصنف  31 :

In Class: 30







العالمة التجارية رقم 31440 :



التاريخ  7106/07/07 :
من اجل  :القهوة ،الشاي ،الكاكاو والقهوة الصناعية؛

يف الصنف 31 :



التاريخ  7106 /07 /07 :
من اجل  :القهوة ،الشاي ،الكاكاو والقهوة الصناعية؛

واملستحضرات
الدقيق
والساغو؛
كا
التابيو
األرز؛
املصنوعة من احلبوب؛ اخلبز ،املعجنات واحللوايت؛
املثلجات

القابلة

لألكل؛

السكر،

العسل،

الدبس؛

األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق واملستحضرات
املصنوعة من احلبوب؛ اخلبز ،املعجنات واحللوايت؛

مسحوق اخلمرية  ،مسحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛
اخلل ،الصلصات ( توابل)؛ البهارات؛ الثلج؛ احللوايت،

كوالتة ،البسكويت ،املقرمشات ،البسكويت اهلش
الشو
كوال ابحلليب ،كعكة الفواكه الصغرية،
والرقيق ،الشو
كوال
الشو

الكعك،

واحللوايت

مع

الكراميل.

العلكة.

املثلجات القابلة لألكل؛ السكر ،العسل ،الدبس؛

البوظة ،املثلجات القابلة لألكل .الوجبات اخلفيفة اليت
أساسها احلبوب ،البوشار ،الشوفان املطحون ،رقائق
الذره،

حبوب

اإلفطار،

القمح

املعاجل

لالستهالك

مسحوق اخلمرية  ،مسحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛
اخلل ،الصلصات ( توابل)؛ البهارات؛ الثلج؛ احللوايت،
البشري،
الشوفان

البشري،
لالستهالك
املطحون
الشعري
جاودار معاجل
لالستهالك البشري،
املعاجل

لالستهالك البشري ،األرز.



الشوكوالتة ،البسكويت ،املقرمشات ،البسكويت اهلش
والرقيق ،الشوكوال ابحلليب ،كعكة الفواكه الصغرية،

الكعك ،الشوكوال واحللوايت مع الكراميل .العلكة.
البوظة ،املثلجات القابلة لألكل .الوجبات اخلفيفة اليت
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 .

Trade Mark No.: 30441

Date: 12/12/2016
In Class: 30

Date: 12/12/2016
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ

ƌŝĐĞ͖ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͖ĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌŝĞƐĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ĞĚŝďůĞŝĐĞƐ
͖ƐƵŐĂƌ͕ŚŽŶĞǇ͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ
͕ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ͖ŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞ ƌǇ
ĐŚŽĐŽůĂƚĞƐ͕ďŝƐĐƵŝƚƐ͕ĐƌĂĐŬĞƌƐ͕ǁĂĨĞƌƐ͕ŵŝůŬĐŽŵƉŽƵŶĚ
ĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ƚĂƌƚƐ͕ĐĂŬĞƐ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌŝĞƐǁŝƚŚ
Ͳ ĐĂƌĂŵĞů͘ŚĞǁŝŶŐŐƵŵƐ͘/ĐĞ ͲĐƌĞĂŵ͕ĞĚŝďůĞŝĐĞƐ͘ĞƌĞĂů
͕ďĂƐĞĚƐŶĂĐŬĨŽŽĚ͕ƉŽƉĐŽƌŶ͕ĐƌƵƐŚĞĚŽĂƚƐ͕ĐŽƌŶĐŚŝƉƐ
ďƌĞĂŬĨĂƐƚĐĞƌĞĂůƐ͕ƉƌŽĐĞƐƐĞĚǁŚĞĂƚĨŽƌŚƵŵĂŶ
͕ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ĐƌƵƐŚĞĚďĂƌůĞǇĨŽƌŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ
ƉƌŽĐĞƐƐĞĚŽĂƚƐĨŽƌŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ƉƌŽĐĞƐƐĞĚƌǇĞĨŽƌ
͘ŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ƌŝĐĞ

ƌŝĐĞ͖ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͖ĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌŝĞƐĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ĞĚŝďůĞŝĐĞƐ
͖ƐƵŐĂƌ͕ŚŽŶĞǇ͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ
͕ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ͖ŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ
ĐŚŽĐŽůĂƚĞƐ͕ďŝƐĐƵŝƚƐ͕ĐƌĂĐŬĞƌƐ͕ǁĂĨĞƌƐ͕ŵŝůŬĐŽŵƉŽƵŶĚ
ĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ƚĂƌƚƐ͕ĐĂŬĞƐ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌŝĞƐǁŝƚŚ
ͲĐĂƌĂŵĞů͘ŚĞǁŝŶŐŐƵŵƐ͘/ĐĞͲĐƌĞĂŵ͕ĞĚŝďůĞŝĐĞƐ͘ĞƌĞĂů
͕ďĂƐĞĚƐŶĂĐŬĨŽŽĚ͕ƉŽƉĐŽƌŶ͕ĐƌƵƐŚĞĚŽĂƚƐ͕ĐŽƌŶĐŚŝƉƐ
ďƌĞĂŬĨĂƐƚĐĞƌĞĂůƐ͕ƉƌŽĐĞƐƐĞĚǁŚĞĂƚĨŽƌŚƵŵĂŶ
͕ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ĐƌƵƐŚĞĚďĂƌůĞǇĨŽƌŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ
ƉƌŽĐĞƐƐĞĚŽĂƚƐĨŽƌŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ƉƌŽĐĞƐƐĞĚƌǇĞĨŽƌ
͘ŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ƌŝĐĞ



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 البرية4427 ب. ص
2017/10/1 العدد التاسع عرش
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 سولني سيكوالات جيدا: أبسم

In the name of: SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI

ساانيي يف تيكاريت أنونيم
In the name of: SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE
 سولني سيكوالات جيدا: أبسم
سريكييت
TICARET ANONIM SIRKETI
ساانيي يف تيكاريت أنونيم
;
0
Ϳ
ĚĚƌĞƐƐ͗ϰ͘KƌŐĂŶŝǌĞ^ĂŶĂǇŝŽůŐĞƐŝ͕ϴϯϰϭϮEŽůƵĂĚ͕͘
كييتووووو ن ي
 أورغ نوووووو يزسريسو.1 : العنوووووو ا
ĚĚƌĞƐƐ͗ϰ͘KƌŐĂŶŝǌĞ^ĂŶĂǇŝŽůŐĞƐŝ͕ϴϯϰϭϮEŽůƵĂĚ͕͘
 أورغ نوووووو يز سوووووو ن ي.1 : العنوووووو ا
EŽ͗ϰ͕^ĞŚŝƚŬĂŵŝů'ĂǌŝĂŶƚĞƉdhZ</z
EŽ͗ϰ͕^ĞŚŝƚŬĂŵŝů'ĂǌŝĂŶƚĞƉdhZ</z
1:رقور
ب لليس
1: ن لو كو ب رقور67112
 ن لو كو ب ب لليس67112
سيهيتك يل غ ي نتي ا تركي

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 البرية4427 ب. ص










; 0 58
Ϳ



سيهيتك يل غ ي نتي ا تركي

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 البرية4427 ب. ص












Trade Mark No.: 30447
In Class: 9

Trade Mark No.: 30447

Date: 13/12/2016

Date: 13/12/2016

; 0 Ϳ

In Class: 9
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ͕ŶĂƵƚŝĐĂů͕ƐƵƌǀĞǇŝŶŐ͕





 31442 : العالمة التجارية رقم







 31442 : العالمة التجارية رقم

 5 : يف الصنف

 5 : يف الصنف

 7106/07/03 : التاريخ
واملالحيةالفوتوغرايف
العلميةوادوات التصوير
واملساحية واجهزة
 االجهزة واالدوات: من اجل
 7106/07/03 : التاريخ
 االجهزة واالدوات العلمية واملالحية: من اجل

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ͕ŶĂƵƚŝĐĂů͕ƐƵƌǀĞǇŝŶŐ͕
والسينمائي واالجهزة واالدوات البصرية واجهزة
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ŽƉƚŝĐĂů͕ǁĞŝŐŚŝŶŐ
واالشارة واملراقبة
التصوير الوزن والقياس
وادوات وادوات قياس
الفوتوغرايف
واملساحية واجهزة
;ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶͿ͕ůŝĨĞͲƐĂǀŝŶŐĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
اجهزة وادوات لوصل او، (االشراف) واالنقاذ والتعليم
او
تنظيم
او
تكثيف
او
حتويل
او
فتح
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŽƌĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ͕ التحكم يف الطاقة
والسينمائي واالجهزة واالدوات البصرية واجهزة
ƐǁŝƚĐŚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ͕ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŶŐ͕ƌĞŐƵůĂƚŝŶŐŽƌ
ĐŽŶƚƌŽůŝŶŐĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌĞĐŽƌĚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐŵŝƐŝŽŶ وادوات قياس الوزن والقياس واالشارة واملراقبة
ŽƌƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨƐŽƵŶĚŽƌŝŵĂŐĞƐ͕ŵĂŐŶĞƚŝĐĚĂƚĂ
اجهزة وادوات لوصل او، (االشراف) واالنقاذ والتعليم
ĐĂƌƌŝĞƌƐ͕ƌĞĐŽƌĚŝŶŐĚŝƐĐƐ͖ĂƵƚŽŵĂƚŝĐǀĞŶĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐĂŶĚ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĨŽƌĐŽŝŶƐͲŽƉĞƌĂƚĞĚĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ĐĂƐŚƌĞŐŝƐƚĞƌƐ͕ فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة

ĐĂůĐƵůĂƚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĚĂƚĂƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĞƋƵŝƉŵĞŶƚĂŶĚ

ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ĨŝƌĞͲĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ
 اجهزة تسجيل او ارسال او نسخ الصوت، الكهرابئية
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ŽƉƚŝĐĂů͕ǁĞŝŐŚŝŶŐ
;ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶͿ͕ůŝĨĞͲƐĂǀŝŶŐĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŽƌĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ͕
ƐǁŝƚĐŚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ͕ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŶŐ͕ƌĞŐƵůĂƚŝŶŐŽƌ
ĐŽŶƚƌŽůŝŶŐĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌĞĐŽƌĚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐŵŝƐŝŽŶ
ŽƌƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨƐŽƵŶĚŽƌŝŵĂŐĞƐ͕ŵĂŐŶĞƚŝĐĚĂƚĂ
ĐĂƌƌŝĞƌƐ͕ƌĞĐŽƌĚŝŶŐĚŝƐĐƐ͖ĂƵƚŽŵĂƚŝĐǀĞŶĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐĂŶĚ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĨŽƌĐŽŝŶƐͲŽƉĞƌĂƚĞĚĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ĐĂƐŚƌĞŐŝƐƚĞƌƐ͕
ĐĂůĐƵůĂƚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĚĂƚĂƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĞƋƵŝƉŵĞŶƚĂŶĚ



Trade Mark No.: 30447

 31442 : العالمة التجارية رقم
اقراص تسجيل، حامالت بياانت مغناطيسيه، او الصور
In Class: 9
 5 : يف الصنف
 ماكينات بيع الية واليات لالجهزة اليت تعمل بقطع،
Date: 13/12/2016
 7106/07/03 : التاريخ
 معدات، االت حاسبة، االت تسجيل النقد، النقد
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ͕ŶĂƵƚŝĐĂů͕ƐƵƌǀĞǇŝŶŐ͕
 االجهزة واالدوات العلمية واملالحية: من اجل
 .  اجهزة امخاد النريان،واجهزة حاسوبية ملعاجلة البياانت
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ŽƉƚŝĐĂů͕ǁĞŝŐŚŝŶŐ
واملساحية واجهزة وادوات التصوير الفوتوغرايف
;ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶͿ͕ůŝĨĞͲƐĂǀŝŶŐĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
In
the name of: sharikat master sef lelcomputer
 شركة ماستري سيف: أبسم
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŽƌĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ͕
والسينمائي واالجهزة واالدوات البصرية واجهزة
oaltocnologia/adia
aama
ƐǁŝƚĐŚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ͕ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŶŐ͕ƌĞŐƵůĂƚŝŶŐŽƌ
عادية/ للكمبيوتر والتكنولوجيا
ĐŽŶƚƌŽůŝŶŐĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌĞĐŽƌĚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐŵŝƐŝŽŶ وادوات قياس الوزن والقياس واالشارة واملراقبة
عامة
ŽƌƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨƐŽƵŶĚŽƌŝŵĂŐĞƐ͕ŵĂŐŶĞƚŝĐĚĂƚĂ
اجهزة وادوات لوصل او، (االشراف) واالنقاذ والتعليم
ĐĂƌƌŝĞƌƐ͕ƌĞĐŽƌĚŝŶŐĚŝƐĐƐ͖ĂƵƚŽŵĂƚŝĐǀĞŶĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞ
-  و ر فياوول- -  ن و بلس: العنو ا
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĨŽƌĐŽŝŶƐͲŽƉĞƌĂƚĞĚĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ĐĂƐŚƌĞŐŝƐƚĞƌƐ͕ فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة
ĐĂůĐƵůĂƚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĚĂƚĂƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĞƋƵŝƉŵĞŶƚĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :






0799658101

تلف

 تلفون- الدوار-  انبلس: عنوان التبليغ
1955350206



أبشكال خمتلفة من وسائط اإلرسال  .
أبسم  :كورتروم تيليفيجني

االت حاسبة ،معدات
النقد ،االت تسجيل النقد ،

واجهزة حاسوبية ملعاجلة البياانت ،اجهزة امخاد النريان .
In the name of: s harikat mas ter sef lelcomputer
سيف
ماستري
كة
شر
:
أبسم
oaltocnologia/adia aama
/عادية
والتكنولوجيا
للكمبيوتر

In the name of: Courtroom Television Network LLC

عامة

:

العنو ا

نوو بلس

-

و ر

-

أل أل
العددنيتورك
عرشسي2017/10/1
التاسع
تلف

فياوول -

0799658101

:
التبليغ
عنوان
1955350206



ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐ ͲƐŚĂƌĞ

-

انبلس -الدوار

:

تلفون

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϲϬϬdŚŝƌĚǀĞŶƵĞEĞǁzŽƌŬ͕EzϭϬϬϭϲ
59
͘͘^͘h

العنو ا  800 :ثيورب أفينيو ني يو ر ا





أ وا 10018ا ال اليوووو ت المتحووووووة






ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

Trade Mark No.: 30464







العالمة التجارية رقم  31464 :

العالمة التجارية رقم 31464 :

البرية
ص .ب 4427
يف الصنف  40 :
التاريخ  7106/07/09 :


يف الصنف 40 :
التاريخ 7106 /07 /09 :

Trade Mark No.: 30464



In Class : 41
Date: 15/12/2016



 Class: 41
In
Date: 15/12/2016

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕Ă

من اجل  :خدمات الرتفيه  ،حتديدا :سلسلة برامج
الدراما،
اإلاثرة،
الكوميداي،
تقدم
متعددة
وسائط

͕ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂƉƌŽŐƌĂŵƐĞ ƌŝĞƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐĐŽŵĞĚǇ͕ĂĐƚŝŽŶ
ĚƌĂŵĂ͕ƌĞĂůŝƚǇĂŶĚĂĚǀĞŶƚƵƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚǀŝĂǀĂƌŝŽƵƐ
 ͘ƉůĂƚĨŽƌŵƐĂĐƌŽƐƐŵƵůƚŝƉůĞĨŽƌŵƐŽĨƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŵĞĚŝĂ

من اجل  :خدمات الرتفيه  ،حتديدا :سلسلة برامج
وسائط متعددة تقدم الكوميداي ،اإلاثرة ،الدراما،
الواقعية واملغامرات املوزعة عن طريق منصات متعددة
الواقعية واملغامرات املوزعة عن طريق منصات متعددة
أبشكال خمتلفة من وسائط اإلرسال  .
اإلرسال  .
تيليفيجني
وسائط  :كورتروم
أبسم

أبشكال خمتلفة من
نيتورك أل أل سي
أبسم  :كورتروم تيليفيجني


͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕Ă


͕ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂƉƌŽŐƌĂŵƐĞƌŝĞƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐĐŽŵĞĚǇ͕ĂĐƚŝŽŶ
ĚƌĂŵĂ͕ƌĞĂůŝƚǇĂŶĚĂĚǀĞŶƚƵƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚǀŝĂǀĂƌŝŽƵƐ
͘ ƉůĂƚĨŽƌŵƐĂĐƌŽƐƐŵƵůƚŝƉůĞĨŽƌŵƐŽĨƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŵĞĚŝĂ

In the name of: Courtroom Television Network LLC

In the name of: Courtroom Television Network LLC
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϲϬϬdŚŝƌĚǀĞŶƵĞEĞǁzŽƌŬ͕EzϭϬϬϭϲ
͘͘^͘h

العنو ا  800 :ثيورب أفينيو ني يو ر ا

نيتورك أل أل سي

أ وا 10018ا ال اليوووو ت المتحووووووة

Ϳ ; 0
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϲϬϬdŚŝƌĚǀĞŶƵĞEĞǁzŽƌŬ͕EzϭϬϬϭϲ

األ ري يا

العنو ا  800 :ثيورب أفينيو ني يو ر ا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

المتحووووووة
أ وا 10018اص .الباليوووو
ت البرية
4427
األ ري يا



ص .ب  4427البرية


͘͘^͘h





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:


عنوان التبليغ  :سااب  وشركاهم للملكية الفكرية -






; 0 Ϳ60

















Ϳ ; 0

األ ري يا



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
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العالمة التجارية رقم  31469 :
يف الصنف   75 :العالمة التجارية رقم 31469 :




Ϳ ; 0




In Class: 29

يف الصنف  75 :

Date: 15/12/2016
Date: 15/12/2016

التاريخ  7106/07/09 :

التاريخ  7106/07/09 :

من اجل  :منتجات احلليب واأللبان واألجبان 

من اجل  :منتجات احلليب واأللبان واألجبان 

أبسم  :جلنة زكاة انبلس للحليب
املعقم ومنتجات االلبان

DŝůŬĂŶĚĚĂŝƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
DŝůŬĂŶĚĚĂŝƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ


In the name of: LAJINT ZAKAT NABLUS LLHALEEB
ALMU'AQAM WAMONTAJAT AL ALBAN

 :سووو ر /ت:

 العنووو ا  :نووو بلس
 092726002
العالمة التجار
 : 31469عسكر /ت:
التبليغية :رقم  :انبلس ش
عنوان
 157372117
يف الصنف 75 :

التاريخ  7106/07/09 :


Trade Mark No.: 30465
In Class: 29 Trade Mark No.: 30465



من اجل  :منتجات احلليب واأللبان واألجبان 

ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐƐŚĂƌĞĞĂƐŬĂƌͬƚ͗ϬϵϮϯϮϴϬϬϮ
Trade
Mark No.: 30465
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
͗:ŶĂďůƵƐƐŚĂƌĞĞĂƐŬĂƌͬƚ
InϬϵϮϯϮϴϬϬϮ
Class: 29



Date: 15/12/2016

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
DŝůŬĂŶĚĚĂŝƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ
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 العدد التاسع
2017/10/1 عرش

; 0 Ϳ61






Trade Mark No.: 30487

 31422 : العالمة التجارية رقم

In Class: 3
Date: 19/12/2016

 3 : يف الصنف
 7106/07/05 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗“^ŽĂƉ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ƐŽĂƉƐĨŽƌƉĞƌƐŽŶĂůƵƐĞ͕  صابون، مستحضرات جتميل،صابون

:

من اجل

 صابون، مستحضرات جتميل،صابون

:

من اجل



ďĂƚŚĨŽĂŵĂŶĚƐĂůƚ͕ƐŚĂŵƉŽŽƐ͕ŚĂŝƌƚŽŶŝĐƐ͕ŚĂŝƌ
Trade Mark No.: 30487
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶĞƌƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͕ƐƚǇůŝŶŐŐĞů͕ďƌŝůůŝĂŶƚŝŶĞ͕
In Class: 3
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŚĂŝƌĐůĞĂŶŝŶŐ͕ŚĂŝƌǁĂǀŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕
Date: 19/12/2016
ŚĂŝƌĚǇĞƐ͕ŚĂŝƌƐƉƌĂǇƐ͕ĚĞƉŝůĂƚŽƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ŵŽƵƚŚ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗“^ŽĂƉ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ƐŽĂƉƐĨŽƌƉĞƌƐŽŶĂůƵƐĞ͕
ďĂƚŚĨŽĂŵĂŶĚƐĂůƚ͕ƐŚĂŵƉŽŽƐ͕ŚĂŝƌƚŽŶŝĐƐ͕ŚĂŝƌ
ǁĂƐŚĞƐŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ƚŽŽƚŚƉĂƐƚĞƐ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶĞƌƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͕ƐƚǇůŝŶŐŐĞů͕ďƌŝůůŝĂŶƚŝŶĞ͕
ĐƌĞĂŵƐĂŶĚůŽƚŝŽŶƐ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ͕ŵĂŬĞƵƉƉŽǁĚĞƌƐ͕ƐƵŶͲ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŚĂŝƌĐůĞĂŶŝŶŐ͕ŚĂŝƌǁĂǀŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕
ŚĂŝƌĚǇĞƐ͕ŚĂŝƌƐƉƌĂǇƐ͕ĚĞƉŝůĂƚŽƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ŵŽƵƚŚ
ƚĂŶŶŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ƐŚĂǀŝŶŐĨŽĂŵĂŶĚƐŽĂƉ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐ
ǁĂƐŚĞƐŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ƚŽŽƚŚƉĂƐƚĞƐ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƐŬŝŶĐĂƌĞ͕ĐůĞĂŶŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƐŬŝŶ͕
ĐƌĞĂŵƐĂŶĚůŽƚŝŽŶƐ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ͕ŵĂŬĞƵƉƉŽǁĚĞƌƐ͕ƐƵŶͲ
ƚĂŶŶŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ƐŚĂǀŝŶŐĨŽĂŵĂŶĚƐŽĂƉ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐ
ƐŬŝŶƚŽŶŝĐƐ͕ŵŽŝƐƚƵƌŝǌĞƌƐ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐĐƌĞĂŵƐ͕ďĞĂƵƚǇŵĂƐŬƐ͕
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƐŬŝŶĐĂƌĞ͕ĐůĞĂŶŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƐŬŝŶ͕
ƐŬŝŶƚŽŶŝĐƐ͕ŵŽŝƐƚƵƌŝǌĞƌƐ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐĐƌĞĂŵƐ͕ďĞĂƵƚǇŵĂƐŬƐ͕
ŵĂŬĞͲƵƉ͕ŵĂŬĞͲƵƉƉŽǁĚĞƌ͕ŵĂŬĞͲƵƉƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕
ŵĂŬĞͲƵƉ͕ŵĂŬĞͲƵƉƉŽǁĚĞƌ͕ŵĂŬĞͲƵƉƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕
ŵĂƐĐĂƌĂƐ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐƉĞŶĐŝůƐ͕ůŝƉƐƚŝĐŬƐ͕ŶĂŝůƉŽůŝƐŚ͕ŶĂŝů
ŵĂƐĐĂƌĂƐ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐƉĞŶĐŝůƐ͕ůŝƉƐƚŝĐŬƐ͕ŶĂŝůƉŽůŝƐŚ͕ŶĂŝů
ǀĂƌŶŝƐŚ͕ŶĂŝůƉŽůŝƐŚƌĞŵŽǀĞƌ͕ŵĂŬĞͲƵƉƌĞŵŽǀĞƌƐ͕ƉĞƌĨƵŵĞƐ͕
ǀĂƌŶŝƐŚ͕ŶĂŝůƉŽůŝƐŚƌĞŵŽǀĞƌ͕ŵĂŬĞͲƵƉƌĞŵŽǀĞƌƐ͕ƉĞƌĨƵŵĞƐ͕
ĐŽůŽŐŶĞƐ͕ĂĨƚĞƌƐŚĂǀĞůŽƚŝŽŶƐĂŶĚĐƌĞĂŵƐ͕ĚĞŽĚŽƌĂŶƚƐĨŽƌ
ĐŽůŽŐŶĞƐ͕ĂĨƚĞƌƐŚĂǀĞůŽƚŝŽŶƐĂŶĚĐƌĞĂŵƐ͕ĚĞŽĚŽƌĂŶƚƐĨŽƌ
ƉĞƌƐŽŶĂůƵƐĞ͕ďĂďǇůŽƚŝŽŶƐ͕ďĂďǇŽŝů͕ďĂďǇƉŽǁĚĞƌĂŶĚƐŬŝŶ
ƚŽŶŝĐƐĨŽƌĐŽƐŵĞƚŝĐƵƐĞ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐĐƌĞĂŵƐ͕ĐůĞĂŶŝŶŐŵŝůŬĨŽƌ
babies.” 





 : العالمة التجارية رقم
،و  امالح لالستحمام31422
 رغوة،الشخصي
لالستخدام
 3 : يف الصنف
/05 : ،شامبو
التاريخ
سوالت
، الشعر/07
املقوايت
ُ َّ غ، بلسم الشعر7106

)،لالستحمام
امالحمستحضر زييت
(  ودهان،تصفيف
 جل،(لوشن) للشعر
 رغوة،لالستخدام الشخصي
سوالت
،بلسم الشعر
،املقوايت الشعر
،الشعر
مستحضرات
، الشعر،شامبو
لت لميع
ُ َّتنظيف غ

) دهان ( مستحضر زييت، جل تصفيف،( لوشن) للشعر

رذاذ
مستحضراتاصباغ
،جتعيد الشعر،الشعر
مستحضرات
،الشعر،الشعر
تنظيف
لت لميع

 رذاذ،الشعر
،الشعر
جتعيد
مستحضرات
غسوالت
،اصباغالشعر
ات إزالة
مستحضر
،للشعر
)(سرباي
 غسوالت، مستحضرات إزالة الشعر،(سرباي) للشعر
ميات وو
 كر،األسنان
كرميات
،معاجني األسنان
 معاجني،طبية
،لغاايت طبية
ليست لغاايت
للفم ليست
للفم
، مساحيق مكياج، زيوت عطرية،غسوالت جتميلية
،مكياج
 مساحيق، زيوت عطرية،غسوالت جتميلية

مستحضرات إلمسرار البشرة ابلتعرض للشمس

، رغوة و صابون احلالقة،][مستحضرات جتميل
 مستحضرات،مستحضرات جتميل للعناية ابلبشرة
 مستحضرات ترطيب، تونك للبشرة،تنظيف البشرة
، مكياج، أقنعة جتميلية، كرميات جتميلية،البشرة

 أقالم، مسكرة،  مستحضرات مكياج،مساحيق مكياج

، طالء أظافر، ملمع أظافر، طالء الشفاه،جتميلية
 مستحضرات إزالة،مستحضرات ازالة طالء االظافر
 غسوالت و كرميات بعد، كولونيا، عطور،املكياج
 مزيالت الروائح الكريهه لالستخدام،احلالقة
 بودرة، زيوت لالطفال، غسوالت لالطفال،الشخصي

 كرميات،و تونك لبشرة لالطفال الغراض جتميلية
 . حليب منظف لالطفال،جتميلية
In the name of: Kosan Kozmetik Sanayi ve Ticaret
 كوزان كوزمتيك سااني: أبسم
Anonim ھirketi
يف تيكاريت انونيم سريكييت
ĚĚƌĞƐƐ͗'K^/ŚƐĂŶĞĚĞĂĚ͘EŽ͗ϭϯϯ'ĞďǌĞ<ŽĐĂĞůŝ
 جووو او اس بووو ا سوووو: العنووو ا
dƵƌŬĞǇ
/  جيبووووز177 : نمبوووور.بيووووو كوووو ب
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





ك ك يل تركي

. ص، عمارة جالرياي سنرت، انبلس: عنوان التبليغ

262 .ب
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Trade Mark No.: 30488
In Class: 12
Date: 19/12/2016





 31422 : العالمة التجارية رقم
 07 : يف الصنف
 7106/07/05 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖ĂƌĂǀĂŶƐ͖ůĞĐƚƌŝĐĐĂƌƐ͖

 السيارات؛ بيوت متنقلة على هيئة مركبات: من اجل
ůĞĐƚƌŝĐǀĞŚŝĐůĞƐ͖,ǇďƌŝĚĐĂƌƐ͖WĂƐƐĞŶŐĞƌĐĂƌƐĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖
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ت؛كات إطارا
ŐƵĂƌĚĨŽƌĂƐƚĞĞƌŝŶŐǁŚĞĞůƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͖ƐƵŶƌŽŽĨ͖ƐƵŶͲďůŝŶĚƐĂĚĂƉƚĞĚ
أسقف سيارا
ƵƚŽŵŽďŝůĞ͖ŚĂŶĚůĞďĂƌƐ
ĨŽƌďŝĐǇĐůĞƐ͕ĐǇĐůĞƐ͖
كات
حمر
ية؛
رب
ال
كبات
للمر
،ابئية
ر
الكه
ية؛
رب
ال
كبات
للمر
ĨŽƌĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖ƐƵŶƌŽŽĨǁŝŶĚĚĞĨůĞĐƚŽƌ͖ƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶƐŚŽĐŬ
ŚĞĂĚͲƌĞƐƚƐĨŽ
محل
مرابط حملاور العجالت؛ أدوات
ƌǀĞŚŝĐůĞƐĞĂƚƐ͖ŚĞĂĚůŝŐŚƚ
ǁŝƉĞƌƐ͖ŚŽŽĚƐĨŽƌ
ĂďƐŽƌďĞƌƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͖ƚŝƌĞĐŽǀĞƌ͖ƚŽƌƋƵĞĐŽŶǀĞƌƚĞƌƐĨŽƌ
ǀĞŚŝĐůĞĞŶŐŝŶ
مقابض
الربية؛
املركبات؛ املركبات الربية؛ علب الرتوس للمركبات
ĞƐ
͖Ś
ŽŽ
ĚƐ
ĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͖ŚŽŽĚƐƉƌŽƚ
ůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͖ƚŽƌƐŝŽŶďĂƌƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͖ƚƌĂĐƚŝŽŶĞŶŐŝŶĞƐĨŽƌ
ت
يارات؛ هياكل جسم املركبات؛ بطاان
ĞĐƚŽƌ͖ŚŽƌŶƐ
ĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͖ƚƌĂŝůĞƌŚŝƚĐŚĞƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͖ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
͖ŚƵďĐĂƉƐ͖ŚƵďƐĨŽƌǀĞŚŝĐ
الدراجات للس
للسيارات؛ الرتوس للمركبات الربية؛
ذراع املسننات
ůĞ
ǁŚ
ĞĞ
ůƐ͖
ŝŶ
Ɛƚƌ
Ƶŵ
ĞŶ
ƉĂŶĞů͖ŝŶƚĞƌŝŽ
ƚ
ƐŚĂĨƚƐĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͖ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶƐĨŽƌĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖
ƌŽƌŶĂŵĞŶƚƐĨŽƌĂƵƚŽŵŽď
ت؛ قطع
السيارات؛يارا
مكا بح الس
الدراجات
مقاود
احلمايةتلقضبان
ŝůĞƐ͖ůĂĚĚĞƌĨŽƌ
أدوات بطاان
مكابح املركبات؛
ĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͖ǀĞŚŝĐůĞďƵŵƉĞƌƐ͖ǀĞŚŝĐůĞ
͖


للسيارات؛ اغطية عجالت التوجيه للمركبات(؛ أبواب

للمركبات؛ الواقيات اليت يتم ارتدائها للدراجات
سالسل الدفع للمركبات الربية؛
الدراجات ؛
اهلوائية ،
2017/10/1
التاسع عرش
العدد
حمركات القيادة للمركبات الربية؛ احملركات الكهرابئية
للمركبات الربية؛ الكهرابئية ،للمركبات الربية؛ حمركات
املركبات الربية؛ علب الرتوس للمركبات الربية؛ مقابض
ذراع املسننات للسيارات؛ الرتوس للمركبات الربية؛
أدوات احلماية لقضبان السيارات؛ مقاود الدراجات
اهلوائية ،الدراجات ؛ مساند الرأس ملقاعد املركبات؛

مساحات املصابيح األمامية؛ أغطية حملركات املركبات؛
أغطية املركبات؛ واقيات غطاء احملرك؛ أبواق

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؛

احملركات ،الكهرابئية ،للمركبات الربية؛ واقيات الوحل؛

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
األمان ملقاعد السيارات؛ مقاعد األمان لألطفال،
للمركبات؛ أغطية ملقاعد املركبات؛ مقاعد املركبات؛
أحزمة األمان للتثبيت ملقاعد املركبات؛ ممتصات

الصدمات للسيارات؛ نوابض امتصاص الصدمات
للمركبات؛ أحذية ) املكابح( للمركبات؛ القضبان
اجلانبية للسيارات؛ أدوات ملحقة ابلسيارات أللواح

التزجل/مزاجل اجلليد؛ أغطية إطارات الغيار؛ أغطية
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؛
أغطية اإلطارات؛ حموالت عزم الدوران للمركبات
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
للمركبات )مشكلة( ؛ خزاانت بنزين )وقود( السيارات؛
مقاعد للمركبات؛ نوابض التعليق للمركبات؛ عجالت
املركبات؛ الزجاج األمامي للسيارات؛ أغطية العجالت؛

ƐĞĂƚƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ͖ƐĞĐƵƌŝƚǇŚĂƌŶĞƐƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐĞĂƚƐ͖ƐŚŽĐŬ
ĂďƐŽƌďĞƌƐĨŽƌĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖ƐŚŽĐŬĂďƐŽƌďŝŶŐƐƉƌŝŶŐƐĨŽƌ
ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ƐŚŽĞ;ďƌĂŬĞͿĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͖ƐŝĚĞͲƐƚĞƉďĂƌƐĨŽƌ
͖45ĂƵƚŽŵŽďŝůĞ͖ƐŶŽǁďŽĂƌĚͬƐŬŝĂƚƚĂĐŚŵĞŶƚƐĨŽƌĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ
͖ƐƉĂƌĞƚŝƌĞĐŽǀĞƌƐ͖ƐƉĂƌĞǁŚĞĞůĐŽǀĞƌƐ͖ƐƉŽŝůĞƌƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ
ƐƚĞĞƌŝŶŐǁŚĞĞůƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͖ƐƵŶƌŽŽĨ͖ƐƵŶͲďůŝŶĚƐĂĚĂƉƚĞĚ
ĨŽƌĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖ƐƵŶƌŽŽĨǁŝŶĚĚĞĨůĞĐƚŽƌ͖ƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶƐŚŽĐŬ
ĂďƐŽƌďĞƌƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͖ƚŝƌĞĐŽǀĞƌ͖ƚŽƌƋƵĞĐŽŶǀĞƌƚĞƌƐĨŽƌ
ůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͖ƚŽƌƐŝŽŶďĂƌƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͖ƚƌĂĐƚŝŽŶĞŶŐŝŶĞƐĨŽƌ
ůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͖ƚƌĂŝůĞƌŚŝƚĐŚĞƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͖ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
͖ƐŚĂĨƚƐĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͖ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶƐĨŽƌĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͖ǀĞŚŝĐůĞďƵŵƉĞƌƐ͖ǀĞŚŝĐůĞ
͖ĐŚĂƐƐŝƐ͖ǀĞŚŝĐůĞĐŽǀĞƌƐƐŚĂƉĞĚ͖ǀĞŚŝĐůĞƉĞƚƌŽůŐĂƐƚĂŶŬƐ
͖ǀĞŚŝĐůĞƐĞĂƚƐ͖ǀĞŚŝĐůĞƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶƐƉƌŝŶŐƐ͖ǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ
ǀĞŚŝĐůĞǁŝŶĚƐĐƌĞĞŶƐ͖ǁŚĞĞůĐĂƉ͖ǁŚĞĞůĐŽǀĞƌ͖ǁŝŶĚŽǁƐĨŽƌ
ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ǁŝŶĚƐĐƌĞĞŶǁŝƉĞƌƐ͖ǁŝŶĚƐĐƌĞĞŶƐ͖ǁŝŶĚƐŚŝĞůĚ
ǁŝƉĞƌďůĂĚĞ͖ǁŝŶĚƐŚŝĞůĚǁŝƉĞƌƐ͖ǁŝŶĚƐŚŝĞůĚƐ͖ĂůůŝŶĐůƵĚĞĚŝŶ
 ͘ĐůĂƐƐϭϮ

للمركبات الربية؛ وصالت ربط املقطورات للمركبات ؛

أعمدة نقل احلركة للمركبات الربية؛ معدات نقل احلركة
2017/10/1
التاسع
نقل احلركة ،للمركبات الربية؛
عرشوجتهيزات
كبات؛
العدد املر
يف

46

واقيات الصدمات للمركبات؛ هياكل املركبات؛ أغطية

للمركبات )مشكلة( ؛ خزاانت بنزين )وقود( السيارات؛
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؛ مساحات الزجاج األمامي للمركبات ؛

الزجاج األمامي للمركبات؛ املتضمنة مجيعها يف الفئة
 .07
In the name of: MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO
أبسم  :ميتسوبيشي جيدوشا
KABUSHIKI KAISHA
كوجيو كابوشيكي كايشا
العنو ا 77- 6 :ا وويب - 7تش و

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϯͲϴ͕^ŚŝďĂϱͲĐŚŽŵĞ͕DŝŶĂƚŽͲŬƵ͕dŽŬǇŽ
:ĂƉĂŶ

ا

ين ت  -ك ا ط كي ا الي ب

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

ص .ب  4427البرية
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العالمة التجارية رقم  31452 :
يف الصنف  43 :
العالمة التجارية رقم 31452 :








In Class: 43

Date: 21/12/2016

يف الصنف  43 :

التاريخ  7106/07/70 :

من اجل
املطاعم

التاريخ  7106/07/70 :

لشراب
ابلطعام وا
التزويد
 :الكافتريمنايت
لشراب، ،
ابلطعام وا
ايت  ،التزويد
اجل  ،:الكافتري
تقدمي
اخلدمة ،الذاتية ،
 ،مطاعماملطاعم ،
مطاعممطاعمتقدمي
اخلدمةمطاعمالذاتية
الوجبات اخلفيفة 
أبسم  :انجح راجح حسين أبو

Trade Mark No.: 30498
In Class: 43 Trade Mark No.: 30498
Date: 21/12/2016

͕Ϳ/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͕ĂƚĞƌŝŶŐ;&ŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
͕Ϳ/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͕ĂƚĞƌŝŶŐ;&ŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ;^ĞůĨͲƐĞƌǀŝĐĞͿ͕^ĞůĨͲƐĞƌǀŝĐĞ
ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ;^ĞůĨͲƐĞƌǀŝĐĞͿ͕^ĞůĨͲƐĞƌǀŝĐĞ
 ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕^ŶĂĐŬͲďĂƌƐ

ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕^ŶĂĐŬͲďĂƌƐ

الوجبات اخلفيفة
مشسية /فرح
فرح دعيبسIn the name of: Najeh Rajeh Husni Abu Shamsiyeh Farah
حسينأرتنيأبو
أبسم  :انجح راجح
ر ͲĚĚƌĞƐƐ͗<ŚŽƵŬŚƵƌŐĞƌͲůͲDĂƐǇŽƵŶͲ^ŚĂƌĞΖůͲ:ŝŚĂĚ
العن ا  :ك خ برغر الم صي
Artin Farah Duaibis
مشسية /فرح أرتني فرح دعيبس
العن ا :
الجه ب

الجه ب

الحسين

In the name of: Najeh Rajeh Husni Abu Shamsiyeh Farah
Artin Farah Duaibis
,ĂǇǇůͲ,ƵƐƐŝĞŶϭϲ

ͲĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :<ŚŽƵŬŚƵƌŐĞƌͲů
املاصيون شارع اجلهاد
التبليغ
ك خعنوان
ͲĚĚƌĞƐƐ͗<ŚŽƵŬŚƵƌŐĞƌͲůͲDĂƐǇŽƵŶͲ^ŚĂƌĞΖůͲ:ŝŚĂĚ
كوخ برغر ر
الم :صي
برغر
DĂƐǇŽƵŶͲ^ŚĂƌĞΖůͲ:ŝŚĂĚͲ,ĂǇǇůͲ,ƵƐƐŝĞŶϭϲ
حي احلسني

الحسين



,ĂǇǇůͲ,ƵƐƐŝĞŶϭϲ


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Ͳ:<ŚŽƵŬŚƵƌŐĞƌͲů
عنوان التبليغ  :كوخ برغر املاصيون شارع اجلهاد


DĂƐǇŽƵŶͲ^ŚĂƌĞΖůͲ:ŝŚĂĚͲ,ĂǇǇůͲ,ƵƐƐŝĞŶϭϲ
حي احلسني



Ϳ ; 0











العدد التاسع عرش 2017/10/1
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Trade MarkTrade
No.:Mark
30508
No.: 30508
In Class: 25 In Class: 25

31912
التجارية رقم  31912 :
العالمة التجارية رقم   :العالمة
يف الصنف  79 :
يف الصنف  79 :




التاريخ  7106/07/70 :


/07/70
التاريخ :

7106اجل  :املالبسولباس القدمواغطية الرأس
من

العالمة التجارية رقم  31912 :

Date: 21/12/2016



Date: 21/12/2016
Trade
Mark No.:
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ

30508

the name
InIn
من اجل  :املالبسولباس أبسم  :علي عمر
Class
: 25 of: ali omar mohamad aboutayyoun
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ

ابوطيون 
القدمواغطيةدمحمالرأس
يف الصنف  79 :
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͺĂƐĞĞƌĂϬϱϵϵϳϯϭϵϯϲ
ة
ر
اوووووووي
ار
و
ب
_
بلس
نووووووو
العنووووووو ا :
Date: 21/12/2016
In the name
of: ali omar mohamad aboutayyoun
ابوطيون
التاريخ :دمحم
أبسم  :علي عمر
 7106
0799571978
/07/70ج ال_
بلس _دوار
التبليغ :
من اجل  :املال عنوان
دمواغطية الرانأس
بسولباس الق

العنووووووو ا  :نووووووو بلس_بوار اووووووويرة





ج

عنوان

1955230536
جوال_
دمحم ابوطيون
أبسم  :علي عمر
0799571978
ال_

العنووووووو ا  :نووووووو بلس_بوار اووووووويرة
بلس_دوار عصرية
التبليغج ال_  :ان
0799571978



 31912
: 1955230536
التجاريةجوال
التبليغ
رقم_  :عنوان

جوال_1955230536


لعالمة
يف الصنف  79 :

انبلس_دوار


0799571978
ج ال_

العالمة التجارية رقم  31907:
عنوان التبليغ  :انبلس_دوار
يف الصنف  32 :
جوال_1955230536
التاريخ  7106/07/77 :

من اجل  :االتصاالت 
أبسم  :شركة موابيل الوطنية




الفلسطينية لإلتصاالت



عصرية

العن و ا  :البي ورة/سووطم ر ب و ا ت و ار
فتنس سنترا ص.ب 1278



In Class: 25




Date: 21/12/2016










Trade Mark No.: 30512
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͺĂƐĞĞƌĂ
In Class: 38
Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ
Date: 22/12/2016

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
In the name of: Sharikat Mobile Al-Wataniya AlFalastiniah Lel-Etisalat

Ϳ;7








ĚĚƌĞƐƐ͗ůͲŝƌĂͬ^ĂƚĂŚDĞƌŚĂďĂ͕dƌŝͲ&ŝƚŶĞƐƐĞŶƚƌĞ
W͘KϰϮϯϲ

عنوان التبليغ  :ص  .ب , 0513 .رام هللا

عدم منح محاية على كلمة سوبر مكس بشكل
منفصل عن العالمة



Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ




͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
In the name of: ali omar mohamad aboutayyoun
Ϳ;7
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͺĂƐĞĞƌĂϬϱϵϵϳϯϭϵϯϲ
Ϳ;7






ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ŶĂďůƵƐͺĂƐĞĞƌĂ

ĚĚƌĞ
ƐƐĨŽƌ
^Ğƌǀŝ
Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ
Trade Mark
No.:
30508 ĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͺĂƐĞĞƌĂ






Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ



ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͺĂƐĞĞƌĂϬϱϵϵϳϯϭϵϯϲ

; 7 Ϳ 65

العنووووووو ا  :نووووووو بلس_بوار اووووووويرة



mohamad aboutayyoun

عصرية

 7106/07
لتاريخ /70 :


القدمواغطية الرأس 
من اجل  :املالبسولباس


أبسم  :علي عمر دمحم ابوطيون





عصرية

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ

 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͺĂƐĞĞƌĂ
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͺĂƐĞĞƌĂϬϱϵϵϳϯϭϵϯϲ
In the name of: ali omar

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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Trade Mark No.: 30513

العالمة التجارية رقم  31903 :

يف الصنف  44 :
التاريخ  7106/07/77 :

In Class: 44
Date: 22/12/2016



In the name of: atawneh agricultural engineering supplies
أبسم  :شركة العطاونة للهندسة

nurseries
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĞĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇ
املشاتلوالبستنة والغاابت .
ومستلزماتالزراعة
اجل  :خدمات
من
الزراعية
Trade
No.: 30513
العالمة التجارية رقم  31903 :
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘Mark

ĚĚƌĞƐƐ͗ŚĞďƌŽŶ
العنوو ا  :الخليوول بيووت ك وول طريووق
In Class: 44
يف الصنف  44 :

ترق يشركة العطاونة للهندسة
أبسم :

In the name of: atawneh agricultural engineering supplies

Date:
22/12/2016
nurseries
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŚĞďƌŽŶ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĞĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇ

͘ƐĞƌǀŝĐĞƐ

ĚĚƌĞƐƐ͗ŚĞďƌŽŶ


التاريخ  7106/07/77 :
املشاتلكاحل طريق ترقوميا
اخلليل بيت
اعيةالتبليغ :
عنوان
ومستلزمات
الزر
من اجل  :خدمات الزراعة والبستنة والغاابت .

العنوو ا  :الخليوول بيووت ك وول طريووق
مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا

حق ترق ي
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ ŚĞďƌŽŶ

In the name of: atawneh agricultural engineering supplies
أبسم  :شركة العطاونة للهندسة
:
االستخدام العام
والرسومات الوصفية واألرقام ذات
nurseries
الزراعية ومستلزمات املشاتل
ĚĚƌĞƐƐ͗ŚĞďƌŽŶ
العنوو ا  :الخليوول بيووت ك وول طريووق
مبعزل عن العالمة

عنوان التبليغ  :اخلليل بيت كاحل طريق ترقوميا

ترق ي
اصحاهبا
اليعطي
التبليغ :العالمة
عنوانهذه
مالحظة  :ان تسجيل
ترقوميا
كاحل طريق
اخلليل بيت
حق احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

حق احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة



والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة








ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŚĞďƌŽŶ


مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا







Ϳ ; 0
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العالمة التجارية رقم  31909 :

Trade Mark No.: 30515
In Class: 31 Trade Mark No.: 30515
In Class: 31
Date: 26/12/2016
Date: 26/12/2016

العالمة التجارية رقم  31909 :

يف الصنف  30 :
التاريخ :

يف الصنف  30 :
 7106/07/767106
/07/76التاريخ :

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
;,ŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĞĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ
الزعرت ) 
البساتني( والغاابت
البساتنيمنتجات
من اجل  :منتجات من اجل :
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
;,ŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĞĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ
الزعرت () 
والغاابت
ͿƚŚǇŵĞ
ͿƚŚǇŵĞ
In the name of: SHAREKAT AL KANAAN FER TRED
أبسم  :شركة كنعان فري تريد
In the nameLELESTETHMAR
of: SHAREKAT AL KANAAN FER TRED
فري تريد
أبسم  :شركة كنعان
لالستثمار
LELESTETHMAR
ĚĚƌĞƐƐ͗ƵƌƋŝŶ–:ĞŶŝŶ–WĂůĞƐƚŝŶ
العن ا  :برقين – جنين – فلسطين
لالستثمار

العن ا



عنوان

عنوان التبليغ  :برقني – جنني – فلسطني
 :برقين – جنين – فلسطين

التبليغ  :برقني – جنني – فلسطني

العالمة التجارية رقم  31909 :

يف الصنف  30 :
التاريخ  7106/07/76 :



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ƵƌƋŝŶ–:ĞŶŝŶ–WĂůĞƐƚŝŶ

ĚĚƌĞƐƐ͗ƵƌƋŝŶ–:ĞŶŝŶ–WĂůĞƐƚŝŶ


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ƵƌƋŝŶ–:ĞŶŝŶ–WĂůĞƐƚŝŶ


Trade Mark No.: 30515





In
Class: 31
Date: 26/12/2016
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Trade Mark No.: 30522

العالمة التجارية رقم  31977 :

يف الصنف  06 :

التاريخ  7106/07/76 :

In Class: 16
Date: 26/12/2016



العالمة التجارية رقم  31977 :

اجل   : 06حمارم ورقية للوجة,ورق
من
يف الصنف :
حفاضات االطفال املعدة
/,07الورقية,
املناشف
 7106
التواليت/76 ,:
التاريخ
حمارماملناديلورقيةالورقيةللوجة,ورق
:
للطرح اجل
من
واوراق
االستعمال,
بعد
التواليت ,املناشف ,الورقية,حفاضات

املعدة

االطفال

Trade Mark No.: 30522
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕ĨĂĐŝĂůƚŝƐƐƵĞ͕ƚŽŝůĞƚƚŝƐƐƵĞƐ͕ƉĂƉĞƌƚŽǁĞůƐ
In Class: 16
ĚŝƐƉŽƐĂďůĞĚŝĂƉĞƌƐĨŽƌďĂďŝĞƐ͕ŶĂƉŬŝŶƐ͕ĂŶĚďĂƚŚƌŽŽŵ
Date: 26/12/2016
ƚŝƐƐƵĞƐ͕ƉĂƉĞƌƚŽŝůĞƚƐĂƚĐŽǀĞƌƐ͕ƉĂƉĞƌďĂŐƐ͕ĐĞůůƵůŽƐĞǁĞƚ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕ĨĂĐŝĂůƚŝƐƐƵĞ͕ƚŽŝůĞƚƚŝƐƐƵĞƐ͕ƉĂƉĞƌƚŽǁĞůƐ
ǁŝƉĞƐ
ĚŝƐƉŽƐĂďůĞĚŝĂƉĞƌƐĨŽƌďĂďŝĞƐ͕ŶĂƉŬŝŶƐ͕ĂŶĚďĂƚŚƌŽŽŵ
ƚŝƐƐƵĞƐ͕ƉĂƉĞƌƚŽŝůĞƚƐĂƚĐŽǀĞƌƐ͕ƉĂƉĞƌďĂŐƐ͕ĐĞůůƵůŽƐĞǁĞƚ
ǁŝƉĞƐ

الةرق
احلمام ,اغطية مقعد املرحاض الورقية أكياس من
للطرح بعد االستعمال ,املناديل الورقية واوراق
السلليلوز
املرحاض من
مقعدفوط مبللة
النفاايت ,
أكياس من الةرق
الورقية
واكياساغطية
احلمام,

السلليلوز
من
مبللة
فوط
,
النفاايت
واكياس
In the name of: ashraf yousef ibrahem abu samrah
أبسم  :اشرف يوسف ابراهيم
In the name of: ashraf yousef ibrahem abu samrah

أبسم  :اشرف يوسف ابراهيم

ابومسرة
ابومسرة

العن
العن اا

ĚĚƌĞƐƐ͗ƚƵďĂƐͲƚĞůϬϱϵϵϯϲϱϭϲϯ
ĚĚƌĞƐƐ͗ƚƵďĂƐͲƚĞůϬϱϵϵϯϲϱϭϲϯ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ ::ƚƵďĂƐͲƚĞůϬϱϵϵϯϲϱϭϲϯ
ƚƵďĂƐͲƚĞůϬϱϵϵϯϲϱϭϲϯ

0799787187 ::ط
0799787187
س-
ط بب س

1955369063
1955369063طوابس -
التبليغ  ::طوابس
عنوان التبليغ
عنوان
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العالمة التجارية رقم  31979 :
يف الصنف  35 :
التاريخ  7106/07/76 :


















Ϳ ; 0




من اجل  :النقل وتغليف وختزين السلع 


العالمة التجارية رقم  31979 :

خالد خضر أبو
أبسم :
خضر 35
الصنف :
يف
 31979

:
رقم
ية
ر
التجا
العالمة
السعود
التاريخ  7106/07/76 :
الصنف ن:وووو35
يف
السلع ق بوووول
وختزينووووي -
بلس-رفيو
اجلووو :ا :
العنو
وتغليف
النقل
من
 7106/07
التاريخ :
0799766700
76ج /ال
ينا -
ق ا
وتغليف أبو
خالد خضر
أبسم :
وختزين السلع 
خضر :النقل
من اجل





Trade Mark No.: 30525
In Class: 39
Date: 26/12/2016

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dƌĂŶƐƉŽƌƚ͖ƉĂĐŬĂŐŝŶŐĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞŽĨ
ŐŽŽĚƐ Trade Mark No.: 30525
In the name
of: khader khaled khader abu alsoud
In Class: 39

Trade
Mark
No.: 30525
Date:
26/12/2016
In Class: 39
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƌĂĨŝĚŝĂͲŵƵƋĂďĞůƋĂĞƚǌĞĂŶĂŚ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dƌĂŶƐƉŽƌƚ͖ƉĂĐŬĂŐŝŶŐĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞŽĨ
ŐŽŽĚƐ

Date:
26/12/2016
In
the
name
of: khader khaled khader abu alsoud
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
dƌĂŶƐƉŽƌƚ͖ƉĂĐŬĂŐŝŶŐĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞŽĨ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
عنوان التبليغ  :انبلس -رفيداي -مقابل قاعة زينة :ŶĂďůƵƐͲƌĂĨŝĚŝĂͲŵƵƋĂďĞů -
ŐŽŽĚƐ
السعود
ƋĂĞƚǌĞĂŶĂŚ
1955922911
جوال
In the name of: khader khaled khader abu alsoud

أبو
خضر
خالد
خضر
:
أبسم
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƌĂĨŝĚŝĂͲŵƵƋĂďĞůƋĂĞƚǌĞĂŶĂŚ
العنوووو ا  :نوووو بلس -رفيوووووي  -ق بوووول

السعودينا -ج ال 0799766700
ق ا

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƌĂĨŝĚŝĂͲŵƵƋĂďĞůƋĂĞƚǌĞĂŶĂŚ
مقابل -ق
وووويرفيداي-رفيو
انبلسووو-بلس
العنوووو:ا  :نو
قاعةبوووولزينة ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲƌĂĨŝĚŝĂͲŵƵƋĂďĞů -
عنوان التبليغ

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

1955922911ال 0799766700
جوال ق ا ينا -ج
ƋĂĞƚǌĞĂŶĂŚ
االستخدام
والرسومات
العامĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲƌĂĨŝĚŝĂͲŵƵƋĂďĞů -
قاعة زينة
ذات -مقابل
واألرقامرفيداي
الوصفية انبلس -
عنوان التبليغ :

ƋĂĞƚǌĞĂŶĂŚ
العالمة
مبعزل عن
جوال

1955922911اليعطي اصحاهبا حق
هذه العالمة
تسجيل
ان
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
احلمايةالعالمة
مبعزل عن
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العالمة التجارية رقم  31931 :
يف الصنف  75 :

Trade Mark No.: 30530
In Class: 29







Trade Mark No.: 30530

العالمة التجارية رقم  31931 :
يف الصنف  75 :

Date: 27/12/2016In Class: 29

التاريخ  7106/07/72 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DŝůŬĂŶĚĚĂŝƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ
من اجل  :منتجات احلليب وااللبان 
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DŝůŬĂŶĚĚĂŝƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ
من اجل  :منتجات احلليب وااللبان 
In the name alpinar
of: sharkat alpinar
lltjara
alamah mosahama
In the name of: sharkat
lltjara
alamah
mosahama
للتجارةشركة البينار للتجارة
أبسم  :شركة البينار أبسم :
khososiya
العامة مسامهة خصوصية
khososiya
العامة مسامهة خصوصية
Date: 27/12/2016

التاريخ  7106/07/72 :

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůďŝƌĂŚĂůŵĂŶƚĞŬĂĂůƐĞŶĂĞĞĂ

العن ا  :البيرة المنطقا الان يا

العن ا  :البيرة

عنوان التبليغ  :البرية املنطقة الصناعية
المنطقا الان يا

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

عنوان التبليغ  :البرية املنطقة الصناعية

مبعزل عن العالمة
اليعطي اصحاهبا حق
ان تسجيل هذه العالمة

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام


الكلمات والعبارات
احلماية املطلق ابستخدام

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůďŝƌĂŚĂůŵĂŶƚĞŬĂ
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůďŝƌĂŚĂůŵĂŶƚĞŬĂĂůƐĞŶĂĞĞĂ
 ĂůƐĞŶĂĞĞĂ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ĂůďŝƌĂŚĂůŵĂŶƚĞŬĂ
 ĂůƐĞŶĂĞĞĂ
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العالمة التجارية رقم  31930 :
يف الصنف  31 :
التاريخ  7106/07/72 :




Trade Mark No.: 30531
In Class: 30
Date: 27/12/2016



من اجل  :الباستا ,الباستا الطازجة واملغلفة ,ابستا
العالمة التجارية رقم  31930 :
اجملففة ,الباستا احملشوة ,الباستا من
البيض,يف الباستا
الصنف 31 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂƐƚĂ͖ƉĂĐŬĂŐĞĚĂŶĚĨƌĞƐŚƉĂƐƚĂ͖ĞŐŐ

من اجل  :الباستا ,الباستا الطازجة واملغلفة ,ابستا
واالرز 
البيض,التوابل)
الصلصات (
من
والباستا الباستا
البيتزااحملشوة,
صلصاتالباستا
الباستا ,اجملففة,

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂƐƚĂ͖ƉĂĐŬĂŐĞĚĂŶĚĨƌĞƐŚƉĂƐƚĂ͖ĞŐŐ

الدقيق/07/72,
القمح,التاريخ :
 7106املصنوعة من احلبوب,
املستحضرات

Trade Mark No.: 30531
͖ƉĂƐƚĂ͖ĚƌǇƉĂƐƚĂ͖ƐƚƵĨĨĞĚƉĂƐƚĂ͖ǁŚŽůĞǁŚĞĂƚƉĂƐƚĂ͖ĨůŽƵƌ
In Class: 30
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞŽĨĐĞƌĞĂůƐ͖ƐĂƵĐĞƐĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐ͖ƐĂƵĐĞƐ
Date: 27/12/2016

ĨŽƌƉŝǌǌĂ͕ƉĂƐƚĂĂŶĚƌŝĐĞ
͖ƉĂƐƚĂ͖ĚƌǇƉĂƐƚĂ͖ƐƚƵĨĨĞĚƉĂƐƚĂ͖ǁŚŽůĞǁŚĞĂƚƉĂƐƚĂ͖ĨůŽƵƌ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞŽĨĐĞƌĞĂůƐ͖ƐĂƵĐĞƐĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐ͖ƐĂƵĐĞƐ
ĨŽƌƉŝǌǌĂ͕ƉĂƐƚĂĂŶĚƌŝĐĞ

احلبوبIn the name of: Pastificio Antonio Pallante S.r.l.,

املستحضرات املصنوعة من
القمح ,الدقيق,
ابستيفيشيو انطونيو
أبسم :
الصلصات ( التوابل) ,صلصات البيتزا والباستا واالرز 
ابالنيت اس
In the name of: Pastificio Antonio Pallante S.r.l.
أبسم .ار:.ال.ابستيفيشيو انطونيو
ال.
اس .ار.
اس 65 .كلوووووور ,22
اس.
ابالنيت :
العنوووووو ا
العنوووووو ا

 :اس.اس 65 .كلوووووور ,22

ووووووويرت )
بريسووووووو (
 61020ك ب
ووووووويرت,) ,
سوك سو
بريسوووووووك (
 61020ك ب

ايط لي

͕ͿĚĚƌĞƐƐ͗^͘^͘ϴϳ<ŵϮϮ͕ϴϭϬϮϬĂƉŽĚƌŝƐĞ;ĂƐĞƌƚĂ
͕ͿĚĚƌĞƐƐ͗^͘^͘ϴϳ<ŵϮϮ͕ϴϭϬϮϬĂƉŽĚƌŝƐĞ;ĂƐĞƌƚĂ
/ƚĂůǇ/ƚĂůǇ

ايط لي

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
/'/W ͲW͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
التبليغ dDW ŐĞŶƚƐ :


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:


عنوان
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
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Trade Mark No.: 30532
In Class: 43

 31937 : العالمة التجارية رقم
 43 : يف الصنف

Date: 27/12/2016

 7106/07/72 : التاريخ






/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ͖
Trade Mark No.: 30532
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ


 اإليواء،واملشروابت
 خدمات توفري االطعمة: اجل
من
 31937 : العالمة التجارية رقم
 املؤقتيف
In Class: 43
 43 : الصنف
Date:
27/12/2016

7106
/
07
/
72
:
التاريخ
In the name of: Al Thawaqah Food Company Ltd
 شركة الذواقة لألغذية: أبسم

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ͖
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ

 اإليواء، خدمات توفري االطعمة واملشروابت: من اجل
احملدودة
 املؤقت
ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϳϯϰϵϵĂŵŵĂŵϯϭϱϯϴ͕<ŝŶŐĚŽŵŽĨ
لألغذيةالوووووووو م
57199
ب.شركةص
: ا: العنوووووو
In the name of: Al Thawaqah Food Company Ltd
الذواقة
أبسم

^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ


احملدودة
 المملكا العربيا السع بيا71776
ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϳϯϰϵϵĂŵŵĂŵϯϭϱϯϴ͕<ŝŶŐĚŽŵŽĨ
 الوووووووو م57199 ب. ص: العنوووووو ا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ
 المملكا العربيا السع بيا71776






W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
/ '/W Ͳ dDW
ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ 
تشتمل العالمة على اللون االخضر واالمحر
تشتمل العالمة على اللون االخضر واالمحر

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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ƉĂƐƚĂ واالبيض مع عدم منح محاية على كلمة


ƉĂƐƚĂ واالبيض مع عدم منح محاية على كلمة







Trade Mark No.: 30533
In Class: 30
Date: 28/12/2016

; 0 Ϳ

ŵĂǇŽŶŶĂŝƐĞ͖ĚƌĞƐƐŝŶŐƐĨŽƌƐĂůĂĚ͖ƚŽŵĂƚŽƐĂƵĐĞ͖ƐĞĂƐŽŶŝŶŐƐ͖
ƐƉŝĐĞƐ͖ƉƌĞƉĂƌĞĚƐĂŶĚǁŝĐŚĞƐ͖ŵĞĂƚƉŝĞƐ͖ŬŝďĞŝŶƚŚĞŶĂƚƵƌĞ
ŽĨŐƌŽƵŶĚŵĞĂƚŝŶĂƉĂƐƚƌǇĚŽƵŐŚ͖ĨƌŽǌĞŶƉŝǌǌĂƐ͖ĐŚĞĞƐĞ
ďƌĞĂĚ͖ƉĂƐƚĂ͖ƌĞĂĚǇŵĞĂůƐĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐƉƌŝŵĂƌŝůǇŽĨƉĂƐƚĂ͖
ƚĂƌƚƐ͖ƉŝǌǌĂƐ͖ĐĂŬĞƉĂƐƚĞ͖ƉĂƐƚƌŝĞƐ͖ĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĂƌǇ͖ƉŝĞƐ͖
ƋƵŝĐŚĞƐ͖ƌĂǀŝŽůŝ͖ƚŽƌƚŝůůĂƐ͖ďƌĞĂĚŽĨĐŚĞĞƐĞ͖ĐŚĞĞƐĞƌŽůů͖
ďƌĞĂĚ͖ďƌĞĂĚƌŽůůƐ͖ďƌĞĂĚĐƌƵŵďƐ͖ďƵŶƐ͖ĨĂƌŝŶĂĐĞŽƵƐĨŽŽĚ
ƉĂƐƚĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐďƵƚŶŽƚůŝŵŝƚĞĚƚŽŵĂĐĂƌŽŶŝ͕ƐƉĂŐŚĞƚƚŝ͕
ŶŽŽĚůĞƐ͖ĨƌŝĞĚƐŽďĂŶŽŽĚůĞƐ͖ƵƌƌǇ;ƐƉŝĐĞͿ͖ĞĚŝďůĞŝĐĞƐ͖
ƉŽǁĚĞƌĨŽƌĞĚŝďůĞŝĐĞƐ͘

Trade Mark No.: 30533
n Class: 30

Date: 28/12/2016







 31933 : العالمة التجارية رقم
 31 : يف الصنف

; 0 Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŶĚŝŵĞŶƚƐ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ŬĞƚĐŚƵƉ͖



 7106/07/72 : التاريخ

 توابل؛ خردل؛ كتشاب؛ مايونيز؛ توابل: من اجل
سلطة؛ صلصة بندورة؛ توابل؛ هبارات؛ سندويشات


جمهزة؛ فطائر حلم؛ كبة (عجينة فطائر حمشوة ابللحم
املفروم)؛ بيتزا مثلجة؛ خبز ابجلنب؛ معكرونة؛ وجبات

 31933 : عالمة التجارية رقم
31 : يف الصنف
بيتزا؛ عجينة كيك؛ فطائر؛

تتكون من املعكرونة؛ توراتت (كيك ابلفواكه)؛
ّ جاهزة

حلوايت؛ فطائر؛ كيش
)؛  رافيول (فطائر ابجلبنة والصلصة7106
فطرية كسرتد
/07( /72 :

احلمراء)؛ كعكة ذرة (التورتيلال)؛ خبز ابجلنب؛ لفائف
ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŶĚŝŵĞŶƚƐ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ŬĞƚĐŚƵƉ͖
 توابل؛ خردل؛ كتشاب؛ مايونيز؛ توابل:
معاجني
اجلنب؛ خبز؛ خبز إفرجني؛ لب خبز؛ كعك؛
ŵĂǇŽŶŶĂŝƐĞ͖ĚƌĞƐƐŝŶŐƐĨŽƌƐĂůĂĚ͖ƚŽŵĂƚŽƐĂƵĐĞ͖ƐĞĂƐŽŶŝŶŐƐ͖

تاريخ

ن اجل
سندويشات
بندورة؛
( هبارات؛والسباغييت
توابل؛ امل عكرونة
نشوية مبا فيها
سلطة؛ صلصةأغذية
ƉŝĐĞƐ͖ƉƌĞƉĂƌĞĚƐĂŶĚǁŝĐŚĞƐ͖ŵĞĂƚƉŝĞƐ͖ŬŝďĞŝŶƚŚĞŶĂƚƵƌĞ معكرونة

ĨŐƌŽƵŶĚŵĞĂƚŝŶĂƉĂƐƚƌǇĚŽƵŐŚ͖ĨƌŽǌĞŶƉŝǌǌĂƐ͖ĐŚĞĞƐĞ
ƌĞĂĚ͖ƉĂƐƚĂ͖ƌĞĂĚǇŵĞĂůƐĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐƉƌŝŵĂƌŝůǇŽĨƉĂƐƚĂ͖
ĂƌƚƐ͖ƉŝǌǌĂƐ͖ĐĂŬĞƉĂƐƚĞ͖ƉĂƐƚƌŝĞƐ͖ĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĂƌǇ͖ƉŝĞƐ͖
ƵŝĐŚĞƐ͖ƌĂǀŝŽůŝ͖ƚŽƌƚŝůůĂƐ͖ďƌĞĂĚŽĨĐŚĞĞƐĞ͖ĐŚĞĞƐĞƌŽůů͖
In the name of: BRF Foods GmbH

مقلية؛
حمشوة نودلز
رقيقة)؛ سواب
( والنودلز
ابللحم
معكرونةفطائر
عجينة
( رفيعة) كبة
حلم؛
كاري [هبار]؛ مثلجات صاحلة لألكل؛ مسحوق

جمهزة؛ فطائر
ملفروم)؛ بيتزا مثلجة؛ خبز ابجلنب؛ معكرونة؛ وجبات
 .للمثلجات الصاحلة لألكل

فودزاتتجي( أمكيك ابلفواكه)؛
املعكرونة؛أف تور
تتكون من
ّ جاهزة
 يب آر: أبسم

ƉŽǁĚĞƌĨŽƌĞĚŝďůĞŝĐĞƐ͘

احلمراء)؛ كعكة ذرة (التورتيلال)؛ خبز ابجلنب؛ لفائف
اجلنب؛ خبز؛ خبز إفرجني؛ لب خبز؛ كعك؛ معاجني
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أغذية نشوية مبا فيها امل عكرونة والسباغييت (معكرونة

رفيعة) والنودلز (معكرونة رقيقة)؛ سواب نودلز مقلية؛
كاري [هبار]؛ مثلجات صاحلة لألكل؛ مسحوق
ابستخدام الكلمات والعبارات
للمثلجاتاملطلق
احلماية
.الصاحلة لألكل

واألرقام أمذات االستخدام العام
الوصفيةفودز جي
والرسوماتآر أف
 يب: أبسم

In the name of: BRF Foods GmbH



ĚĚƌĞƐƐ͗'ƵŐůŐĂƐƐĞϭϳͬϱͬϭ͘K'͕sŝĞŶŶĂ͕ƵƐƚƌŝĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




أتشعن العالمة
يبمبعزل
 أو.1/7/15  غ غللووووو س:  العنوووو ا



ج ا فيين ا النمس


- الكلمات الفكرية
اترية للملكية
 فراس:املطلق
احلماية التبليغ
عنوان
والعبارات
ابستخدام
262
: ب.ص
- انبلس
واألرقام ذات االستخدام العام
الوصفية
والرسومات
مبعزل عن العالمة
ا ن تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

;7Ϳ



احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

;7Ϳ

مبعزل عن العالمة
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Trade Mark No.: 30534
In Class: 29

 31934 : العالمة التجارية رقم
 75 : يف الصنف

Date: 28/12/2016
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚŵĞĂƚ͖ĨŝƐŚ͖ƉŽƵůƚƌǇ͖

ƉŽƌŬ͖ďĞĞĨ͖ƐĂƵƐĂŐĞ͖ŐĂŵĞ͖ƉƌŽĐĞƐƐĞĚŵĞĂƚ͕ŶĂŵĞůǇŚĂŵ͕
ƚƵƌŬĞǇ͕ĐŚŝĐŬĞŶ͕ůĂŵďĂŶĚďĞĞĨ͖ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĞĚƉƌŽĐĞƐƐĞĚ
Trade Mark No.: 30534
ŵĞĂƚ͕ŶĂŵĞůǇ͕ŚĂŵ͕ƚƵƌŬĞǇ͕ĐŚŝĐŬĞŶ͕ůĂŵďĂŶĚďĞĞĨ͖
ƐĞĂƐŽŶĞĚƉŽƵůƚƌǇ͖ƐŵŽŬĞĚƉŽƵůƚƌǇ͖ƐŵŽŬĞĚƉŽƌŬůŽŝŶƐ͖
In Class: 29
ƐĂůƚĞĚŵĞĂƚƐ͖ƉĂƐƚĞĚůŝǀĞƌ͖ďĂĐŽŶ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚďĞĂŶƐ͖ďůŽŽĚ
ƐĂƵƐĂŐĞ͖ůŝǀĞƌ͖ůŝǀĞƌƉąƚĠ͖ŵĞĂƚĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ĐĂŶŶĞĚĐŽŽŬĞĚ
Date: 28/12/2016
ŵĞĂƚ͖ƉƌĞƉĂƌĞĚƌĞĂĚǇͲŵĂĚĞĚŝƐŚĞƐĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐƉƌŝŵĂƌŝůǇŽĨ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚŵĞĂƚ͖ĨŝƐŚ͖ƉŽƵůƚƌǇ͖
ŵĞĂƚ͖ƚƵŶĂ;ƌĞĂĚǇĚŝƐŚĞƐͿ͖ƉŽƚĂƚŽĚƵŵƉůŝŶŐƐ;ƌĞĂĚǇ
ƉŽƌŬ͖ďĞĞĨ͖ƐĂƵƐĂŐĞ͖ŐĂŵĞ͖ƉƌŽĐĞƐƐĞĚŵĞĂƚ͕ŶĂŵĞůǇŚĂŵ͕
Trade Mark No.: 30534
ĚŝƐŚĞƐͿ͖ŵĞĂƚƐĂƵĐĞƐ;ƌĞĂĚǇĚŝƐŚĞƐͿ͖ŵĞĂƚůŽĂĨ;ƌĞĂĚǇ
ƚƵƌŬĞǇ͕ĐŚŝĐŬĞŶ͕ůĂŵďĂŶĚďĞĞĨ͖ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĞĚƉƌŽĐĞƐƐĞĚ
ĚŝƐŚĞƐͿ͖ĨƌĞƐŚŵĞĂƚ;ƌĞĂĚǇĚŝƐŚĞƐͿ͖ĨŝƐŚ;ƌĞĂĚǇĚŝƐŚĞƐͿ͖
In
Class: 29
ŵĞĂƚ͕ŶĂŵĞůǇ͕ŚĂŵ͕ƚƵƌŬĞǇ͕ĐŚŝĐŬĞŶ͕ůĂŵďĂŶĚďĞĞĨ͖
ĐƌŽƋƵĞƚƚĞƐ͖ĨƌŽǌĞŶǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ĨƌŽǌĞŶĨƌƵŝƚƐ͖ƐŽƵƉ͖ĨƌŽǌĞŶ
ƐĞĂƐŽŶĞĚƉŽƵůƚƌǇ͖ƐŵŽŬĞĚƉŽƵůƚƌǇ͖ƐŵŽŬĞĚƉŽƌŬůŽŝŶƐ͖
ƐŽƵƉ͖ĐŽŽŬĞĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ĚƌŝĞĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ĚƌŝĞĚĨƌƵŝƚƐ͖
Date: 28/12/2016
ƐĂůƚĞĚŵĞĂƚƐ͖ƉĂƐƚĞĚůŝǀĞƌ͖ďĂĐŽŶ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚďĞĂŶƐ͖ďůŽŽĚ
ƉƌĞƐĞƌǀĞĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚĨƌƵŝƚƐ͖ƚŝŶŶĞĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ
ƐĂƵƐĂŐĞ͖ůŝǀĞƌ͖ůŝǀĞƌƉąƚĠ͖ŵĞĂƚĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ĐĂŶŶĞĚĐŽŽŬĞĚ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
DĞĂƚ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚŵĞĂƚ͖ĨŝƐŚ͖ƉŽƵůƚƌǇ͖
;ĐĂŶŶĞĚͿ͖ƚŝŶŶĞĚĨƌƵŝƚƐ;ĐĂŶŶĞĚͿ͖ƉŽƚĂƚŽĨƌŝĞƐ͖ŵĞĂƚďĂůůƐ͖
ŵĞĂƚ͖ƉƌĞƉĂƌĞĚƌĞĂĚǇͲŵĂĚĞĚŝƐŚĞƐĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐƉƌŝŵĂƌŝůǇŽĨ
ƉŽƌŬ͖ďĞĞĨ͖ƐĂƵƐĂŐĞ͖ŐĂŵĞ͖ƉƌŽĐĞƐƐĞĚŵĞĂƚ͕ŶĂŵĞůǇŚĂŵ͕
ƌĞĂĚǇͲŵĂĚĞŚĂŵďƵƌŐĞƌƐ͖ƌĞĂĚǇͲŵĂĚĞĐŚĞĞƐĞďƵƌŐĞƌƐ͖ƐŽǇ
ŵĞĂƚ͖ƚƵŶĂ;ƌĞĂĚǇĚŝƐŚĞƐͿ͖ƉŽƚĂƚŽĚƵŵƉůŝŶŐƐ;ƌĞĂĚǇ
ƚƵƌŬĞǇ͕ĐŚŝĐŬĞŶ͕ůĂŵďĂŶĚďĞĞĨ͖ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĞĚƉƌŽĐĞƐƐĞĚ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ŵĞĂƚďĂůůͲƐƚǇůĞƐŽǇďĂůůƐĂŶĚƐŽǇďƵƌŐĞƌ
ĚŝƐŚĞƐͿ͖ŵĞĂƚƐĂƵĐĞƐ;ƌĞĂĚǇĚŝƐŚĞƐͿ͖ŵĞĂƚůŽĂĨ;ƌĞĂĚǇ
ŵĞĂƚ͕ŶĂŵĞůǇ͕ŚĂŵ͕ƚƵƌŬĞǇ͕ĐŚŝĐŬĞŶ͕ůĂŵďĂŶĚďĞĞĨ͖
ƉĂƚƚŝĞƐ͖ƐŽǇƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ŵĞĂƚƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐ͖
ĚŝƐŚĞƐͿ͖ĨƌĞƐŚŵĞĂƚ;ƌĞĂĚǇĚŝƐŚĞƐͿ͖ĨŝƐŚ;ƌĞĂĚǇĚŝƐŚĞƐͿ͖
ƐĞĂƐŽŶĞĚƉŽƵůƚƌǇ͖ƐŵŽŬĞĚƉŽƵůƚƌǇ͖ƐŵŽŬĞĚƉŽƌŬůŽŝŶƐ͖
ĞĚŝďůĞĨĂƚƐ͖ǁŚĞǇ͖ǇŽŐƵƌƚ͖ŵĂƌŐĂƌŝŶĞ͖ďƵƚƚĞƌ͖ĐŚĞĞƐĞ͖ĚĂŝƌǇ
ĐƌŽƋƵĞƚƚĞƐ͖ĨƌŽǌĞŶǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ĨƌŽǌĞŶĨƌƵŝƚƐ͖ƐŽƵƉ͖ĨƌŽǌĞŶ
ƐĂůƚĞĚŵĞĂƚƐ͖ƉĂƐƚĞĚůŝǀĞƌ͖ďĂĐŽŶ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚďĞĂŶƐ͖ďůŽŽĚ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ďƌŽƚŚ͖ďƌŽƚŚĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞƐ͘

ƐŽƵƉ͖ĐŽŽŬĞĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ĚƌŝĞĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ĚƌŝĞĚĨƌƵŝƚƐ͖
ƐĂƵƐĂŐĞ͖ůŝǀĞƌ͖ůŝǀĞƌƉąƚĠ͖ŵĞĂƚĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ĐĂŶŶĞĚĐŽŽŬĞĚ
ƉƌĞƐĞƌǀĞĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚĨƌƵŝƚƐ͖ƚŝŶŶĞĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ
ŵĞĂƚ͖ƉƌĞƉĂƌĞĚƌĞĂĚǇͲŵĂĚĞĚŝƐŚĞƐĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐƉƌŝŵĂƌŝůǇŽĨ
;ĐĂŶŶĞĚͿ͖ƚŝŶŶĞĚĨƌƵŝƚƐ;ĐĂŶŶĞĚͿ͖ƉŽƚĂƚŽĨƌŝĞƐ͖ŵĞĂƚďĂůůƐ͖
ŵĞĂƚ͖ƚƵŶĂ;ƌĞĂĚǇĚŝƐŚĞƐͿ͖ƉŽƚĂƚŽĚƵŵƉůŝŶŐƐ;ƌĞĂĚǇ
ƌĞĂĚǇͲŵĂĚĞŚĂŵďƵƌŐĞƌƐ͖ƌĞĂĚǇͲŵĂĚĞĐŚĞĞƐĞďƵƌŐĞƌƐ͖ƐŽǇ
ĚŝƐŚĞƐͿ͖ŵĞĂƚƐĂƵĐĞƐ;ƌĞĂĚǇĚŝƐŚĞƐͿ͖ŵĞĂƚůŽĂĨ;ƌĞĂĚǇ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ŵĞĂƚďĂůůͲƐƚǇůĞƐŽǇďĂůůƐĂŶĚƐŽǇďƵƌŐĞƌ

 7106/07/72 : التاريخ

 اللحوم؛ حلم حمفوظ؛ األمساك؛ وحلوم: من اجل
،الدواجن؛ حلم اخلنزير؛ حلم بقري؛ سجق؛ حلوم الصيد
 : املعاجلية رقم
العالمة التجار
 حلم الديك، اخلنزير31934
خصوصاً فخذ
اللحم

75
:
الصنف
 حلم البقر؛ الدجاج، حلم اخلروف، حلم الدجاج،يفالرومي


 7106
/07الدجاج
/72 : املتبل؛
التاريخ
خاص رة اخلنزير املدخنة؛ حلوم
املدخن؛

مملح؛ وحلوم
األمساك؛
اللحوم؛ حلم
: اجل
من
بقول
حمفوظ؛خنزير
الكبد؛ حلم
عجينة حلم
مملحة؛
31934
:رقممن
حلمرية
الدواجن؛التجا
العالمة
،الصيد
الكبد؛ حلوم
بقري؛ سجق؛
ير؛ حلم
سجقاخلنز
حلم
عجينة
حلم
الدم؛
حمفوظة؛
 75املعاجل
: الصنف
حلم الديك
فخذ اخلن
خصوص
يفاللحم
وجبات
مع ّلب؛،مطبوخزير
حلم؛اً حلم
الكبد؛ خالصات
 7106
/07/72
التاريخ
البقر؛)؛الدجاج
،اخلروف
،الدجاج
 حلم:،الرومي
فطائر
وجباتحلم جاهزة
( حلموان
 ت،حلوم
تتضمن
جاهزة
وحلوم
األمساك؛
حمفوظ؛
حلم
اللحوم؛
:
اجل
من
املدخنة؛ حلوم
جاهزة)؛خاص رة
وجباتاملدخن؛
الدجاج
املتبل؛
وجبات
( اخلنزيراللحوم
صلصات
( البطاطا
،مملح؛الصيد
سجق؛ حلوم
بقري؛
حلمير؛ حلم
عجينة اخلنز
الدواجن؛ حلم
بقول
وجباتخنزير
الكبد؛( حلم
جاهزة
اللحوم
جاهزة)؛
رغيف اللحم
مملحة؛)؛
الديك
حلم
،ير
ز
اخلن
فخذ
ا
خصوص
املعاجل
اللحم
ً
حلم
عجينة
الكبد؛
حلم
الدم؛
من
سجق
حمفوظة؛
الطازجة (وجبات جاهزة)؛ السمك (وجبات جاهزة)؛
البقر؛
،اخلروف
حلم؛حلم،الدجاج
 حلم،الرومي
وجبات
جممدة؛لّب؛
مطبوخحلممع
خالصات
الكبد؛
الدجاج؛
شورابت
جممدة؛حلمفواكه
خضروات
كبة؛
حلوم
املدخنة؛
اخلنزير
رة
خاص
املدخن؛
الدجاج
املتبل؛
 توان (وجبات جاهزة)؛ فطائر،جاهزة تتضمن حلوم


بقول
صلصاتخنزير
الكبد؛ حلم
البطاطا (عجينة
مملحة؛
مملح؛وجبات
( اللحوم
وجباتحلمجاهزة)؛
حلم
وجباتالكبد؛
الدم؛( حلم
حمفوظة؛ سجق
عجينةاللحوم
جاهزة)؛
منلحم
رغيف ال
جاهزة)؛

53

العدد التاسع عرش 2017/10/1
شورابت جممدة؛ خضروات مطبوخة .خضروات جمففة؛

فواكه جمففة؛ خضروات حمفوظة؛ فواكه حمفوظة؛
خضروات معلّبة؛ 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،
بدائل اللحوم؛ زيوت صاحلة لألكل؛ دهون صاحلة
لألكل؛ لنب خميض؛ لنب رائب (زابدي)؛ مسن نبايت؛

زبدة؛ جبنة؛ منتجات األلبان؛ مرق حلم؛ مركزات مرق
حلم .

In the name of: BRF Foods GmbH

أبسم  :يب آر أف فودز جي أم
يب أتش

ĚĚƌĞƐƐ͗'ƵŐůŐĂƐƐĞϭϳͬϱͬϭ͘K'͕sŝĞŶŶĂ͕ƵƐƚƌŝĂ

العنوووو ا  :غ غللووووو س  .1/7/15أو
ج ا فيين ا النمس

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
عنوان التبليغ  :انبلس عمارة جالرياي سنرت ص ب
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
262
مبعزل عن العالمة
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





75

Ϳ;7







Ϳ;3

العالمة التجارية رقم  31939 :
يف الصنف  31 :

Trade Mark No.: 30535
In Class: 30
Date: 28/12/2016

التاريخ  7106/07/72 :

من اجل  :الفئة  :31توابل؛ خردل؛ كتشاب؛ مايونيز؛
توابل سلطة؛ صلصة بندورة؛ توابل؛ هبارات؛




سندويشات جمهزة؛ فطائر حلم؛ كبة (عجينة فطائر
مثلجة؛ خبز ابجلنب؛
املفروم)؛ بيتزا
حمشوة
 31934
ابللحمية رقم  :
العالمة التجار

تتكون من املعكرونة؛ توراتت
وجبات
يفمعكرونة؛
الصنف :
 75جاهزة ّ
عجينة كيك؛ فطائر؛ حلوايت؛
/07بيتزا؛
ابلفواكه)؛
(كيك
7106
التاريخ /72 :
األمساك؛ ابجلبنة
رافيول (فطائر
كيش (فطرية
وحلوم
كسرتد)؛حمفوظ؛
اللحوم؛ حلم
فطائر؛اجل :
من


حلوم ابجلنب؛
سجق؛؛ خبز
التورتيلال)
كعكةحلمذرة (
احلمراء)
والصلصة
الصيد،
بقري؛
اخلن؛زير؛
الدواجن؛ حلم
حلم كعك؛
لبير ،خبز؛
املعاجل خبز؛
لفائف اجلنب؛
الديك
إفرجني؛اخلنز
خبز فخذ
اللحم
خصوصاً

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŶĚŝŵĞŶƚƐ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ŬĞƚĐŚƵƉ

͖ŵĂǇŽŶŶĂŝƐĞ͖ĚƌĞƐƐŝŶŐƐĨŽƌƐĂůĂĚ͖ƚŽŵĂƚŽƐĂƵĐĞ͖ƐĞĂƐŽŶŝŶŐƐ
ƐƉŝĐĞƐ͖ƉƌĞƉĂƌĞĚƐĂŶĚǁŝĐŚĞƐ͖ŵĞĂƚƉŝĞƐ͖ŬŝďĞŝŶƚŚĞŶĂƚƵƌĞ
ŽĨŐƌŽƵŶĚŵĞĂƚŝŶĂƉĂƐƚƌǇĚŽƵŐŚ͖ĨƌŽǌĞŶƉŝǌǌĂƐ͖ĐŚĞĞƐĞ
͖ďƌĞĂĚ͖ƉĂƐƚĂ͖ƌĞĂĚǇŵĞĂůƐĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐƉƌŝŵĂƌŝůǇŽĨƉĂƐƚĂ
Trade
Mark No.: 30534
͖ƚĂƌƚƐ͖ƉŝǌǌĂƐ͖ĐĂŬĞƉĂƐƚĞ͖ƉĂƐƚƌŝĞƐ͖ĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĂƌǇ͖ƉŝĞƐ
͖ƋƵŝĐŚĞƐ͖ƌĂǀŝŽůŝ͖ƚŽƌƚŝůůĂƐ͖ďƌĞĂĚŽĨĐŚĞĞƐĞ͖ĐŚĞĞƐĞƌŽůů
In Class: 29
ďƌĞĂĚ͖ďƌĞĂĚƌŽůůƐ͖ďƌĞĂĚĐƌƵŵďƐ͖ďƵŶƐ͖ĨĂƌŝŶĂĐĞŽƵƐĨŽŽĚ
͕ƉĂƐƚĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐďƵƚŶŽƚůŝŵŝƚĞĚƚŽŵĂĐĂƌŽŶŝ͕ƐƉĂŐŚĞƚƚŝ
Date:
28/12/2016
͖ŶŽŽĚůĞƐ͖ĨƌŝĞĚƐŽďĂŶŽŽĚůĞƐ͖ƵƌƌǇ;ƐƉŝĐĞͿ͖ĞĚŝďůĞŝĐĞƐ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖DĞĂƚ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚŵĞĂƚ͖ĨŝƐŚ͖ƉŽƵůƚƌǇ

͘ƉŽǁĚĞƌĨŽƌĞĚŝďůĞŝĐĞƐ
͕ƉŽƌŬ͖ďĞĞĨ͖ƐĂƵƐĂŐĞ͖ŐĂŵĞ͖ƉƌŽĐĞƐƐĞĚŵĞĂƚ͕ŶĂŵĞůǇŚĂŵ
ƚƵƌŬĞǇ͕ĐŚŝĐŬĞŶ͕ůĂŵďĂŶĚďĞĞĨ͖ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĞĚƉƌŽĐĞƐƐĞĚ
͖ŵĞĂƚ͕ŶĂŵĞůǇ͕ŚĂŵ͕ƚƵƌŬĞǇ͕ĐŚŝĐŬĞŶ͕ůĂŵďĂŶĚďĞĞĨ
͖ƐĞĂƐŽŶĞĚƉŽƵůƚƌǇ͖ƐŵŽŬĞĚƉŽƵůƚƌǇ͖ƐŵŽŬĞĚƉŽƌŬůŽŝŶƐ

ďƌĞĂĚ͖ƉĂƐƚĂ͖ƌĞĂĚǇŵĞĂůƐĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐƉƌŝŵĂƌŝůǇŽĨƉĂƐƚĂ͖
ƚĂƌƚƐ͖ƉŝǌǌĂƐ͖ĐĂŬĞƉĂƐƚĞ͖ƉĂƐƚƌŝĞƐ͖ĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĂƌǇ͖ƉŝĞƐ͖
ƋƵŝĐŚĞƐ͖ƌĂǀŝŽůŝ͖ƚŽƌƚŝůůĂƐ͖ďƌĞĂĚŽĨĐŚĞĞƐĞ͖ĐŚĞĞƐĞƌŽůů͖
ďƌĞĂĚ͖ďƌĞĂĚƌŽůůƐ͖ďƌĞĂĚĐƌƵŵďƐ͖ďƵŶƐ͖ĨĂƌŝŶĂĐĞŽƵƐĨŽŽĚ
54ƉĂƐƚĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐďƵƚŶŽƚůŝŵŝƚĞĚƚŽŵĂĐĂƌŽŶŝ͕ƐƉĂŐŚĞƚƚŝ͕
ŶŽŽĚůĞƐ͖ĨƌŝĞĚƐŽďĂŶŽŽĚůĞƐ͖ƵƌƌǇ;ƐƉŝĐĞͿ͖ĞĚŝďůĞŝĐĞƐ͖
ƉŽǁĚĞƌĨŽƌĞĚŝďůĞŝĐĞƐ͘

حمشوة ابللحم املفروم)؛ بيتزا مثلجة؛ خبز ابجلنب؛

تتكون من املعكرونة؛ توراتت
ّ معكرونة؛ وجبات جاهزة

2017/10/1
التاسع
عجينة كيك؛ فطائر؛ حلوايت؛
عرش)؛ بيتزا؛
ابلفواكه
العددكيك
(
فطائر؛ كيش (فطرية كسرتد)؛ رافيول (فطائر ابجلبنة
والصلصة احلمراء)؛ كعكة ذرة ( التورتيلال)؛ خبز ابجلنب؛
لفائف اجلنب؛ خبز؛ خبز إفرجني؛ لب خبز؛ كعك؛
معاجني أغذية نشوية مبا فيها املعكرونة والسباغييت

(معكرونة رفيعة) والنودلز (معكرونة رقيقة)؛ سواب نودلز
مقلية؛ كاري [هبار]؛ مثلجات صاحلة لألكل؛ مسحوق
 .للمثلجات الصاحلة لألكل

In the name of: BRF Foods GmbH

 يب آر أف فودز جي أم: أبسم
يب أتش

ĚĚƌĞƐƐ͗'ƵŐůŐĂƐƐĞϭϳͬϱͬϭ͘K'͕sŝĞŶŶĂ͕ƵƐƚƌŝĂ

 أو.1/7/15  غ غللووووو س: العنوووو ا
ج ا فيين ا النمس

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

-  فراس اترية للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

262 : ب.ص- انبلس
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Trade Mark No.: 30536
In Class: 29
Date: 28/12/2016

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚŵĞĂƚ͖ĨŝƐŚ͖ƉŽƵůƚƌǇ͖
ƉŽƌŬ͖ďĞĞĨ͖ƐĂƵƐĂŐĞ͖ŐĂŵĞ͖ƉƌŽĐĞƐƐĞĚŵĞĂƚ͕ŶĂŵĞůǇŚĂŵ͕
ƚƵƌŬĞǇ͕ĐŚŝĐŬĞŶ͕ůĂŵďĂŶĚďĞĞĨ͖ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĞĚƉƌŽĐĞƐƐĞĚ
ŵĞĂƚ͕ŶĂŵĞůǇ͕ŚĂŵ͕ƚƵƌŬĞǇ͕ĐŚŝĐŬĞŶ͕ůĂŵďĂŶĚďĞĞĨ͖
ƐĞĂƐŽŶĞĚƉŽƵůƚƌǇ͖ƐŵŽŬĞĚƉŽƵůƚƌǇ͖ƐŵŽŬĞĚƉŽƌŬůŽŝŶƐ͖
ƐĂůƚĞĚŵĞĂƚƐ͖ƉĂƐƚĞĚůŝǀĞƌ͖ďĂĐŽŶ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚďĞĂŶƐ͖ďůŽŽĚ
ƐĂƵƐĂŐĞ͖ůŝǀĞƌ͖ůŝǀĞƌƉąƚĠ͖ŵĞĂƚĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ĐĂŶŶĞĚĐŽŽŬĞĚ
ŵĞĂƚ͖ƉƌĞƉĂƌĞĚƌĞĂĚǇͲŵĂĚĞĚŝƐŚĞƐĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐƉƌŝŵĂƌŝůǇŽĨ
ŵĞĂƚ͖ƚƵŶĂ;ƌĞĂĚǇĚŝƐŚĞƐͿ͖ƉŽƚĂƚŽĚƵŵƉůŝŶŐƐ;ƌĞĂĚǇ
ŽŶĚŝŵĞŶƚƐ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ŬĞƚĐŚƵƉ͖
ĚŝƐŚĞƐͿ͖ŵĞĂƚƐĂƵĐĞƐ;ƌĞĂĚǇĚŝƐŚĞƐͿ͖ŵĞĂƚůŽĂĨ;ƌĞĂĚǇ
ŵĂǇŽŶŶĂŝƐĞ͖ĚƌĞƐƐŝŶŐƐĨŽƌƐĂůĂĚ͖ƚŽŵĂƚŽƐĂƵĐĞ͖ƐĞĂƐŽŶŝŶŐƐ͖
ĚŝƐŚĞƐͿ͖ĨƌĞƐŚŵĞĂƚ;ƌĞĂĚǇĚŝƐŚĞƐͿ͖ĨŝƐŚ;ƌĞĂĚǇĚŝƐŚĞƐͿ͖
ƉŝĐĞƐ͖ƉƌĞƉĂƌĞĚƐĂŶĚǁŝĐŚĞƐ͖ŵĞĂƚƉŝĞƐ͖ŬŝďĞŝŶƚŚĞŶĂƚƵƌĞ
ĐƌŽƋƵĞƚƚĞƐ͖ĨƌŽǌĞŶǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ĨƌŽǌĞŶĨƌƵŝƚƐ͖ƐŽƵƉ͖ĨƌŽǌĞŶ
ƐŽƵƉ͖ĐŽŽŬĞĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ĚƌŝĞĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ĚƌŝĞĚĨƌƵŝƚƐ͖
ĨŐƌŽƵŶĚŵĞĂƚŝŶĂƉĂƐƚƌǇĚŽƵŐŚ͖ĨƌŽǌĞŶƉŝǌǌĂƐ͖ĐŚĞĞƐĞ
ƉƌĞƐĞƌǀĞĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚĨƌƵŝƚƐ͖ƚŝŶŶĞĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ
ƌĞĂĚ͖ƉĂƐƚĂ͖ƌĞĂĚǇŵĞĂůƐĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐƉƌŝŵĂƌŝůǇŽĨƉĂƐƚĂ͖
;ĐĂŶŶĞĚͿ͖ƚŝŶŶĞĚĨƌƵŝƚƐ;ĐĂŶŶĞĚͿ͖ƉŽƚĂƚŽĨƌŝĞƐ͖ŵĞĂƚďĂůůƐ͖
ĂƌƚƐ͖ƉŝǌǌĂƐ͖ĐĂŬĞƉĂƐƚĞ͖ƉĂƐƚƌŝĞƐ͖ĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĂƌǇ͖ƉŝĞƐ͖
ƌĞĂĚǇͲŵĂĚĞŚĂŵďƵƌŐĞƌƐ͖ƌĞĂĚǇͲŵĂĚĞĐŚĞĞƐĞďƵƌŐĞƌƐ͖ƐŽǇ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ŵĞĂƚďĂůůͲƐƚǇůĞƐŽǇďĂůůƐĂŶĚƐŽǇďƵƌŐĞƌ
ƵŝĐŚĞƐ͖ƌĂǀŝŽůŝ͖ƚŽƌƚŝůůĂƐ͖ďƌĞĂĚŽĨĐŚĞĞƐĞ͖ĐŚĞĞƐĞƌŽůů͖
ƉĂƚƚŝĞƐ͖ƐŽǇƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ŵĞĂƚƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐ͖
ƌĞĂĚ͖ďƌĞĂĚƌŽůůƐ͖ďƌĞĂĚĐƌƵŵďƐ͖ďƵŶƐ͖ĨĂƌŝŶĂĐĞŽƵƐĨŽŽĚ
ĞĚŝďůĞĨĂƚƐ͖ǁŚĞǇ͖ǇŽŐƵƌƚ͖ŵĂƌŐĂƌŝŶĞ͖ďƵƚƚĞƌ͖ĐŚĞĞƐĞ͖ĚĂŝƌǇ
ĂƐƚĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐďƵƚŶŽƚůŝŵŝƚĞĚƚŽŵĂĐĂƌŽŶŝ͕ƐƉĂŐŚĞƚƚŝ͕
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ďƌŽƚŚ͖ďƌŽƚŚĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞƐ͘

Trade Mark No.: 30533
n Class: 30

Date: 28/12/2016

ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗

ŽŽĚůĞƐ͖ĨƌŝĞĚƐŽďĂŶŽŽĚůĞƐ͖ƵƌƌǇ;ƐƉŝĐĞͿ͖ĞĚŝďůĞŝĐĞƐ͖
ŽǁĚĞƌĨŽƌĞĚŝďůĞŝĐĞƐ͘

 31936 : العالمة التجارية رقم
 75 : يف الصنف


 7106/07/72 : التاريخ

 اللحوم؛ حلم حمفوظ؛ األمساك؛ وحلوم: من اجل
، حلم بقري؛ سجق؛ حلوم الصيد31933
الدواجن؛ حلم اخلنزير؛
: التجارية رقم

لعالمة
اللحم امل عاجل
 31 : يف الصنف

 حلم الديك،خصوصاً فخذ اخلنزير
 حلم البقر؛ الدجاج، حلم اخلروف، حلم الدجاج،الرومي

 7106
/07/72
املدخن؛ خاصرة اخلنزير املدخنة؛ حلوم
املتبل؛ الدجاج
بقول
كتشاب؛حلم خنزير
خردل؛حلم الكبد؛
مملحة؛ عجينة
مايونيز؛مملح؛توابل
 توابل؛:
حمفوظة؛ سجق من الدم؛ حلم الكبد؛ عجينة حلم

: لتاريخ

ن اجل
سلطة؛ صلصة بندورة؛ توابل؛ هبارات؛ سندويشات

الكبد؛ خالصات حلم؛ حلم مطبوخ معلّب؛ وجبات
ابللحم
حمشوة
جاهزة كبة
حلم؛
فطائر
جاهزة)؛
فطائروجبات
( عجينة توان
،تتضمن( حلوم

جمهزة؛ فطائر
وجبات
( اللحوم
ابجلنب؛ صلصات
خبز جاهزة)؛
مثلجة؛وجبات
( ملفروم)؛ بيتزا البطاطا
وجبات
معكرونة؛

جاهزة)؛ رغيف اللحم (وجبات جاهزة)؛ اللحوم
من املعكرونة؛ توراتت (كيك ابلفواكه)؛
الطازجة (وجبات جاهزة)؛ السمك (وجبات جاهزة)؛

كيش ؛
فطائر؛شورابت
حلوايت؛ جممدة؛
فطائر؛جممدة؛ فواكه
كيك؛خضروات
كبة؛

تتكون
ّ جاهزة

يتزا؛ عجينة
جمففة؛
ابجلبنة خضروات
.خضروات مطبوخة
والصلصة
جممدة؛ (فطائر
شورابترافيول
فطرية كسرتد)؛
فواكه جمففة؛ خضروات حمفوظة؛ فواكه حمفوظة؛

حلمراء)؛ كعكة ذرة (التورتيلال)؛ خبز ابجلنب؛ لفائف

خضروات مع ّلبة؛ فواكه معلبة؛ بطاطا مقلية؛ كرات

جاهزة تتضمن حلوم ،توان (وجبات جاهزة)؛ فطائر
البطاطا (وجبات جاهزة)؛ صلصات اللحوم (وجبات

العدد التاسع عرش 2017/10/1

جاهزة)؛ رغيف اللحم (وجبات جاهزة)؛ اللحوم
الطازجة (وجبات جاهزة)؛ السمك (وجبات جاهزة)؛

كبة؛ خضروات جممدة؛ فواكه جممدة؛ شورابت ؛
مرق
كزات
مرق حلم؛
األلبان؛
جممدة؛منتجات
شورابتجبنة؛
زبدة؛
جمففة؛
خضروامرت
مطبوخة.
خضروات

͖ƐŽƵƉ͖ĐŽŽŬĞĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ĚƌŝĞĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ĚƌŝĞĚĨƌƵŝƚƐ
ƉƌĞƐĞƌǀĞĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚĨƌƵŝƚƐ͖ƚŝŶŶĞĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ
͖;ĐĂŶŶĞĚͿ͖ƚŝŶŶĞĚĨƌƵŝƚƐ;ĐĂŶŶĞĚͿ͖ƉŽƚĂƚŽĨƌŝĞƐ͖ŵĞĂƚďĂůůƐ
55 ƌĞĂĚǇͲŵĂĚĞŚĂŵďƵƌŐĞƌƐ͖ƌĞĂĚǇͲŵĂĚĞĐŚĞĞƐĞďƵƌŐĞƌƐ͖ƐŽǇ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ŵĞĂƚďĂůůͲƐƚǇůĞƐŽǇďĂůůƐĂŶĚƐŽǇďƵƌŐĞƌ
͖ƉĂƚƚŝĞƐ͖ƐŽǇƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ŵĞĂƚƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐ
ĞĚŝďůĞĨĂƚƐ͖ǁŚĞǇ͖ǇŽŐƵƌƚ͖ŵĂƌŐĂƌŝŶĞ͖ďƵƚƚĞƌ͖ĐŚĞĞƐĞ͖ĚĂŝƌǇ
͘ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ďƌŽƚŚ͖ďƌŽƚŚĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞƐ

حلم.
فواكه جمففة؛ خضروات حمفوظة؛ فواكه حمفوظة؛
فودز جي
أبسم :
معلبة؛أم بطاطا مقلية؛ كرات
آربة؛أففواكه
خضرواتيب معلّ

In the name of: BRF Foods GmbH

يب
أتش هامربغر جمهزة؛ برجر ابجلنب جمهزة؛ منتجات
اللحم؛

علىأوغرار كرات ĚĚƌĞƐƐ͗'ƵŐůŐĂƐƐĞϭϳͬϱͬϭ͘K'͕sŝĞŶŶĂ͕ƵƐƚƌŝĂ
الصواي.1/7
كراتس /15
غ ،غللووووو
العنوووو ا :
الصواي،
وخصوصاً

اللحمج ا
النمس منتجات الصواي ،وخصوصاً،
فيين االصواي؛
وبرغر
الفكرية -
عنوان التبليغ
صاحلة
للملكية دهون
اترية لألكل؛
فراسصاحلة
اللحوم؛ :زيوت
بدائل
262
:
ب
.
ص
انبلس
لألكل؛ لنب خميض؛ لنب رائب (زابدي)؛ مسن نبايت؛

زبدة؛ جبنة؛ منتجات األلبان؛ مرق حلم؛ مركزات مرق

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




حلم .

حلم
أبسم : .يب آر أف فودز جي أم



زبدة؛ جبنة؛ منتجات األلبان؛ مرق حلم؛ مركزات مرق

 In the name of: BRF Foods GmbH

أبسم  :يب  آر أف فودز جي أم

يب أتش

يب أتش

العنوووو ا

In the name of: BRF Foods GmbH

ĚĚƌĞƐƐ͗'ƵŐůŐĂƐƐĞϭϳͬϱͬϭ͘K'͕sŝĞŶŶĂ͕ƵƐƚƌŝĂ
Ϳ;9

ĚĚƌĞƐƐ͗'ƵŐůŐĂƐƐĞϭϳͬϱͬϭ͘K'͕sŝĞŶŶĂ͕ƵƐƚƌŝĂ

 :غ غللووووو س  .1/7/15أو

العنوووو ا  :غ غللووووو س  .1/7/15أو
ج ا فيين ا النمس

فراس اترية للملكية الفكرية -
التبليغا :
النمس
عنوان ا فيين
ج
انبلس -ص.ب 262 :


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :فراس اترية للملكية الفكرية -
انبلس -ص.ب 262 :
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العالمة التجارية رقم  31932 :







In Class: 29

يف الصنف  75 :

يف الصنف  75 :

التاريخ  7106/07/72 :
من اجل  :محص مع طحينة وسلطات اخلضار 

التاريخ  7106 /07/72 :
من اجل  :محص مع طحينة وسلطات اخلضار 

أبسم  :شركة حلب ملنتوجات
االلبان واملواد الغذائية

أبسم  :شركة حلب ملنتوجات
العن ا
اخلليل دوار املنارة
التبليغ :الغذائية
عنوانواملواد
االلبان
 :الخليل بوار المن رة







عنوان التبليغ  :اخلليل دوار املنارة

العالمة التجارية رقم  31932 :
يف الصنف  75 :

Trade Mark No.: 30537
Trade Mark No.: 30537

العالمة التجارية رقم  31932 :

العن ا  :الخليل بوار المن رة





التاريخ  7106/07/72 :
من اجل  :محص مع طحينة وسلطات اخلضار 

In Class: 29

Date: 28/12/2016

Date: 28/12/2016

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚƵŵŽƐƐǁŝƚŚƚĂŚĞĞŶĂĂŶĚǀĞŐĂƚĂďůĞ
ŚƵŵŽƐƐǁŝƚŚƚĂŚĞĞŶĂĂŶĚǀĞŐĂƚĂďůĞ
ƐĂůĂĚ
In
the name of: sharekat halablemantajat al alban
ƐĂůĂĚ
wamuad gethaialh

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

In the name of: sharekat halablemantajat al alban
ĚĚƌĞƐƐ͗ŚĞďƌŽŶ
wamuad
gethaialh
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŚĞďƌŽŶ
ĚĚƌĞƐƐ͗ŚĞďƌŽŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŚĞďƌŽŶ


Trade Mark No.: 30537
In Class: 29
Date: 28/12/2016
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚƵŵŽƐƐǁŝƚŚƚĂŚĞĞŶĂĂŶĚǀĞŐĂƚĂďůĞ
ƐĂůĂĚ
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Trade Mark No.: 30538
In Class: 30

العالمة التجارية رقم  31932 :
يف الصنف  31 :

Date: 28/12/2016

 7106
التاريخ /07/72 :



من اجل  :النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز


͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ

Trade Mark No.: 30538
العالمة التجارية رقم  31932 :
ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
مقام النب ،املتة  -الدقيق
In Class: 30
يقوم 31 :
وما الصنف
والتابيوكا والساجور ،يف
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
Date: 28/12/2016

7106
/
07
/
72
:
التاريخ
͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب – اخلبز والكعك
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ
ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

من اجل  :النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز

واحللوايت – اخلمرية ومسحوق اخلبيز –
والفطائر
177707210

والكعك
احلبوب – اخلبز
واملستحضرات املصنوعة من
احلالوة
غذائية –
مساحيق غذائية – مقبالت
والتابيوكا والساجور ،وما يقوم مقام النب ،املتة  -الدقيق

والفطائر واحللوايت – اخلمرية ومسحوق اخلبيز –

والطحينة  -على املثلجات – الثلج – البوظة  -عسل

النحل والعسل

ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ
ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ



مساحيق غذائية – مقبالت غذائية – احلالوة
األسود -
اخلردل –-عسل
امللح––الثلج – البوظة
على املثلجات
والطحينة  -على

التوابل –
الفلفل – 
واملغطسات



اخلردل –
امللح –
النحل–والعسل
كوالته
األسود  --علىالشو
الصلصة
اخلل

الفلفل – التوابل – اخلل – الصلصة  -الشوكوالته
ملبسة -
كوالته
حبوب
والبسكويت –
ملبسة -
حبوب شوكوالته
شو–
والبسكويت
واملغطسات

السكاكر – العلكة –

األطفال –
الراحة – مصاص
الراحة –العلكة –
السكاكر –
األطفال –
مصاص

ملبس – قضامة سكرية – فوندان .
سكرية – فوندان .
أبسم  :شركة مالك زلوم

ملبس – قضامة
لالستريادزلوم
أبسم  :شركة مالك
والتوزيع

Ϳ;2

In the name of: SHAREKT MALEK ZALLOUM FOR
IMPORT
AND DISTRIBUTING
of:
SHAREKT
MALEK ZALLOUM FOR

In the name
IMPORT AND
DISTRIBUTING
>>ĚĚƌĞƐƐ͗><,

العن ا  :الخليل 2229797

لالسترياد والتوزيع
العن ا



 :177707210اخلليل عني سارة تلفون
عنوان التبليغ

2229797
 :الخليل

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

>>ĚĚƌĞƐƐ͗><,


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

اخلليل عني سارة تلفون
عنوان التبليغ :


177707210
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Trade Mark No.: 30539
In Class: 11

العالمة التجارية رقم  31935 :
 00
يف الصنف  :
التاريخ  7106/07/72 :







من اجل  :وتشمل أجهزة اإلانرة  -جهزة التدفئة وتوليد
العالمة التجارية رقم  31935 :
أجهزة توردي املياه
والتهوية
البخار – التجفيف
الصنف 00 :-
يف

ولالغراض الصحيه 

أبسم  :شركة سينس
الصحية
العنوووووووووووووو ا  :رام
0795902011

عنوان التبليغ :
1952517100


التاريخ  7106/07/72 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌůŝŐŚƚŝŶŐ͕ŚĞĂƚŝŶŐ͕ƐƚĞĂŵ
Trade Mark No.: 30539
͕ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐ͕ĐŽŽŬŝŶŐ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŝŶŐ͕ĚƌǇŝŶŐ͕ǀĞŶƚŝůĂƚŝŶŐ
In Class: 11
ǁĂƚĞƌƐƵƉƉůǇĂŶĚƐĂŶŝƚĂƌǇƉƵƌƉŽƐĞƐ

Date: 28/12/2016

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌůŝŐŚƚŝŶŐ͕ŚĞĂƚŝŶŐ͕ƐƚĞĂŵ

من اجل  :وتشمل أجهزة اإلانرة  -جهزة التدفئة وتوليد
͕of:ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐ͕ĐŽŽŬŝŶŐ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŝŶŐ͕ĚƌǇŝŶŐ͕ǀĞŶƚŝůĂƚŝŶŐ
sharekat sense le adawat seheya
لألدوات
التجفيف والتهوية  -أجهزة توردي املياه
البخار –
ǁĂƚĞƌƐƵƉƉůǇĂŶĚƐĂŶŝƚĂƌǇƉƵƌƉŽƐĞƐ

ولالغراض الصحيه 

أبسم  :شركة سينس لألدوات
الصحية -جوووووووووووووو ال :
هللا

العنوووووووووووووو ا  :رام هللا  -جوووووووووووووو ال :
0795902011

جوال: -
عنوان هللا
رام
جوال :
التبليغ  -:رام هللا
1952517100



In the name

In the name of: sharekat sense le adawat seheya

ĚĚƌĞƐƐ͗ƌĂŵĂůůĂͲũĂǁĂůϬϱϵϳϵϬϮϬϭϭ

ĚĚƌĞƐƐ͗ƌĂŵĂůůĂͲũĂǁĂůϬϱϵϳϵϬϮϬϭϭ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ƌĂŵĂůůĂͲũĂǁĂů
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ƌĂŵĂůůĂͲũĂǁĂů
ϬϱϵϳϵϬϮϬϭϭ
ϬϱϵϳϵϬϮϬϭϭ







Ϳ;2

Date: 28/12/2016
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Trade Mark No.: 30540

العالمة التجارية رقم  31941 :

In Class: 25

يف الصنف  79 :

Date: 28/12/2016

التاريخ  7106/07/72 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƐŚŽĞƐ
 من اجل  :االحذية 
Trade Mark No.: 30540
العالمة التجارية رقم  31941 :
In the name of: MAHA ABDARAHMAN OQLAH ABU
أبسم  :مها عبد الرمحن عقله ابو
InDHEM
Class: 25
يف الصنف  79 :
دهيم
Date:
28/12/2016

7106
/
07
/
72
:
التاريخ
͗>ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ^h&/E͗:tt
العنو ا  :نو بلس  -و ر سووفي -
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
من اجل  :االحذية 
ϬϱϵϵϱϰϱϮϰϰƐŚŽĞƐ
0799717211
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
E>h^Ͳ^,ZΖ
سفيان
ع
شار
انبلس
عبد :
عنوان مهاالتبليغ
In the name of: MAHA ABDARAHMAN OQLAH ABU
الرمحن عقله ابو
أبسم :
DHEM
^h&/E͗:tt>͗ϬϱϵϵϱϰϱϮϰϰ
1955949744

دهيم

͗>ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ^h&/E͗:tt
العنو ا  :نو بلس  -و ر سووفي -
81

ϬϱϵϵϱϰϱϮϰϰ
0799717211


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^Ͳ^,ZΖ
عنوان التبليغ  :انبلس  -شارع سفيان -


^h&/E͗:tt>͗ϬϱϵϵϱϰϱϮϰϰ

1955949744






Ϳ;5




العالمة التجارية رقم  31940 :
يف الصنف  36 :
العالمة التجارية رقم 31940 :




التاريخ 7106/07/75 :

يف الصنف  36 :










Trade Mark No.: 30541
 In Class: 36
Trade Mark No.: 30541


In Class: 36
Date: 29/12/2016

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
&ŝŶĂŶĐŝŶŐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͕DŽŶĞƚĂƌǇĨĨĂŝƌƐ
التمويلية ،الشؤون املالية   Ϳ ; 5
اخلدماتاملالية 
الشؤون
من اجل  :اخلدمات التمويلية،
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
&ŝŶĂŶĐŝŶŐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͕DŽŶĞƚĂƌǇĨĨĂŝƌƐ
من اجل :
In
the
name
of:
Sharekat
Albank
Alwatani
Mosahama
الوطين
البنك
كة
شر
:
أبسم
In the nameAmah
of: Sharekat Albank Alwatani Mosahama
أبسم  :شركة البنك الوطين
مسامهة عامة
Amah
مسامهة عامة
Date: 29/12/2016

التاريخ  7106/07/75 :

العنوووو ا  :رام هللا الم صووووي

البنووووي ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůŵĂƐǇŽŶůďĂŶŬůǁĂƚĂŶŝůĞĚĂƌĂ
ůĂŵĂŚ

ال طن االبارة الع ا
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůŵĂƐǇŽŶůďĂŶŬůǁĂƚĂŶŝůĞĚĂƌĂ
العنوووو ا  :رام هللا الم صووووي البنووووي
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚůŵĂƐǇŽŶ
عنوان التبليغ  :رام هللا املاصيون البنك الوطين
ůĂŵĂŚ  ůďĂŶŬůǁĂƚĂŶŝůĞĚĂƌĂůĂŵĂŚ
ال طن االبارة الع ا االدارة العامة

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
الوطين اصحاهبا حق :ZĂŵĂůůĂŚůŵĂƐǇŽŶ
املاصيون هذهالبنك

العالمة اليعطي
عنوان التبليغ  :رام هللا ان تسجيل
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
ůďĂŶŬůǁĂƚĂŶŝůĞĚĂƌĂůĂŵĂŚ
االدارة العامة

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام


مبعزل عن العالمة

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

الكلمات والعبارات
احلماية املطلق ابستخدام

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة
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العالمة التجارية رقم  31947 :
يف الصنف  36 :







التاريخ :

Trade Mark No.: 30542
In Class: 36
Trade Mark No.: 30542
Date: 29/12/2016

العالمة التجارية رقم  31947 :
 7106/07/75
يف الصنف  36 :

In Class: 36

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗Date:
&ŝŶĂŶĐŝŶŐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͕DŽŶĞƚĂƌǇĨĨĂŝƌƐ

املالية 
الشؤون
29/12/2016
 7106
التمويلية/07/،
من اجل  :اخلدمات التاريخ 75 :
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
&ŝŶĂŶĐŝŶŐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͕DŽŶĞƚĂƌǇĨĨĂŝƌƐ
اخلدمات التمويلية ،الشؤون املالية 
من
In the name of:
Sharekat
Albank Alwatani Mosahama
البنكاجل :الوطين
أبسم  :شركة
In the name of: Sharekat Albank Alwatani Mosahama
أبسم  :شركة البنك الوطين
Amah
Amah
مسامهة عامة
مسامهة عامة

العنوووو ا  :رام هللا
ال

البنووووي ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůŵĂƐǇŽŶůďĂŶŬůǁĂƚĂŶŝůĞĚĂƌĂ
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůŵĂƐǇŽŶůďĂŶŬůǁĂƚĂŶŝůĞĚĂƌĂ
ůĂŵĂŚ

صو :ووويرام هللا الم صووووي
الموووو ا
العن
البنووووي
ال طن االبارة الع ا

طن االبارة الع
عنواناالتبليغ  :رام هللا املاصيون البنك الوطين
التبليغ  :راماالدارةهللاالعامةاملاصيون البنك الوطين

العامة
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

عنوان
االدارة
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

ůĂŵĂŚ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚůŵĂƐǇŽŶ
ůďĂŶŬůǁĂƚĂŶŝůĞĚĂƌĂůĂŵĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ZĂŵĂůůĂŚůŵĂƐǇŽŶ


ůďĂŶŬůǁĂƚĂŶŝůĞĚĂƌĂůĂŵĂŚ





مبعزل عن العالمة

ابستخدام الكلمات والعبارات
احلماية املطلق

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام







مبعزل عن العالمة


Ϳ ; 00
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العالمة التجارية رقم  31943 :
العالمة التجارية رقم 31943 :
يف الصنف   31 :يف الصنف  31 :

Trade Mark No.: 30543
Trade Mark No.: 30543
In Class: 30 In Class: 30



Date: 29/12/2016
Date: 29/12/2016

التاريخ  7106/07/75 :
التاريخ  7106/07/75 :
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŶŝŐƌŽŚĞĂĚ
من اجل  :راس العبد 
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗InŶŝŐƌŽŚĞĂĚ
من اجل  :راس العبد أبسم  :شركة الرباق انرتانشيوانل  Sharekt Al-Buraq Internationa alsinaieh
the name of:
altigarieh
In the name of:
Sharekt Al-Buraq Internationa alsinaieh
أبسم  :شر
ĚĚƌĞƐƐ͗ƚĂĨŽƵŚ
انشيوانلا  :الخليووووووووووول  -تفووووووووووو
كة الرباق انرت العنووووووووووو

altigarieh
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ƚĂĨŽƵŚ
ĚĚƌĞƐƐ͗ƚĂĨŽƵŚ


0796919257

عنوان التبليغ  :اخلليل  -تفوح 1952505729
الخليووووووووووول  -تفووووووووووو


العنووووووووووو ا :
0796919257




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ƚĂĨŽƵŚ

عنوان التبليغ  :اخلليل  -تفوح 1952505729






Ϳ ; 07






In the name of: Sharekt Al-Buraq Internationa alsinaieh
أبسم  :شركة الرباق انرتانشيوانل
altigarieh
ĚĚƌĞƐƐ͗ƚĂĨŽƵŚ
العنووووووووووو ا  :الخليووووووووووول  -تفووووووووووو
0796919257

عنوان التبليغ  :اخلليل  -تفوح 1952505729


العدد التاسع عرش 2017/10/1
يف الصنف  7 :

التاريخ  7106/07/75 :
من اجل  :دهاانت 

أبسم  :شركة دحادحة التجارية
الصناعية العامة عادية عامة



83

Ϳ ; 07

In Class: 2


Date: 29/12/2016

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂŝŶƚƐ
In the name of: Sharkt Dahadha Altjaria Alsnaaia Alama
Adia Ama

العن ا  :رام هللا ط رة اول البلو

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚƚĂƌĂǁĂůůďĂůĂĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚƚĂƌĂǁĂů
Trade
Mark
No.: 30544
 ůďĂůĂĚ
Trade Mark No.: 30544
InClass: 2
In Class: 2
Date:
29/12/2016




عنوان التبليغ  :رام هللا عطارة اول البلد
العالمة التجارية رقم  31944 :
يف الصنف  7 :







العالمة التجارية رقم  31944 :

التاريخ  7106/07/75 :
من اجل  :دهاانت 

يف الصنف  7 :
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ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ƚĂĨŽƵŚ

Date: 29/12/2016

التاريخ  7106/07/75 :
من اجل  :دهاانت 


 /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂŝŶƚƐ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
WĂŝŶƚƐ

أبسم  :شركة دحادحة التجارية the name of: Sharkt Dahadha Altjaria Alsnaaia Alama
In the name of: In
Sharkt
أبسم  :شركة دحادحة التجارية Dahadha Altjaria Alsnaaia Alama
Adia Ama
الصناعية العامة عادية عامة
Adia Ama
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚƚĂƌĂǁĂůůďĂůĂĚ
الصناعية العامة عادية عامة

Ϳ ; 03

العن ا  :رام هللا ط رة اول البلو

العن ا  :رام هللا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚƚĂƌĂǁĂů
ůďĂůĂĚ


عنوان التبليغ  :رام هللا عطارة اول البلد
ط رة اول البلو

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚƚĂƌĂǁĂůůďĂůĂĚ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ZĂŵĂůůĂŚƚĂƌĂǁĂů

 ůďĂůĂĚ
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عنوان التبليغ  :رام هللا عطارة اول البلد




Ϳ ; 03









Ϳ ; 03












Trade Mark No.:
30545
Trade
Mark No.: 30545
In Class: 2
In Class: 2

العالمة التجارية رقم  31949 :
يف الصنف  7 :

العالمة التجارية رقم  31949 :
يف الصنف  7 :
التاريخ  7106/07/75 :
من اجل  :دهاانت 

Date: 29/12/2016

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂŝŶƚƐ
Date: 29/12/2016

التاريخ  7106/07/75 :
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

من اجل  :دهاانت 
الصناعية العامة عادية عامة
العن ا  :رام هللا ط رة اول البلو
In the name of:ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚƚĂƌĂǁĂůůďĂůĂĚ
Sharkt Dahadha Altjaria Alsnaaia Alama
أبسم  :شركة دحادحة التجارية
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚƚĂƌĂǁĂů
عنوان التبليغ  :رام هللا عطارة اول البلد
Adia Ama
 ůďĂůĂĚ

عامة
الصناعية العامة عادية
In the name of: Sharkt Dahadha Altjaria Alsnaaia Alama
WĂŝŶƚƐ
Adia Ama

أبسم  :شركة دحادحة التجارية





ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

العن ا  :رام هللا ط رة اول البلو






ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚƚĂƌĂǁĂůůďĂůĂĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚƚĂƌĂǁĂů
Trade
Mark No.: 30545
 ůďĂůĂĚ
InClass: 2

Date: 29/12/2016

عنوان التبليغ  :رام هللا عطارة اول البلد
العالمة التجارية رقم  31949 :


7
:
الصنف
يف
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
التاريخ  7106/07/75 :
والعبارات
الكلمات
احلماية املطلق ابستخدام
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂŝŶƚƐ
من اجل  :دهاانت 
العام
االستخدام
ذات
واألرقام
والرسومات الوصفية
دحادحة التجارية In the name of: Sharkt Dahadha Altjaria Alsnaaia Alama
أبسم  :شركة
العالمة
مبعزل
Adia Ama
عنالعامة عادية عامة
الصناعية

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚƚĂƌĂǁĂůůďĂůĂĚ
العن ا  :رام هللا ط رة اول البلو

عنوان التبليغ  :رام هللا عطارة اول البلد


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚƚĂƌĂǁĂů
ůďĂůĂĚ





احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة


العدد التاسع عرش 2017/10/1
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Ϳ ; 04







العالمة التجارية رقم  31946 :
يف الصنف  7 :
التاريخ :

Trade Mark No.: 30546
In Class: 2







Date: 29/12/2016
Trade Mark No.: 30546

العالمة 
7106/07/75
التجارية رقم  31946 :
يف الصنف  7 :

In Class: 2

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂŝŶƚƐ
من اجل  :دهاانت 
Date: 29/12/2016
التاريخ  7106/07/75 :
͗In the name of:/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
Sharkt Dahadha
دهاانت  Altjaria Alsnaaia Alama
التجارية
أبسم  :شر
WĂŝŶƚƐ
كة دحادحةمن اجل :
أبسم  :شركة دحادحة التجارية In the name of: Sharkt Dahadha Altjaria Alsnaaia Alama
Adia Ama
الصناعية العامة عادية عامة
Adia Ama

الصناعية العامة عادية عامة

العن ا  :رام هللا ط

البلو ط رة اول البلو
اول رام هللا
العن ا :
رة

عنوان التبليغ  :رام هللا عطارة اول البلد
هللا عطارة اول البلد
 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

عنوان التبليغ  :رام

احلماية املطلق ابستخ دام الكلمات والعبارات
 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
دامعن العالمة
مبعزل
الكلمات والعبارات
احلماية املطلق ابستخ

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚƚĂƌĂǁĂůůďĂůĂĚ
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚƚĂƌĂǁĂůůďĂůĂĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚƚĂƌĂǁĂů
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ZĂŵĂůůĂŚƚĂƌĂǁĂů
 ůďĂůĂĚ
 ůďĂůĂĚ



Ϳ ; 09







مبعزل عن العالمة
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Ϳ ; 09







العالمة التجارية رقم  31942 :
يف الصنف  32 :




العالمة التجارية رقم  31942 :
7106
الصنف 32 :
 /07/75يف

التاريخ :
ع7106/07/
75
من اجل  :البث املرئي التاريخ :
واملسمو

أبسم  :شركة


من اجل  :البث املرئي واملسموع 

البليدي
للدعايه البليدي للدعايه
أبسم  :شركة

واالعالن للبث املرئي
العنوو ا :

للبث املرئي واملسموع
واالعالن
واملسموع

العنوو ا  :فلسوووطين -طووو لكرم -الحووو

الجنوووب لكرم -الحووو
فلسوووطين -ط
092850016

Trade Mark No.: 30547
In Class: 38



Trade Mark No.: 30547

Date: 29/12/2016
In Class: 38

Date: 29/12/2016
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐ
In the name of:
ALname
Bladi
-ADS.T.V
In the
of: ALMedia
Bladi Media
-ADS.T.V
BROADCASTING
BROADCASTING
CO CO
ĚĚƌĞƐƐ͗dh><ZDͲ^Khd,^/

ĚĚƌĞƐƐ͗dh><ZDͲ^Khd,^/

عنوان التبليغ  :فلسطني -طولكرم -احلي اجلنويب ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :dh><ZDͲ^Khd,^/
الجن ب 092850016
157621102

فلسطني -طولكرم -احلي اجلنويب ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :dh><ZDͲ^Khd,^/
عنوان التبليغ :



157621102













Ϳ ; 06
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Trade Mark No.: 30548
In Class: 2
Date: 29/12/2016




2017/10/1 العدد التاسع عرش


 31942 : العالمة التجارية رقم
 7 : يف الصنف

87

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂŝŶƚƐ
In the name of: Sharkt Dahadha Altjaria Alsnaaia Alama
Adia Ama


Trade Mark No.: 30548
InĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚƚĂƌĂǁĂůůďĂůĂĚ
Class: 2
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ZĂŵĂůůĂŚƚĂƌĂǁĂů
Date:
29/12/2016
Trade
Mark No.: 30548



 7106/07/75 : التاريخ
  دهاانت: من اجل

 شركة دحادحة التجارية: أبسم


 الصناعية العامة عادية عامة

 31942 : العالمة التجارية رقم

ام هللا ط رة اول البلو
: : الصنفا
يف  العن
 ر7


اول البلد
رام
التبليغ
عنوان
عطارة
7106
/07
75 :العالمة
التاريخ
31942
هللا
: رقم
ية:ر/التجا


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
 دهاانت
: من اجل
ůďĂůĂĚ WĂŝŶƚƐ

In Class: 2
  7 : يف الصنف
In the
of: Sharkt
Altjaria Alsnaaia Alama
Mark No.:Dahadha
30548
 31942 :التجارية
دحادحةالتجارية رقم
 شركة العالمة: أبسم
 nameTrade
Date:Ama
29/12/2016
Adia
 77106
/07
75 : الصناعية
التاريخ
In Class: 2
: الصنف
 يف/العامة
عامة
عادية


Date:
29/12/2016
 البلو
7106اول
/07/رة75 ط: التاريخ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
WĂŝŶƚƐ

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚƚĂƌĂǁĂůůďĂůĂĚ
دهاانتهللا
 رام: : اجلا
من العن

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂŝŶƚƐ

 دهاانت
: اجل
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ZĂŵĂůůĂŚƚĂƌĂǁĂů
دحادحةعطارة
كة راممن هللا
: شر
التبليغ
عنوان
In
the name
of: Sharkt
Dahadha
Altjaria Alsnaaia Alamaاول البلد
التجارية
: أبسم
 ůďĂůĂĚ In the name of: Sharkt Dahadha Altjaria Alsnaaia Alama
 شركة دحادحة التجارية: أبسم

Adia Ama Adia Ama
الصناعية العامة عادية عامة

; 02 Ϳ









الصناعية العامة عادية عامة

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚƚĂƌĂǁĂůůďĂůĂĚ
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚƚĂƌĂǁĂůůďĂůĂĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚƚĂƌĂǁĂů
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ZĂŵĂůůĂŚƚĂƌĂǁĂů
 ůďĂůĂĚ
 ůďĂůĂĚ

; 02 Ϳ








البلو اول البلو
اول ط رة
رةرام هللا: العن ا ط
هللا

 رام: العن ا

 رام هللا عطارة اول البلد: عنوان التبليغ
رام هللا عطارة اول البلد




: التبليغ
عنوان
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; 02 Ϳ



; 02 Ϳ


Trade Mark No.: 30549



Trade Mark No.: 30549

ĚĚƌĞƐƐ͗dh><ZDͲYYKE^dZdϬϱϲϵϰϬϱϵϳϰ



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :dh><ZDͲYYKE
^dZdϬϱϲϵϰϬϱϵϳϰ






 31945 : العالمة التجارية رقم

 34 : يف الصنف







Trade Mark No.: 30549
Date: 29/12/2016

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/'Zd
In the name of: ABDELRHMAN AZZAM
ABDELRHMAN ABU SARAH

 31945 :  العالمة التجارية رقم



Trade Mark No.: 30549

In Class: 34





 7106/07/75 : التاريخ
  سجائر: من اجل

 31945 : العالمة التجارية رقم



 عبدالرمحن عزام: أبسم

عبدالرمحن أبو سارة

 31945 : العالمة التجارية رقم

 و و ر ق و و ق-  طو و لكرم: العنو و ا
0789107951

شارع قاقون-  طولكرم: عنوان التبليغ
1965419524
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2017/10/1
العدد التاسع عرش

; 0 Ϳ 89



Trade Mark No.: 30550
In Class: 25





 31991 : العالمة التجارية رقم
 79 : يف الصنف

Date: 02/01/2017



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐůŽƚŚĞƐĂŶĚŚŽŵĞǁĞĂƌ
Markof:
No.:
30550 shawer llalbissah aldakhliah
InTrade
the name
sharikat
In Class: 25

Date: 02/01/2017

 7102/10/17 : التاريخ

  مالبس ومالبس داخلية: من اجل
 31991
 : شاور رقم
كة التجارية
العالمة
لاللبسة
 شر: أبسم
 79 : يف الصنف

 7102/10/17 : التاريخ

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝůĞŝŶƐĂƌĂ

الداخلية

 الخليوول وين س و رة الحوورس: العنو ا

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐůŽƚŚĞƐĂŶĚŚŽŵĞǁĞĂƌ
 مالبس ومالبس داخلية
: من اجل
0799700009
In
the
name
of:
sharikat
shawer
llalbissah
aldakhliah
لاللبسة
شاور
كة
شر
عنوان أبسم
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝůĞŝŶƐĂƌĂ
 اخلليل عني سارة احلرس: :التبليغ
الداخلية
1955311115
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝůĞŝŶƐĂƌĂ
 الخليوول وين س و رة الحوورس: العنو ا







ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝůĞŝŶƐĂƌĂ
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0799700009

 اخلليل عني سارة احلرس: عنوان التبليغ
1955311115
 

;7Ϳ






;7Ϳ


Trade Mark No.: 30551
In Class: 25
Date: 02/01/2017





 31990 : العالمة التجارية رقم
 79 : يف الصنف
 7102/10/17 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚĞƐĂŶĚŚŽŵĞǁĞĂƌ
 .  املالبس واملالبس الداخلية: من اجل
In the name of: sharikat shawer llalbissah aldakhliah
 شركة شاور لاللبسة: أبسم
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝůĞŝŶƐĂƌĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝůĞŝŶƐĂƌĂ





الداخلية

 الخليوول وين س و رة الحوورس: العنو ا
0799700009

 اخلليل عني سارة احلرس: عنوان التبليغ
1955311115



In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM

أبسم  :فهد جرب امحد مسلم



ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^^,ZΖhKE^DZd>d>&d
العن ا  :ن بلس و ر تو نس مو رة



2017/10/1
التلفيت عرش
العدد التاسع




^ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^^,ZΖhKE
; 3 Ϳ91
DZd>d>&d


عنوان التبليغ  :انبلس شارع تونس عمارة التلفييت
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العالمة التجارية رقم  31997 :
يف الصنف  79 :






التاريخ  7102/10/17 :

Ϳ;4



العالمة التجارية رقم  31997 :
يف الصنف  79 :

Trade Mark No.: 30552
In Class: 25

Trade Mark No.: 30552
In Class: 25

Date: 02/01/2017

Date: 02/01/2017

التاريخ  7102/10/17 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>Kd,/E'&KKdtZ,'Z
الرأسولباس القدم وأغطية الرأس  
وأغطية
من اجل  :املالبس ولباس القدم
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>Kd,/E'&KKdtZ,'Z
اجل  :املالبس
من
In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM
أبسم  :فهد جرب امحد مسلم
In the name of: FAHED
JABR AHMAD MUSALLAM
أبسم  :فهد جرب امحد مسلم
العن ا  :ن بلس و ر تو نس مو رة ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^^,ZΖhKE^DZd>d>&d

اصحاهبا حق
تسجيل :نهذه
ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^^,ZΖhKE^DZd>d>&d
التلفيت رة
اليعطي مو
العالمة تو نس
بلس و ر
 :ان العن ا
عنوان التبليغ  :انبلس شارع تونس عمارة التلفييت


املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
احلمايةالتلفيت

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
^:E>h^^,ZΖhKE

DZd>d>&d
Ϳ;4


التلفييت
تونس عمارة
انبلس شارع
التبليغ :
عنوان
العام
االستخدام
واألرقام ذات
الوصفية
والرسومات


مبعزل عن العالمة









^ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^^,ZΖhKE
DZd>d>&d














العالمة التجارية رقم  31993 :

يف الصنف  79 :
التاريخ  7102/10/17 :
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Trade Mark No.: 30553





In Class: 25
Date: 02/01/2017

Trade Mark No.: 30553
العالمة التجارية رقم  31993 :
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>Kd,/E'&KKdtZ,'Z

الرأس  
من اجل  :املالبس ولباس القدم وأغطية
In Class: 25
يف الصنف 79 :
Date:
02/01/2017
التاريخ  7102/10/17 :
In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM
أبسم  :فهد جرب امحد مسلم
من اجل  :املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس 

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>Kd,/E'&KKdtZ,'Z

العالمةامحداليعطي
 :ان تسجيل
 In
مسلم اصحاهبا حقthe name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM
فهد جرب
أبسم :
ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^^,ZΖhKE^DZd>d>&d
موهذهرة
العن ا  :ن بلس و ر تو نس

التلفيت

ابستخدام
والعبارات ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^^,ZΖhKE^DZd>d>&d
الكلمات نس مو رة
بلس و ر تو
احلماية املطلقالعن ا  :ن

التلفيت واألرقام ذات االستخدام العام
والرسومات الوصفية

العالمةالتبليغ  :انبلس شارع تونس عمارة التلفييت
مبعزل عن عنوان



عنوان التبليغ  :انبلس شارع تونس عمارة التلفييت
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^ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^^,ZΖhKE



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
^:E>h^^,ZΖhKE
DZd>d>&d

DZd>d>&d



Trade Mark No.: 30554
العالمة التجارية رقم  31994 :
Trade Mark No.: 30553
العالمة التجارية رقم  31993 :
In Class: 25
يف الصنف  79 :
In Class: 25
يف الصنف  79 :
Date: 02/01/2017
التاريخ  7102/10/17 :
Date: 02/01/2017
التاريخ  7102/10/17 :
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>Kd,/E'&KKdtZ,'Z
من اجل  :املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس 
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>Kd,/E'&KKdtZ,'Z

وأغطيةرقم :الرأس
من اجل  :املالبس ولباس القدم
Trade Mark No.: 30554
 31994
العالمة التجارية
In the name of: FAHED
أبسم  :فهد جرب امحد مسلم يف الصنف In Class: 25 JABR AHMAD MUSALLAM  79 :
In the name of: FAHED
JABR
AHMAD
MUSALLAM
أبسم  :فهد جرب امحد مسلم
Date: 02/01/2017
التاريخ  7102/10/17 :
ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^^,ZΖhKE^DZd>d>&d
ة
ر
مو
نس
تو
العن ا  :ن بلس
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
>Kd,/E'&KKdtZ,'Z

الرأس
وأغطية
القدم
ولباس
املالبس
:
اجل
من
بلس و ورر تو نس مو رة ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^^,ZΖhKE^DZd>d>&d
العن ا  :ن




التلفيت
التلفيت



In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM

أبسم  :فهد جرب امحد مسلم
العن ا  :ن بلس و ر تو نس مو رة ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^^,ZΖhKE^DZd>d>&d

التلفيت
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
^:E>h^^,ZΖhKE
عمارة التلفييت
تونس عمارة
شارعع تونس
انبلسشار
التبليغ::انبلس
عنوانالتبليغ
عنوان
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
^:E>h^^,ZΖhKE
التلفييت
^ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^^,ZΖhKE
عنوان التبليغ  :انبلس شارع تونس عمارة التلفييت
 DZd>d>&d
DZd>d>&d
 DZd>d>&d
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العن ا  :ن بلس و ر تو نس مو رة ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^^,ZΖhKE^DZd>d>&d

التلفيت

^64 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^^,ZΖhKE
93
 DZd>d>&d

العدد التاسع عرش 2017/10/1

عنوان التبليغ  :انبلس شارع تونس عمارة التلفييت




















العالمة التجارية رقم  31996 :
الصنف79::
يفيفالصنف
  79









Ϳ;2

Trade Mark No.: 30556
In Class:
Class: 25
25
In

Date:Mark
02/01/2017
Trade Mark No.: 30556
7102
/10
17ية/
التاريخ
التجاريةرقم  31996 :
العالمة
Date:
02/01/2017
Trade
No.: 30556
 7102
التاريخ::
 31996
/:10
/17رقم
التجار
العالمة
In Class: 25
يف الصنف  79 :
͗In/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
Class: 25 Date:
املالبس
اجل 79 ::
الصنف
>Kd,/E'&KKdtZ,'Z
الرأس 
وأغطيةالرأس
ولباس
02/01/2017
وأغطية
القدم7102
القدم/
10/17
:
التاريخ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
>Kd,/E'&KKdtZ,'Z

يف منمن اجل  :املالبس ولباس
Date: 02/01/2017
 7102
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>Kd,/E'&KKdtZ,'Z
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس 
التاريخ /10 /17 :من اجل :
In the
the name
nameIn>Kd,/E'&KKdtZ,'Z
of:
FAHED
JABR
AHMAD
وأغطية MUSALLAM
مسلم
فهدجرب
اجل:: :فهد
منأبسم
the FAHED
name of: FAHED
JABR
AHMADMUSALLAM
مسلم الرأس  MUSALLAM
In
of:
JABR
AHMAD
القدمامحد
جرب
ولباسفهد
امحد :
جرب أبسم
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
املالبس
مسلم
امحد
أبسم
ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^^,ZΖhKE^DZd>d>&d
مسلم  :ن بلس و ر تو نس مو رة
أبسم  :فهد جرب امحد العن ا
InĚĚƌĞƐƐ͗E>h^^,ZΖhKE^DZd>d>&d
the name of:
FAHED JABR AHMAD MUSALLAM
التلفيتورر توتو نس
بلس و
العنا ا : :ن نبلس
العن
نس مومورةرة ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^^,ZΖhKE^DZd>d>&d
ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^^,ZΖhKE^DZd>d>&d

و ر تو نس مو رة
 :ن بلس
العن ا
^ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^^,ZΖhKE
عنوان التبليغ  :انبلس شارع تونس عمارة التلفييت
التلفيت
التلفيتيت
التلف
DZd>d>&d

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
^:E>h^^,ZΖhKE
عنوان التبليغ  :انبلس شارع تونس عمارة التلفييت

:


^ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ E>h^^,ZΖhKE

عمارة التلفييت
تونسعمارة
شارععتونس
انبلسشار
التبليغ::انبلس
عنوانالتبليغ
عنوان
التلفييت





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
^:E>h^^,ZΖhKE

DZd>d>&d

DZd>d>&d
 DZd>d>&d
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التجارية رقم  31992 :
العالمة  

يف الصنف  79 :

ͿͿ ;; 22












Trade Mark No.: 30557



In Class: 25
Date: 02/01/2017

التاريخ  7102/10/17 :
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
>Kd,/E'&KKdtZ,'Z

الرأس 
القدم :وأغطية
ولباس
من اجل  :املالبس
Trade
Mark No.: 30557
 31992
التجارية رقم
العالمة
In Class:
the name
In
25 of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM
 79
الصنف
يف
امحد مسلم
فهد:جرب
أبسم :






Date: 02/01/2017

التاريخ  7102 /10 /17 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>Kd,/E'&KKdtZ,'Z
 من اجل  :املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس 

In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM
أبسم  :فهد جرب امحد مسلم
Trade
Mark No.: 30557
31992تو 
رقم  :
ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^^,ZΖhKE^DZd>d>&d
ة
مو ر
نس
و ر
بلس
التجاارية  :ن
العالمة العن

العن ا  :ن بلس و ر تو نس مو رة ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^^,ZΖhKE^DZd>d>&d


التلفيت

التلفيت

ع تونس عمارة التلفييت
عنوان التبليغ  :انبلس شار


عنوان التبليغ  :انبلس شارع تونس عمارة التلفييت






^ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^^,ZΖhKE
DZd>d>&d

Ϳ ; 2

^ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^^,ZΖhKE
DZd>d>&d
























رقم31992 : :
التجارريةيةرقم
العالمةالتجا
العالمة
 31992
يف الصنف  79 :




العالمة التجارية رقم 31992 :
يف الصنف  79 :
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Trade Mark
Mark No.:
No.: 30558
30557
In Class: 25
Trade Mark No.: 30558
In Class: 25

Date: 02/01/2017

التاريخ  7102/10/17 :
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>Kd,/E'&KKdtZ,'Z
من اجل  :املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس 
In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM
أبسم  :فهد جرب امحد مسلم
Date: 02/01/2017

التاريخ  7102 /10 /17 :
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>Kd,/E'&KKdtZ,'Z
من اجل  :املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس 
In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM
أبسم  :فهد جرب امحد مسلم
ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^^,ZΖhKE^DZd>d>&d
ة
مو ر
تو نس
و ر
 :ن بلس
العن ا
ا لتلفيت

ع تونس عمارة التلفييت
عنوان التبليغ  :انبلس شار


^ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^^,ZΖhKE
DZd>d>&d


العن ا  :ن بلس و ر تو نس مو رة ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^^,ZΖhKE^DZd>d>&d



التلفيت



عنوان التبليغ  :انبلس شارع تونس عمارة التلفييت









^ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^^,ZΖhKE
DZd>d>&d






العدد التاسع عرش 2017/10/1
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العالمة التجارية رقم  31995 :

Trade Mark No.: 30559



In Class: 25
Trade Mark No.: 30559
Date: 02/01/2017
In Class: 25




يف الصنف  79 :
التاريخ  /10/17 :يف7102
الصنف 79 :

العالمة التجارية رقم  31995 :


Date:>Kd,/E'&KKdtZ,'Z
02/01/2017
ولباس /17 :
من اجل  :املالبس التاريخ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

 7102الرأس 
القدم/10وأغطية
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>Kd,/E'&KKdtZ,'Z
من اجل  :املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس 
In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM
أبسم  :فهد جرب امحد مسلم
In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM

أبسم  :فهد جرب امحد مسلم

ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^^,ZΖhKE^DZd>d>&d
العن ا  :ن بلس والعنرا :تو ننس
مو رتوة نس مو رة ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^^,ZΖhKE^DZd>d>&d
بلس و ر

التلفيت

التلفيت

عنوان التبليغ :


^ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^^,ZΖhKE
عنوان التبليغ  :انبلس شارع تونس عمارة التلفييت
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
^:E>h^^,ZΖhKE
انبلس شارع تونس عمارة التلفييت
 DZd>d>&d

 DZd>d>&d
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العالمة التجارية رقم  31961:
يف الصنف   79 :التاريخ  7102/10/17 :

No.: 30560
Trade Mark Trade
No.: Mark
30560
In Class: 25
In Class: 25 Date: 02/01/2017

العالمة التجارية رقم  31961 :
يف الصنف  79 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>Kd,/E'&KKdtZ,'Z

من اجل  :املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس 
أبسم  :فهد جرب امحد مسلم
العن ا  :ن بلس و ر تو نس مو رة ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^^,ZΖhKE^DZd>d>&d

التاريخ  7102/10/17 :

Date: 02/01/2017
In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>Kd,/E'&KKdtZ,'Z
من اجل  :املالبس ولباس التلفيت
القدم وأغطية الرأس 
^ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^^,ZΖhKE
عنوان التبليغ  :انبلس شارع تونس عمارة التلفييت
In the name of:DZd>d>&d
FAHED JABR AHMAD MUSALLAM
أبسم  :فهد جرب امحد مسلم




العن ا  :ن بلس و ر تو نس مو رة ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^^,ZΖhKE^DZd>d>&d



التلفيت



Ϳ ; 00

^ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^^,ZΖhKE
DZd>d>&d


عنوان التبليغ  :انبلس شارع تونس عمارة التلفييت






















2017/10/1
الصنف :عرش
العدد التاسع
 05
يف

Ϳ ; 00

66In Class: 19
Date: 03/01/2017

التاريخ  7102/10/13 :
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉĂŝŶƚĂŶĚĨůŽŽƌƐĨƌŽŵƌĂǌŝŶ
من اجل  :ارضيات وطالءات من الرزن 
أبسم  :شركة األخوين للديكور In the name of: Sharekat ALakhawein Leldecor ALadeyeh
In Class: 19
يف الصنف  05 :
ala'meh
العادية العامة
Date: 03/01/2017
التاريخ  7102/10/13 :

ĚĚƌĞƐƐ͗>ŬŚĂůŝůͺ>ĂŚĂǁŽŽǌĂůĂǁǁĂů
 العنوووو ا  :الخليوووول  -الحوووو و األول
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉĂŝŶƚĂŶĚĨůŽŽƌƐĨƌŽŵƌĂǌŝŶ
من اجل  :ارضيات وطالءات من الرزن 
 2211010
In
the
name
of:
Sharekat
ALakhawein
Leldecor
ALadeyeh
للديكور
األخوين
كة
العالمة شر
عنوان :
أبسم
Trade
Mark
No.:
30561
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
رشد عمارة تبارك
اخلليل :دوار ابن
التبليغ
 31960
التجا:رية رقم
ala'meh

العادية العامة


In Class: 19
يف الصنف   05 :
ĚĚƌĞƐƐ͗>ŬŚĂůŝůͺ>ĂŚĂǁŽŽǌĂůĂǁǁĂů

تسجيل :هذه 
اليعطياألول
العالمةالحوووو و
الخليوووول -
 :انالعنوووو ا
اصحاهبا حق
Date: 03/01/2017
 7102
Trade Mark No.: 30561
التجارية رقم  31960:
التاريخ  /10/13 :العالمة
 2211010ابستخدام الكلمات والعبارات
احلماية املطلق
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ƉĂŝŶƚĂŶĚĨůŽŽƌƐĨƌŽŵƌĂǌŝŶ

الرزن 
ارضيات
اجل :
من
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
عمارة تبارك
وطالءاتابنمنرشد
اخلليل دوار
التبليغ :
عنوان
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
أبسم  :شركة األخوين للديكور In the name of: Sharekat ALakhawein Leldecor ALadeyeh

العالمة
عن
مبعزل
ala'meh

تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
 :ان
العادية العامة

األول والعبارات
الكلمات
احلماية
ĚĚƌĞƐƐ͗>ŬŚĂůŝůͺ>ĂŚĂǁŽŽǌĂůĂǁǁĂů
ابستخدامالحوووو و
املطلق الخليوووول -
العنوووو ا :

2211010
والرسومات 
الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :اخلليل دوار ابن رشد عمارة تبارك
مبعزل عن العالمة
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 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق


97






املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
احلماية
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

مبعزل عن العالمة


98
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Trade Mark No.: 30562

العالمة التجارية رقم  31967 :

يف الصنف  05 :
التاريخ  7102/10/13 :

Ϳ ; 07







In Class: 19
Date: 03/01/2017
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĨůŽŽƌƐĂŶĚǁĂůůƉĂƉĞƌ
Trade Mark No.:
30562

من اجل  :ارضيات وورق جدران 
العالمة التجارية رقم  31967 :

In Class: 19
يف الصنف :
شركة05األخوين للديكور In the name of: Sharekat ALakhawein Leldecor ALadeyeh
أبسم :
Date:
03/01/2017
التاريخ  7102/10/13 :
ala'meh
العادية العامة
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĨůŽŽƌƐĂŶĚǁĂůůƉĂƉĞƌ
من اجل  :ارضيات وورق جدران 
ĚĚƌĞƐƐ͗>ŬŚĂůŝůͺ>ĂŚĂǁŽŽǌĂůĂǁǁĂů
 العنوووو ا  :الخليوووول  -الحوووو و األول
Trade Mark No.: 30562
 2211010رقم  31967 :
العالمة التجارية
In ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Class: 19
:
التبليغ  05:
الصنف :
اخلليل دوار ابن رشد عمارة تبارك
يفعنوان

Date:
03/01/2017
التاريخ  7102/10/13 :

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĨůŽŽƌƐĂŶĚǁĂůůƉĂƉĞƌ
من اجل  :ارضيات وورق جدران 
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; 03 99
Ϳ



Trade Mark No.: 30563



 31963 : رقم79
التجارية
العالمة
: الصنف
يف

In Class: 25

 79 : يف الصنف

Date: 03/01/2017

 7102/10/13 : التاريخ
 7102/10/13 : التاريخ
 االحذية
 االحذية:: اجل
من اجل
من

Date: 03/01/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƐŚŽĞƐ
ƐŚŽĞƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
In
In the
the name
name of:
of: sharikat
sharikat royal
royal lsinaat
lsinaat alahthiah
alahthiah

روايل لصناعة
كة روايل
شركة
 شر:: أبسم
أبسم
لصناعة
االحذية
االحذية
 واب الهربا-  الخليل: العن ا

ĚĚƌĞƐƐ͗ŚĞďƌŽŶͲǁĂĚĂŚĂƌĞǇĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŚĞďƌŽŶͲǁĂĚĂŚĂƌĞǇĂ
ĚĚƌĞƐƐ͗ŚĞďƌŽŶͲǁĂĚĂŚĂƌĞǇĂ






اهلربة
وابواديالهربا-- اخلليل
الخليل::التبليغ
عنوانالعن ا


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŚĞďƌŽŶͲǁĂĚĂŚĂƌĞǇĂ





 31963 : العالمة التجارية رقم


Trade
Mark
In Class:
25 No.: 30563







 وادي اهلربة-  اخلليل: عنوان التبليغ


; 04 Ϳ
100
; 04 Ϳ











Trade Mark No.: 30564
In
Class:
29 No.: 30564
Trade
Mark
Date:
03/01/2017
In Class:
29










 31964 : العالمة التجارية رقم

: الصنف
يف
 31964 : رقم75
التجارية
العالمة
 7102/10
: التاريخ
75/13
: الصنف
يف
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
DŝůŬĂŶĚDŝůŬWƌŽĚƵĐƚ


)
حيوانية
ومسنة
زبدة
(
األلبان
منتجات
:
اجل
من
Date: 03/01/2017
 7102/10/13 : التاريخ
In
the
name
of:
sharket
yabous
farm
llsen'a
wa
altasweek
فارم
منتجات يبوس
 شركة: :أبسماجل
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DŝůŬĂŶĚDŝůŬWƌŽĚƵĐƚ
 )األلبان (زبدة ومسنة حيوانية
من
In the name of: sharket yabous farm llsen'a wa altasweek
والتسويق يبوس فارم
 شركة:للصناعة
أبسم
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲĂůďƵƌĂͲZĂŵĂůůĂŚ
رام هللا- البيرة- والتسويقهللا
 رام: للصناعة ا
العن
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
- : عنوان التبليغ
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲĂůďƵƌĂͲZĂŵĂůůĂŚ
رام هللا- البيرة-  رام هللا: العن ا


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
- : عنوان التبليغ











واملطهية – اجليالتني واملربيات – األغذية احملفوظة



واملخلالت  -اللنب ويره من منتجات األلبان (زبدة

العدد التاسع عرش 2017/10/1

ومسنة حيواين) – جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة
للتغذية  -الزيوت – زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية –
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Ϳ ; 09
101

زبدة نباتية – مارغرين 


In the name of: sharket yabous farm llsen'a wa altasweek
أبسم  :شركة يبوس فارم
Trade MarkTrade
No.:Mark
30565

31969
العالمة التجارية رقم  :
No.: 30565
العالمة التجارية رقم  31969 :
للصناعة والتسويق
In Class: 29In Class: 29
يف الصنف  75 :يف الصنف  75 :
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲĂůďƵƌĂͲZĂŵĂůůĂŚ
/10هللا
-/13رام
7102رة
البي
هللا -
/13رام
العن:ا :
Date: 03/01/2017
 7102
التاريخ :
Date:
03/01/2017
/10
التاريخ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
عنوان التبليغ  - :من اجل  :اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
من اجل  :اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور
الصيد – مستخرجات اللحوم – اللحوم احملفوظة

ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ
احملفوظة
الصيد – مستخرجات
اللحوم احملفوظة
اللحوم –واخلضراوات
واملعلبة  -الفواكه
واجملففة ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ

حملفوظة
احملفوظة األغذية ا
واخلضراوات واملربيات –
واملعلبة  -الفواكه واملطهية – اجليالتني
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ
واجملففة

واملخلالت  -اللنب ويره من منتجات األلبان (زبدة

واملطهية – اجليالتني واملربيات – األغذية احملفوظة
ومسنة حيواين) – جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة

للتغذية –
منتجاتمهدرجة
الزيوت – زيوت
واملخلالت  -اللنبللتغذية
األلبانصاحلة(زبدة
ويره -من
زبدة نباتية – مارغرين 
ومسنة حيواين) – جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة
In the name of: sharket yabous farm llsen'a wa altasweek
أبسم  :شركة يبوس فارم
Ϳ ; 06
مهدرجة صاحلة للتغذية –
زيوتوالتسويق
للتغذية  -الزيوت –للصناعة
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲĂůďƵƌĂͲZĂŵĂůůĂŚ
زبدة نباتية – مارغرين العن ا  :رام هللا -البيرة -رام هللا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ - :
In the name of: sharket yabous farm llsen'a wa altasweek
فارم
أبسم  :شركة يبوس


للصناعة والتسويق


ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲĂůďƵƌĂͲZĂŵĂůůĂŚ
العن ا  :رام هللا -البيرة -رام هللا


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ - :


; 06102
Ϳ

















العالمة التجارية رقم  31966 :

Ϳ ; 06

يف الصنف  75 :

التاريخ  7102/10/13 :
الداجنة وطيور
والطيور
 31966
واألمساكية رقم  :
من اجل  :اللحومالعالمة التجار






الصيد – مستخرجات اللحوم – اللحوم احملفوظة
واملعلبة  -الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة

Trade Mark No.: 30566
In Class: 29
Date: 03/01/2017

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
Trade
Mark No.: 30566

ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

واملطهية – اجليالتني واملربيات – األغذية احملفوظة
واملخلالت  -اللنب ويره من منتجات األلبان (زبدة
ومسنة حيواين) – جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة

للتغذية  -الزيوت – زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية –

زبدة نباتية – مارغرين 
Trade
Markof:
No.:
فارم  30566 yabous farm llsen'a wa altasweek
31966
شريةكةرقم  :
العالمة :التجار
In
the name
sharket
يبوس
أبسم


للصناعة والتسويق

العن ا  :رام هللا -البيرة -رام هللا

عنوان التبليغ - :



ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲĂůďƵƌĂͲZĂŵĂůůĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ - :


من اجل  :اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور


اللحوم – اللحوم احملفوظة
مستخرجات
الصيد –
2017/10/1
التاسع عرش
العدد

واملعلبة  -الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة

واملطهية – اجليالتني واملربيات – األغذية احملفوظة
وطيور
منتجات الداجنة
واألمساك والطيور
من اجل
األلبان (زبدة
اللحوم ويره من
واملخلالت -:اللنب
احملفوظة
جمففاللحوم
اللحوم –
وشحوم صاحلة
مستخرجات وحليب
الصيد –حيواين) – جبنة
ومسنة
واخلضراوات
واجملففة–
احملفوظة للتغذية
مهدرجة صاحلة
الفواكه– زيوت
واملعلبة  -الزيوت
للتغذية


العالمة التجارية رقم  31962 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ



ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ


69ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

; 02103
Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ

ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

Trade Mark No.: 30568

اجليالتني  واملربيات – األغذية احملفوظة
واملطهية
ين
نباتية–– مارغر
زبدة
In Class: 29
يف الصنف  75 :
7102منفارممنتجات األلبان (
اللنب ويره
واملخلالت -
In the02/01/2017
زبدة name of: sharket yabous farm llsen,a wa
altasweek
يبوس
شركة
أبسم
Date:
/10
التاريخ /17 ::
وشحوم صاحلة
جمفف
والتسويقجبنة
للصناعةحيواين) –
ومسنة
Mark No.: 30568
 31962
وحليب رقم  :
واألمساكرية
العالمة التجا
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗Trade
DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
الداجنة وطيور
والطيور
اجل  :اللحوم
من
In Class: 29

75
:
الصنف
يف
ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
مهدرجة صاحلة للتغذية –
زيوت
–
الزيوت
للتغذية
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͺĂůďƵƌĂͺZĂŵĂůůĂŚ
اللحومهللا
مستخرجاتالبير _رام
العن ا  :رام هللا_
اللحوم احملفوظة
الصيد –
Date: 02/01/2017
 7102–/10
التاريخ /17 :
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ

التبليغ :مارغ-رين
عنواننباتية –
زبدة
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ
واملعلبة  -الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة
 the name of: sharket yabous farm llsen,a wa altasweek
In
أبسم  :شركة يبوس فارم
واملطهية – اجليالتني واملربيات – األغذية احملفوظة

للصناعة والتسويق
واملخلالت  -اللنب ويره من منتجات األلبان (زبدة

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͺĂůďƵƌĂͺZĂŵĂůůĂŚ
 العن ا  :رام هللا_البير _رام هللا
صاحلة
وشحوم
جمفف
ومسنة حيواين) – جبنة وحليب

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
التبليغ - :
عنوان
للتغذية  -
الزيوت – زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية –


زبدة نباتية – مارغرين 

Ϳ ; 02
أبسم  :شركة يبوس فارم
In the name of: sharket yabous farm llsen,a wa altasweek

للصناعة والتسويق

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͺĂůďƵƌĂͺZĂŵĂůůĂŚ
العن ا  :رام هللا_البير _رام هللا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ - :
Ϳ ; 02


104


















Ϳ ; 02

العالمة التجارية رقم  31921 :
يف الصنف  75 :

التاريخ  7102/10/13 :
من اجل  :اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور
مستخرجات31921
العالمة–التجارية رقم  :
اللحوم – اللحوم احملفوظة
الصيد
الصنف 75 :
يف
الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة
واملعلبة -


اجليالتني 7102
واملطهية/10/13–:
التاريخ
واملربيات – األغذية احملفوظة
وطيور
منتجاتالداجنة
من والطيور
واألمساك
من اجل
بدة
األلبان (ز
اللحوم ويره
واملخلالت -:اللنب

وشحوماحملفوظة
جمففاللحوم
اللحوم –
صاحلة
مستخرجات وحليب
الصيد –حيواين) – جبنة
ومسنة




Trade Mark No.: 30570
In Class: 29
Date: 03/01/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
Trade Mark No.: 30570
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
In
Class: 29
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

Date: 03/01/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ

ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

درجة صاحلة للتغذية –
الزيوترقم–  :زيوت مه
Trade Mark No.: 30570
 31921
للتغذية -التجارية
العالمة

.
ين
ر
مارغ
–
نباتية
In Class: 29
يفزبدةالصنف  75 :
In
the name
of: Sharekat Yabous Farm llsena wa
 7102فارم
 /10يبوس
التاريخ /13 ::شركة
أبسم
Date:
03/01/2017
altasweek
اجل :والتسويق
للصناعة
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور
من
ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ



ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

األغذية ( ازبدة
واملربيات –األلبان
اجليالتنيمنتجات
ويره من
واملخلالت  -اللنب
حملفوظة
واملطهية –
والعبارات
الكلمات
احلماية املطلق ابستخدام
صاحلةزبدة
وشحوماأللبان (
جمفف منتجات
وحليب ويره من
واملخلالت  -اللنب
ومسنة حيواين) – جبنة

االستخدام العام
وشحوم صاحلة
ذاتوحليب جمفف
واألرقام جبنة
الوصفية حيواين) –
والرسوماتعرش ومسنة
التاسع
العدد
 2017/10/1مهدرجة صاحلة للتغذية –
الزيوت – زيوت
للتغذية -
مبعزل عن العالمةللتغذية  -الزيوت – زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية –
زبدةين.
مارغر
نباتية – مارغرين .

زبدة نباتية –

أبسم :
للصناعة 
والتسويق

70

In of:
the name
of: Sharekat
Yabous
Farmllsena
llsena wa
name
Sharekat
Yabous
Farm
wa
altasweek

يبوس فارم
شركةأبسم :يبوسشركة فارم
للصناعة والتسويق

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂͲďĞƌĞŚ

العن ا  :رام هللا البيرة

 In the

altasweek

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂͲďĞƌĞŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂͲďĞƌĞŚ
Ϳ ; 05

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂͲďĞƌĞŚ

هللا البي
العن ا  :رام
التبليغرة :رام هللا البرية
عنوان
عنوان التبليغ  :رام هللا البرية
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات



اصحاهبا
اليعطي
العالمة
ان تسجيل هذه
حقالعام
االستخدام
واألرقام ذات
الوصفية
والرسومات
احلماية املطلق مبعزل عن
العالمة الكلمات والعبارات
ابستخدام








والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

مبعزل عن العالمة






Ϳ ; 05

105










Ϳ ; 05

العالمة التجارية رقم  31927 :

يف الصنف  31 :
التاريخ  7102/10/14 :
من اجل

In Class: 30
Date: 04/01/2017





͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز

:

العالمة التجارية رقم  31927 :

يف
 31يقوم مقام النب ،
الصنف :وما
والساجور،
والتابيوكا

التاريخ 7102/10/14 :
املصنوعة من احلبوب -
املتة_ الدقيق واملستحضرات
من اجل :
اخلبز والكعك والفطائر واحللوايت -اخلمرية ومسحوق

Trade Mark No.: 30572

Trade Mark No.: 30572
ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ͕ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
In Class: 30
ĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚ
ͲƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐ
Date: 04/01/2017

ƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ͕ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů

اخلبيز  -مساحيق غذائية _ مقبالت غذائية _ احلالوة

والطحينة  -على املثلجات -الثلج_ البوظة_عسل





النحل والعسل األسود  -على امللح  -اخلردل -

العالمة التجارية رقم  31927 :

الصلصة -الشوكوالتة
التوابل -اخلل
الفلفل -
يف الصنف  31 :
واملغطسات والبسكويت  -حبوب شوكوالتة ملبسة -

التاريخ  7102/10/14 :

Trade Mark No.: 30572
In Class: 30
Date: 04/01/2017

السكاكر -العلكة -الراحة -مصاص األطفال -ملبس -
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
والشاي والسكر والكاكاو واألرز
سك :رية -النب
قضامةاجل
من
فوندان .
ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ͕ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
In the name of: sharket yabous farm llsen'a wa altasweek
أبسم  :شركة يبوس فارم
للصناعة والتسويق

العن ا  :رام هللا -البيرة -رام هللا

عنوان التبليغ - :

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



ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲĂůďƵƌĂͲZĂŵĂůůĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







In Class: 29

Date: 04/01/2017

 75 : يف الصنف
عن العالمة7102
العام مبعزل/10/14 : التاريخ

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام


DŝůŬĂŶĚŽƚŚĞƌĚĂŝƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ŚĞĞƐĞŽĨ من منتجات األلبان – اجلنب

اللنب وغرية
العددمن اجل
2017/10/1
عرش: التاسع
71/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗

ĂůůŬŝŶĚƐ͖ŽŽŬĞĚĐŚĞĞƐĞ͖dƌŝĂŶŐůĞƐďůŽĐŬƐ;ŽĨĐŚĞĞƐĞͿ͖

– أبنواعه – جنب مطبوخ – مثلثات بلوكات – جنب

ŚĞĞƐĞ͖ƵƚƚĞƌ͖ƌĞĂŵ͖DŝůŬǇŽŐƵƌƚ͖zŽŐƵƌƚ͖ƵƌĚ͖ƐƐĞŶƚŝĂů
; 71 Ϳ
106
ŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐŵĂĚĞĨŽƌŶƵƚƌŝƚŝŽŶ͖WƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚ
ĐŽŽŬĞĚĨŽŽĚ͖EĂƚƵƌĂůŵĂƌŐĂƌŝŶĞ͖:ĂŵƐŽĨĂůůŬŝŶĚƐĂŶĚĂůůŽĨ
ƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚƐĐŽŶƚĂŝŶĞĚŝŶĐůĂƐƐϮϵ͘

الزبدة – القشدة – روب اللنب – الزابدي – لنب رائب

 الزيوت والشحوم املعدة للتغذية – األغذية احملفوظة املرابت- واجملففة واملطهية – مسن بقري طبيعي

 75 أبنواعها وكافة املنتجات الواردة ابلفئة
Trade Mark No.: 30573
31923 : العالمة التجارية رقم
In the name of: AL Noor Company for Milk Products LLC  ملنتجات
 شركة النور: أبسم
In Class: 29
 75 : يف الصنف
 م.  م. األ لبان ش
Date: 04/01/2017
 7102/10/14 : التاريخ
Address: 5 AL O’bour Buildings –^ĂůĂŚ^ĂůĞŵ–&ůĂƚϴϳ
 م رات العب ر – صو7 : العن ا
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
DŝůŬĂŶĚŽƚŚĞƌĚĂŝƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ŚĞĞƐĞŽĨ
اجلنب
–
األلبان
 اللنب وغرية من منتجات: من اجل
–ůEĂƐĞƌŝƚǇ–ĂŝƌŽͲŐǇƉƚ
–  – وينووا ناوور65 س و لر – ووقا
ĂůůŬŝŶĚƐ͖ŽŽŬĞĚĐŚĞĞƐĞ͖dƌŝĂŶŐůĞƐďůŽĐŬƐ;ŽĨĐŚĞĞƐĞͿ͖
– بلوكات – جنب
مثلثات
مطبوخ
أبنواعه
.العربيا
ريا –ار
جنبجمه
– الق ه–رة
ŚĞĞƐĞ͖ƵƚƚĞƌ͖ƌĞĂŵ͖DŝůŬǇŽŐƵƌƚ͖zŽŐƵƌƚ͖ƵƌĚ͖ƐƐĞŶƚŝĂů


ŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐŵĂĚĞĨŽƌŶƵƚƌŝƚŝŽŶ͖WƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
Trade Mark No.: 30573
ĐŽŽŬĞĚĨŽŽĚ͖EĂƚƵƌĂůŵĂƌŐĂƌŝŶĞ͖:ĂŵƐŽĨĂůůŬŝŶĚƐĂŶĚĂůůŽĨ

In Class: 29 
ƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚƐĐŽŶƚĂŝŶĞĚŝŶĐůĂƐƐϮϵ͘





اللنب – الزابدي – لنب رائب
– القشدة
– الزبدة
روبانبلس
- طمون
: التبليغ
عنوان
 31923 : العالمة التجارية رقم

 75 –
: الصنف
يف
األغذية احملفوظة
للتغذية
 الزيوت والشحوم املعدة-
Date: 04/01/2017
 7102/10/14 : التاريخ

منتجاترابت
من امل- طبيعيوغرية
واجملففة واملطهية – مسن
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DŝůŬĂŶĚŽƚŚĞƌĚĂŝƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ŚĞĞƐĞŽĨ األلبان – اجلنب
 اللنب: بقرياجل
من
ĂůůŬŝŶĚƐ͖ŽŽŬĞĚĐŚĞĞƐĞ͖dƌŝĂŶŐůĞƐďůŽĐŬƐ;ŽĨĐŚĞĞƐĞͿ͖
– أبنواعه – جنب مطبوخ – مثلثات بلوكات – جنب
ŚĞĞƐĞ͖ƵƚƚĞƌ͖ƌĞĂŵ͖DŝůŬǇŽŐƵƌƚ͖zŽŐƵƌƚ͖ƵƌĚ͖ƐƐĞŶƚŝĂů

ŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐŵĂĚĞĨŽƌŶƵƚƌŝƚŝŽŶ͖WƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚ
 75
أبنواعها و
روب اللنب – الزابدي – لنب رائب
– ابلفئةالقشدة
– كافة املنتجات الواردة الزبدة
ĐŽŽŬĞĚĨŽŽĚ͖EĂƚƵƌĂůŵĂƌŐĂƌŝŶĞ͖:ĂŵƐŽĨĂůůŬŝŶĚƐĂŶĚĂůůŽĨ
 الزيوت والشحوم املعدة للتغذية – األغذية احملفوظة
 In the name of: AL ƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚƐĐŽŶƚĂŝŶĞĚŝŶĐůĂƐƐϮϵ͘
Noor Company for Milk ابتProducts
LLC  شركة النور ملنتجات: أبسم
 املر- واجملففة واملطهية – مسن بقري طبيعي
 75 أبنواعها وكافة املنتجات الواردة ابلفئة
In the name of: AL Noor Company for Milk Products LLC  شركة النور ملنتجات: أبسم



 م.  م. األ لبان ش

 م.  م. األ لبان ش
Address: 5 AL O’bourAddress:
Buildings
–^ĂůĂŚ^ĂůĞŵ–&ůĂƚϴϳ
; 70 Ϳ
 م رات العب ر – صو7 : العن ا
5 AL O’bour Buildings –^ĂůĂŚ^ĂůĞŵ–&ůĂƚϴϳ
 م رات العب ر – صو7 : العن ا
–ůEĂƐĞƌŝƚǇ–ĂŝƌŽͲŐǇƉƚ
–  – وينووا ناوور65 س و لر – ووقا
–ůEĂƐĞƌŝƚǇ–ĂŝƌŽͲŐǇƉƚ
–  – وينووا ناوور65 س و لر – ووقا
.الق هرة – جمه ريا ار العربيا

.الق هرة – جمه ريا ار العربيا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 انبلس-  طمون: عنوان التبليغ




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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 انبلس-  طمون: عنوان التبليغ


; 70 Ϳ









; 70 Ϳ
Trade Mark No.: 30574
Trade Mark No.: 30574
In Class: 39
In Class: 39





 31924 : العالمة التجارية رقم
 35 : يف الصنف

 31924 : العالمة التجارية رقم
 35 : يف الصنف

Date: 04/01/2017

 7102/10/14 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƚŽƵƌŝƐĞŵĂŶĚƚƌĂǀĞůƐĞƌǀŝĐĞƐ
In the name of: sharikat feneks leseyaha w alsafar
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬĂůŝůŚĞďƌŽŶĐŝƚǇĐĞŶƚĞƌ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
Trade
Mark No.: 30574

In Class: 39













  خدمات السياحة والسفر: من اجل
 شركة فينكس للسياحة: أبسم
والسفر



 الخليووووول بوار ابووووون ر وووووو: العنوووو ا
م رة ست سنتر





العالمةالتبليغ
عنوان
 31924 : اخلليل
رية رقم:التجا
 35 : يف الصنف










العدد التاسع عرش 2017/10/1

أبسم  :شركة العميد للتسويق

Ϳ ; 77
In the name of: Sharekat al ameed leltasweeq
108 walestirad

واالسترياد مسامهة خصوصية




mosahama khososya



ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚǁĂůďĞΖƌĂƐŚĂƌΖĞĂůĞƌƐĂůĞŵĂƌĂƚ
ĞƐŚƚĂƌMark No.: 30575
Trade

العنووووووو ا  :رام هللا والبيووووووورة ووووووو ر

رقم  :شت ر
التجاريةم رة
االرس ل
 31929
العالمة
التبليغ :3رام هللا والبرية شارع االرسال عمارة
عنوان
الصنف :
يف

:
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Class: 3

عشتار
التاريخ  7102/10/14 :

من اجل  :مستحضرات تبيض االقمشة ومواد أخرى

Date:
04/01/2017








العالمة التجارية رقم  31929 :

املالبس  ،مستحضرات تنظيف
كيالصنف 3 :
تستعمل يف غسل و يف

التاريخ 14 :
 7102وزيوت عطرية ،
صابون/10، /عطور
وصقل وجلي وكشط ،
من اجل  :مستحضرات تبيض االقمشة ومواد أخرى

لوشن )،للشعر
غسل و(
غسول
مستحضرات جتميل ،
مستحضرات ،تنظيف
كي املالبس
تستعمل يف
منظفات
أبسم :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
Trade Mark No.: 30575

ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ

In Class: 3
͕ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ

Date: 04/01/2017
͘ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ



ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
͕ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ
In the name of: Sharekat al ameed leltasweeq walestirad
͘ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ

mosahama khososya
وزيوت عطرية ،

أبسم  :شركة العميد للتسويق

خصوصية ،عطور
مسامهة ،صابون
واالستريادوكشط
أسنان   .وصقل وجلي
لوشنر) للشعر
غسول
جتميل :ر،
مستحضرات
of:ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚǁĂůďĞΖƌĂƐŚĂƌΖĞĂůĞƌƐĂůĞŵĂƌĂƚ
Sharekat al ameed leltasweeq، walestirad
البيووووووو(رة ووووووو
ام هللا و
العنووووووو ا
للتسويق
شركة العميد

واالسترياد مسامهة

منظفات

Ϳ ; 73

أسنان
االرس .ل  م رة شت ر

خصوصية التبليغ  :رام هللا والبرية شارع االرسال عمارة
عنوان


االرس ل م رة شت ر

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



عنوان التبليغ  :رام هللا والبرية شارع االرسال عمارة

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:




عشتار


In the name
ĞƐŚƚĂƌ
mosahama khososya


ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚǁĂůďĞΖƌĂƐŚĂƌΖĞĂůĞƌƐĂůĞŵĂƌĂƚ
ĞƐŚƚĂƌ


عشتار
البيووووووورة ووووووو ر
العنووووووو ا  :رام هللا و
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العالمة التجارية رقم  31926 :

يف الصنف  43 :
التاريخ :
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العالمة التجارية رقم  31926 :
7102/10/14

Trade Mark No.: 30576
In Class: 43
Trade Mark No.: 30576
Date: 04/01/2017
In Class: 43

يف الصنف  43 :

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬƐ
Date: 04/01/2017
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬƐ

واملشروابت ,االيواء
االطعمة 7102/10
من اجل  :خدمات توفريالتاريخ /14 :
من اجل  :خدمات توفري االطعمة واملشروابت ,االيواء
الؤقت 
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ
الؤقت 
In the name of:InShareket
mata'em
Albahri
شركة مطاعم البحريMosahama
the name of: Shareket
mata'em
Albahri Mosahama
أبسم  :شركة مطاعم أبسم :
البحري
Khososiya
مسامهة خصوصية
Khososiya
مسامهة خصوصية
العنووووو ا  :وووووو ر ايميوووووول بيوووووو ,

الماي
ووووول  ,رامبيوهللاووووو ,
العنووووو ا  :وووووو ر ايميو

الماي ,

عنوان التبليغ :

ĚĚƌĞƐƐ͗^ŚĂƌĞΖĞŵŝů,ĂďŝďůŵĂƐǇŽŽŶZĂŵĂůůĂŚ

ĚĚƌĞƐƐ͗^ŚĂƌĞΖĞŵŝů,ĂďŝďůŵĂƐǇŽŽŶZĂŵĂůůĂŚ

عنوان التبليغ  :شارع امييل حبيب ,املصيون ,رام هللا

رام هللا جوال 1954666761

امييل حبيب ,املصيون,
شارع

رام هللا


جوال 1954666761
 31926
التجاريةهذهرقم  :
العالمة
اليعطي اصحاهبا حق
العالمة
تسجيل
ان

 43ابستخدام الكلمات والعبارات
املطلق
احلماية
الصنف :
يف
الوصفية7102
والرسومات/10/14
التاريخ :
واألرقام ذات االستخدام العام

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


Trade
Mark No.: 30576

In Class: 43
Date: 04/01/2017
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬƐ
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ



خدمات توفري االطعمة واملشروابت ,االيواء
مبعزلاجل
من
عن:العالمة
الؤقت 
 In the name of: Shareket mata'em Albahri Mosahama
أبسم  :شركة مطاعم البحري

Khososiya

مبعزل عن العالمة
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العالمة التجار ية رقم  31922 :

Trade Mark No.: 30577





In Class: 25

يف الصنف  79 :

Trade Mark No.: 30577

العالمة التجارية رقم  31922 :

 79
7102
التاريخ /14 :يف/10
الصنف :
التاريخ 7102/10/14 :
من اجل  :املالبس

من اجل  :املالبس 
لتجارة
أبسم  :شركة بوجني
وتصنيع

Date:ĐůŽƚŚĞƐ
04/01/2017
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ


͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĐůŽƚŚĞƐ
In the name of: sharikat ponjiletejaret wa tasni almalabes

أبسم  :شركة بوجني لتجارة
املالبس
وتصنيع املالبس

الس
العن ا :
الخليل ا :رالخليل
العن

Date: 04/01/2017
In Class: 25

In the name of: sharikat ponjiletejaret wa tasni almalabes

ĚĚƌĞƐƐ͗ŚĞďƌŽŶĂůƐĂůĂŵƐƚ
ĚĚƌĞƐƐ͗ŚĞďƌŽŶĂůƐĂůĂŵƐƚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
: :

رم الس م

جامعجامع
مقابل مقابل
راس اجلورة
اخلليل -
اجلورة
التبليغ:-راس
عنواناخلليل
عنوان التبليغ :
الشعراوي
الشعراوي
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التاريخ :
من اجل
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Trade Mark No.: 30578
In Class: 32
Date: 04/01/2017
Trade Mark No.: 30578

7102/10/14
العالمة التجارية رقم  31922 :

37
:
الصنف
يف
شراب الشعري) و املياه املعدنية
 :البرية (

الغازية و غريها



Ϳ ; 79



العالمة التجارية رقم  31922 :
يف الصنف  37 :











و /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂƚĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚ
Date: 04/01/2017
التاريخ  7102/10/14 :
ŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĨƌƵŝƚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚ
الكحولية،
املشروابت(شرابغري
املعدنية و /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂƚĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚ
املياه
و
)
الشعري
من من اجل  :البرية
͘ũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ

ŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĨƌƵŝƚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚ
In Class: 32

الغازية و غريها من املشروابت غري الكحولية،

مشروابت مستخلصة من الفواكه و عصائر الفواكه،
شراب و مستحضرات

مشروابت مستخلصة من الفواكه و عصائر الفواكه،
املشروابت 
مستحضرات أخرى
شراب
لعمل 
املشروابت
أخرىو لعمل
أبسم  :شركة احتاد اخلليج

اخلليج
أبسم  :شركة احتاد
لألغذية
لألغذية

العن ا  :المملكا العربيا السع بيا -
الريو

ا الموينووا الاوون يا ال ،ل،وواا

͘ũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ

In the name of: Gulf Union Foods Company

In the name of: Gulf Union Foods Company

ĚĚƌĞƐƐ͗ϯΖĚůŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂ͕^ƚƌĞĞƚEŽ͘ϮϬϭ͕W͘K͘Žǆ
ϯϲϱ͕ZŝǇĂĚŚϭϭϯϴϯͲ^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ

ĚĚƌĞƐƐ͗ϯΖĚůŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂ͕^ƚƌĞĞƚEŽ͘ϮϬϭ͕W͘K͘Žǆ
السعووووووووووربيا
العربيا
العن ا  :المملكا
 ص.ب 778201
وووووووووو ر رقو
و
11767
الري
ϯϲϱ͕ZŝǇĂĚŚϭϭϯϴϯͲ^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ
الريو ا الموينووا الاوون يا ال ،ل،وواا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :فراس اترية للملكية الفكرية انبلس
ووووووووووو ر رقووووووووووور

الري

11767

262778
بص ب
سنرت
201جالرياي
عمارة
ص.


للملكية الفكرية انبلس
عنوان التبليغ  :فراس

عمارة جالرياي سنرت ص ب 262







ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


اترية
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العالمة التجارية رقم  31921 :
يف الصنف  32 :

Trade Mark No.: 30580
In Class: 37







العالمة التجارية رقم  31921 :
يف الصنف  32 :

التاريخ  7102/10/14 :
من اجل  :انشاء املباين واالصالح وخدمات الرتكيب او

Trade Mark No.: 30580
In Class: 37

Date: 04/01/2017

Date: 04/01/2017

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

التاريخ  7102/10/14 :
ƵŝůĚŝŶŐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͖ƌĞƉĂŝƌ͖ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ
من اجل  :انشاء املباين واالصالح وخدمات الرتكيب او /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵŝůĚŝŶŐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͖ƌĞƉĂŝƌ͖ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ
التجميع 
أبسم  :شركة ايسر داود شاكر In the name of: Yasser Dawood Shaker Yaghmour Co. for
Contracting and Maintenance
يغمور للمقاوالت والصيانة

التجميع 

ƐĞƌǀŝĐĞƐ

أبسم  :شركة ايسر داود شاكر In the name of: Yasser Dawood Shaker Yaghmour Co. for
ĚĚƌĞƐƐ͗:ĞĚĚĂŚͲůZĂǁĚĂŚEĞŝŐŚďŽƌŚŽŽĚͲWƌŝŶĐĞ
العنووو ا  :جوووو  -ووو الروضووووا -
Contracting and Maintenance
ďĚƵůůĂŚ^ƚƌĞĞƚͲDĂŵĚŽƵŚůŵĂĚĚĂŚWƌŽƉĞƌƚŝĞƐͲWK
يغمور للمقاوالت والصيانة
وووو ر اال يووووور بوووووو هللا  -أ ووووو
ŽǆϭϮϲϳϮϰ/W͗ϮϭϯϱϮͲ:ĞĚĚĂŚͲ<ŝŶŐĚŽŵŽĨ^ĂƵĚŝ
مووووو الموووووا  -ص ب 128521
ƌĂďŝĂ
ĚĚƌĞƐƐ͗:ĞĚĚĂŚͲůZĂǁĚĂŚEĞŝŐŚďŽƌŚŽŽĚͲWƌŝŶĐĞ
وووا -:
الروضو
العنووو ا
 21772جوووووووو ,
البريوووووووو
 :جوووو  -ووو الر وووووووز
المملكا العربيا السع بيا
ďĚƵůůĂŚ^ƚƌĞĞƚͲDĂŵĚŽƵŚůŵĂĚĚĂŚWƌŽƉĞƌƚŝĞƐͲWK
التبليغأ  :ووووو
هللا -
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ
وووو ر اال يووووور بووووووعنوان
ŽǆϭϮϲϳϮϰ/W͗ϮϭϯϱϮͲ:ĞĚĚĂŚͲ<ŝŶŐĚŽŵŽĨ^ĂƵĚŝ W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
ص ب 128521
مووووو الموووووا -

ƌĂďŝĂ



الر وووووووز البريوووووووو  21772 :جوووووووو ,





المملكا العربيا السع بيا





عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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العالمة التجارية رقم  31920 :
يف الصنف  75 :
التاريخ  7102/10/19 :

Date: 05/01/2017





من اجل  :التمور  
العالمة التجارية رقم 31920 :
أبسم  :مهند عمريفدمحم ز
الصنف 75 :
بيدات 



 7102-/10
جوووووووووو ال
/19س
التاريخبو:ووووووووو
العنوووووووووو ا  :ط
من
0796519796اجل  :التمور 

Trade Mark No.: 30581
In Class: 29

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚĞƐ
Trade Mark No.: 30581
In the name of:
mohanad omar mohammad zubaidat
Class: 29
In

ĚĚƌĞƐƐ͗ƚŽďĂƐ͘ŚĂƋĂů͗Ϭϱϵϴϳϭϵϱϵϴ
Date: 05/01/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚĞƐ

أبسم  :مهند عمر دمحم ز
جوالmohanad omar mohammad zubaidat
͗In the name of::ƚŽďĂƐ͘ŚĂƋĂů
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ابسبيدات -
عنوان التبليغ  :طو
العنوووووووووو ا  :ط بو
ووووووووو
س
جوووووووووو
ال
ĚĚƌĞƐƐ͗ƚŽďĂƐ͘ŚĂƋĂů͗Ϭϱϵϴϳϭϵϱϵϴ
Ϭϱϵϴϳϭϵϱϵϴ
0796519796 1952205952
عنوان التبليغ
:
طو
ابس
جوال

͗ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ƚŽďĂƐ͘ŚĂƋĂů
952
1952205
ϱϵϴ
Ϭϱϵϴϳϭϵ

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

احلماية املطلق ان تسجيل
ابستخدامهذه العالمة
اليعطي اصحاهبا
والعبارات حق
الكلمات

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمةمبعزل عن العالمة
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Trade Mark No.: 30582
In Class: 21





 31927 : العالمة التجارية رقم
 70 : يف الصنف

Date: 05/01/2017

 7102/10/19 : التاريخ



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ŽƵƐĞŚŽůĚŽƌŬŝƚĐŚĞŶƵƚĞŶƐŝůƐĂŶĚ





 ادوات واواين واوعية لالستعمال املنزيل: من اجل
 31927 : العالمة التجارية رقم
فراشي (عدا فراشي
,واسفنج
 امشاط,وللمطبخ
 70 : الصنف
يف

Trade Mark No.: 30582
ĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐ͖ĐŽŵďƐĂŶĚƐƉŽŶŐĞƐ͖ďƌƵƐŚĞƐ;ĞǆĐĞƉƚƉĂŝŶƚ
In Class: 21
ďƌƵƐŚĞƐͿ͖ďƌƵƐŚͲŵĂŬŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐ
Date: 05/01/2017
 7102/10اصنع
/19 : التاريخ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƐƚĞĞůǁŽŽů͖ƵŶǁŽƌŬĞĚŽƌƐĞŵŝͲǁŽƌŬĞĚŐůĂƐƐ
 ادوات,الفراشي
مواد
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ŽƵƐĞŚŽůĚŽƌŬŝƚĐŚĞŶƵƚĞŶƐŝůƐĂŶĚ
 ادوات واواين واوعية لالستعمال املنزيل: من اجل
;ĞǆĐĞƉƚŐůĂƐƐƵƐĞĚŝŶďƵŝůĚŝŶŐͿ͖ŐůĂƐƐǁĂƌĞ͕ƉŽƌĐĞůĂŝŶĂŶĚ
ĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐ͖ĐŽŵďƐĂŶĚƐƉŽŶŐĞƐ͖ďƌƵƐŚĞƐ;ĞǆĐĞƉƚƉĂŝŶƚ
مشغول
زجاج
شبه فراشي
زجاج (عدا
 فراشي,او
واسفنج
غري امشاط
,وللمطبخ
ĞĂƌƚŚĞŶǁĂƌĞŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ

ďƌƵƐŚĞƐͿ͖ďƌƵƐŚͲŵĂŬŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƐƚĞĞůǁŽŽů͖ƵŶǁŽƌŬĞĚŽƌƐĞŵŝͲǁŽƌŬĞĚŐůĂƐƐ
;ĞǆĐĞƉƚŐůĂƐƐƵƐĞĚŝŶďƵŝůĚŝŶŐͿ͖ŐůĂƐƐǁĂƌĞ͕ƉŽƌĐĞůĂŝŶĂŶĚ
ĞĂƌƚŚĞŶǁĂƌĞŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ

 ادوات, مواد اصنع الفراشي,)التلوين اوالدهان
 اواين خزف,)املستعمل يف املباين
 زجاج غري مشغول او زجاج شبه, سلك جلي,تنظيف

واردة
 اواين خزف,)أخرى يف املباين
فئات املستعمل
مشغول (يفعدا الزجاج

In the name of: GLOBAL GURAYSH FZCO
In the name of: GLOBAL GURAYSH FZCO

ŽŶĞƵďĂŝ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ

صيين واواين خزفية غري
 شركة جلوابل: أبسم

المتحوة,وا
العربيا
وااال رات
, المنطقو
بب
الجن بيو
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; 75 Ϳ





Trade Mark No.: 30583
In Class: 30
Date: 05/01/2017

مح

, الحورة جبوول لو
 اال, بب

عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ








ب. ص: العن ا

/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
رات العربيا المتحوة
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ
:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


مشغول (عدا الزجاج

 صيين واواين خزفية غري واردة يف فئات أخرى
قوريش ش
 شركة جلوابل قوريش ش: أبسم

مح
ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϭϭϵϲϰϬ͕:ĞďĞůůŝ&ƌĞĞŽŶĞ͕^ŽƵƚŚ  المنطقوا,119810 ب. ص: العن ا
ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϭϭϵϲϰϬ͕:ĞďĞůůŝ&ƌĞĞŽŶĞ͕^ŽƵƚŚ
 المنطقوا,119810
ŽŶĞƵďĂŝ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ
, المنطقووا الجن بيووا, الحورة جبوول لو
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

,)التلوين اوالدهان
, سلك جلي,تنظيف









 31923 : التجارية رقم
العالمة
 31 : يف الصنف

; 75 Ϳ

 7102/10/19 : التاريخ



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖





 القهوة والشاي والكاكاو والقهوة: من اجل
 31927 : العالمة التجارية رقم
 الدقيق,كا والساجو70
التابيو
,واألرز
 السكر,االصطناعية
: الصنف
يف

Trade Mark No.: 30582
ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞ
In Class: 21
ĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ͕
Date: 05/01/2017
ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ͕
 7102
/10/19 : من
املصنوعة التاريخ
اخلبز والفطائر
,احلبوب
ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ŽƵƐĞŚŽůĚŽƌŬŝƚĐŚĞŶƵƚĞŶƐŝůƐĂŶĚ
 ادوات واواين واوعية لالستعمال املنزيل: من اجل
ĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐ͖ĐŽŵďƐĂŶĚƐƉŽŶŐĞƐ͖ďƌƵƐŚĞƐ;ĞǆĐĞƉƚƉĂŝŶƚ
ďƌƵƐŚĞƐͿ͖ďƌƵƐŚͲŵĂŬŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƐƚĞĞůǁŽŽů͖ƵŶǁŽƌŬĞĚŽƌƐĞŵŝͲǁŽƌŬĞĚŐůĂƐƐ
;ĞǆĐĞƉƚŐůĂƐƐƵƐĞĚŝŶďƵŝůĚŝŶŐͿ͖ŐůĂƐƐǁĂƌĞ͕ƉŽƌĐĞůĂŝŶĂŶĚ
ĞĂƌƚŚĞŶǁĂƌĞŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ

واملستحضرات
 عسل النحل والعسل, احللوايت املثلجة,واحللوايت
 فراشي (عدا فراشي, امشاط واسفنج,وللمطبخ
اخلل ادوات
,الفراشي
مواد اصنع
,)اوالدهان
,اخلردل
,امللح
,ومسحوقالتلويناخلبيز
 زجاج غري مشغول او زجاج شبه, سلك جلي,تنظيف

  الثلج, البهارات,)والصلصات (التوابل
ش خزفية غري واردة يف فئات أخرى
قوريشواواين
 شركة جلوابل صيين: أبسم

 اواين خزف,)مشغول (عدا الزجاج املستعمل يف املباين

In the name of: GLOBAL GURAYSH FZCO
In the name of: GLOBAL GURAYSH FZCO

 اخلمرية,االسود



 شركة جلوابل قوريش ش: أبسم
مح

ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϭϭϵϲϰϬ͕:ĞďĞůůŝ&ƌĞĞŽŶĞ͕^ŽƵƚŚ
المنطقوا
ب. ص: العن ا
ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϭϭϵϲϰϬ͕:ĞďĞůůŝ&ƌĞĞŽŶĞ͕^ŽƵƚŚ  المنطقوا,119810
ب. ص:,119810
العن ا
ŽŶĞƵďĂŝ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ
, المنطقووا الجن بيووا, الحورة جبوول لو
ŽŶĞƵďĂŝ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ
, المنطقووا الجن بيووا, الحورة جبوول لو
 اال رات العربيا المتحوة, بب

/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : المتحوة
رات العربياعنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
/ '/W
Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:








 اال, بب

عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ







مح





; 75 Ϳ
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Trade Mark No.: 30584
In Class: 18

 31924 : العالمة التجارية رقم
 02 : يف الصنف



Date: 05/01/2017

Trade Mark No.: 30584

 31924 : العالمة التجارية رقم

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƚƚĂĐŚĠĐĂƐĞƐ͕ĂĐŬƉĂĐŬƐ͕ĂŐƐĨŽƌ
In Class: 18

ƐƉŽƌƚƐ͕ĂŐƐ;'ĂƌŵĞŶƚͿĨŽƌƚƌĂǀĞů͕,ĂŶĚďĂŐƐ͕^ĂƚĐŚĞůƐ
Date: 05/01/2017
;^ĐŚŽŽůͿ͕sĂůŝƐĞƐ /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƚƚĂĐŚĠĐĂƐĞƐ͕ĂĐŬƉĂĐŬƐ͕ĂŐƐĨŽƌ

ƐƉŽƌƚƐ͕ĂŐƐ;'ĂƌŵĞŶƚͿĨŽƌƚƌĂǀĞů͕,ĂŶĚďĂŐƐ͕^ĂƚĐŚĞůƐ
;^ĐŚŽŽůͿ͕sĂůŝƐĞƐ





 7102/10/19 : التاريخ

 حقائب، حقائب ظهر
صغرية
 02 :،الصنف
 حقائب يف: من اجل

7102
/
10
/
19
:
التاريخ
،  حقائب يد،  حقائب مالبس سفرية، للرايضة

 حقائب،  حقائب ظهر،  حقائب صغرية: من اجل
حقائبصغرية
سفرية
حقائب
،  حقائب يد، مالبس سفرية
، ايضة
للر

In the name of: Sharrkat Alshams Leltejara Wal
In the name of: Sharrkat Alshams Leltejara Wal
estathmar Adiya
AmaAdiya Ama
estathmar

، حقائب مدرسية
 شركة: أبسم

  حقائب سفرية صغرية،للتجارة
حقائب مدرسية
الشمس
 شركة الشمس للتجارة: أبسم

عامةواالستثمار عادية عامة
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵŵĂůůĂŚŽǁĂƌůŵĂŶĂƌĂ^ŚĂƌĂĂůŚĂƐďĂ  رام هللا بوار المنووو رة ووو ر: العنوو ا

واالستثمار عادية

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵŵĂůůĂŚŽǁĂƌůŵĂŶĂƌĂ^ŚĂƌĂĂůŚĂƐďĂ  رام هللا بوار المنووو رة ووو ر: العنوو ا
الحسبا


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵŵĂůůĂŚŽǁĂƌ
ůŵĂŶĂƌĂ^ŚĂƌĂĂůŚĂƐďĂ



الحسبا

 رام هللا دوار املنارة شارع احلسبة: عنوان التبليغ


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ZĂŵŵĂůůĂŚŽǁĂƌ


ůŵĂŶĂƌĂ^ŚĂƌĂĂůŚĂƐďĂ



 رام هللا دوار املنارة شارع احلسبة: عنوان التبليغ




; 30117
Ϳ








; 30 Ϳ




No.: 30585
Trade MarkTrade
No.:Mark
30585
In Class: 18
In Class: 18
Date: 05/01/2017

Date: 05/01/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƚƚĂĐŚĠĐĂƐĞƐ͕ĂĐŬƉĂĐŬƐ͕ĂŐƐĨŽƌ

ƐƉŽƌƚƐ͕ĂŐƐ;'ĂƌŵĞŶƚͿĨŽƌƚƌĂǀĞů͕,ĂŶĚďĂŐƐ͕^ĂƚĐŚĞůƐ
;^ĐŚŽŽůͿ͕sĂůŝƐĞƐ

ƚƚĂĐŚĠĐĂƐĞƐ͕ĂĐŬƉĂĐŬƐ͕ĂŐƐĨŽƌ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗





 31929 : رقم
 العالمة التجار: رقم
 ية31929
 02 : يف الصنف
 7102/10/19 : التاريخ

العالمة التجارية
 02 : يف الصنف

7102
 حقائب،  حقائب ظهر،  حقائب صغرية: اجل
 من/10/19
،  حقائب يد،  حقائب مالبس سفرية، للرايضة

ƐƉŽƌƚƐ͕ĂŐƐ;'ĂƌŵĞŶƚͿĨŽƌƚƌĂǀĞů͕,ĂŶĚďĂŐƐ͕^ĂƚĐŚĞůƐ
In the name of: Sharrkat Alshams Leltejara Wal
;^ĐŚŽŽůͿ͕sĂůŝƐĞƐ
estathmar Adiya Ama





: التاريخ

 حقائب،  حقائب ظهر،  حقائب صغرية: من اجل
  حقائب سفرية صغرية، حقائب مدرسية
، حقائب يد
مالبس شركةسفرية
 للتجارة،الشمس
:  حقائب أبسم، للرايضة

عادية عامة
واالستثمار
 صغرية
سفرية
حقائب
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵŵĂůůĂŚŽǁĂƌůŵĂŶĂƌĂ^ŚĂƌĂĂůŚĂƐďĂ - بوار المنوووووو رة-  رام هللا: العنوووووو ا

، حقائب مدرسية
للتجارة
الحسبا
 شركة الشمس ر: أبسم

In the name of: Sharrkat Alshams Leltejara Wal
estathmar Adiya
Ama
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ZĂŵŵĂůůĂŚŽǁĂƌ
شارع احلسبة- دوار املنارة-  رام هللا: عنوان التبليغ
واالستثمار عادية عامة


ůŵĂŶĂƌĂ^ŚĂƌĂĂůŚĂƐďĂ



ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵŵĂůůĂŚŽǁĂƌůŵĂŶĂƌĂ^ŚĂƌĂĂůŚĂƐďĂ

- بوار المنوووووو رة-  رام هللا: العنوووووو ا






ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵŵĂůůĂŚŽǁĂƌ
ůŵĂŶĂƌĂ^ŚĂƌĂĂůŚĂƐďĂ
; 37 Ϳ




ر الحسبا

شارع احلسبة- دوار املنارة-  رام هللا: عنوان التبليغ
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Trade Mark No.: 30586
In Class: 18

العالمة التجارية رقم  31926 :
يف الصنف  02 :
التاريخ  7102/10 /19 :

Date: 05/01/2017



ظهر  ،حقائب
رقم :حقائب
صغرية ،
من اجل  :حقائب
 31926
العالمة التجارية
مالبس  سفرية  ،حقائب يد ،
حقائب
الصنف 02 :
للرايضة  ،يف


 7102
حقائب/10/
التاريخ 19 :
صغرية 
سفرية
حقائب مدرسية ،
أبسم :

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
TradeƚƚĂĐŚĠĐĂƐĞƐ͕ĂĐŬƉĂĐŬƐ͕ĂŐƐĨŽƌ
Mark No.: 30586

ƐƉŽƌƚƐ͕ĂŐƐ;'ĂƌŵĞŶƚͿĨŽƌƚƌĂǀĞů͕,ĂŶĚďĂŐƐ͕^ĂƚĐŚĞůƐ
In Class: 18
;^ĐŚŽŽůͿ͕sĂůŝƐĞƐ
Date: 05/01/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƚƚĂĐŚĠĐĂƐĞƐ͕ĂĐŬƉĂĐŬƐ͕ĂŐƐĨŽƌ

من اجل  :حقائب صغرية  ،حقائب ظهر  ،حقائب
name
of: Sharrkat Alshams Leltejara Wal
شركة الشمس للتجارة
ƐƉŽƌƚƐ͕ĂŐƐ;'ĂƌŵĞŶƚͿĨŽƌƚƌĂǀĞů͕,ĂŶĚďĂŐƐ͕^ĂƚĐŚĞůƐ
للرايضة  ،حقائب مالبس سفرية  ،حقائب يد ،
;^ĐŚŽŽůͿ͕sĂůŝƐĞƐ

In the
estathmar Adiya Ama

واالستثمار عادية
عامةمدرسية  ،حقائب سفرية صغرية 
حقائب
In the name of: Sharrkat Alshams Leltejara Wal
الشمس
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵŵĂůůĂŚŽǁĂƌůŵĂŶĂƌĂ^ŚĂƌĂĂůŚĂƐďĂ
للتجارة -
المنوووووو رة
العنوووووو ا :أبسمرام:هللاشركة-بوار
estathmar Adiya Ama
واالستثمار عادية عامة
ر الحسبا

العنوووووو ا  :رام هللا -بوار المنوووووو رة ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵŵĂůůĂŚŽǁĂƌůŵĂŶĂƌĂ^ŚĂƌĂĂůŚĂƐďĂ -
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵŵĂůůĂŚŽǁĂƌ
رام هللا -دوار املنارة -شارع احلسبة

عنوان التبليغ :

عنوان التبليغ  :رام هللا -دوار املنارة -شارع احلسبة
ر الحسبا
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ůŵĂŶĂƌĂ^ŚĂƌĂĂůŚĂƐďĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵŵĂůůĂŚŽǁĂƌ
 ůŵĂŶĂƌĂ^ŚĂƌĂĂůŚĂƐďĂ







العالمة التجارية رقم  31925 :
يف الصنف  3 :









التاريخ  7102/10/12 :
العالمة التجارية رقم 31925 :





ͿͿ ; ;00




الصنف  3 ::
يف
املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة
من اجل
التاريخ  7102 /10 /12 :
غسيل املالبس
تستخدم
وغريهااجلمن :املواد اليت
األقمشة
اخلاصةيف بتبييض
املستحضرات
من

وغريها من املواد اليت تستخدم يف غسيل املالبس

ومستحضرات التنظيف والصقل والكشط وإزالة
األوساخ ،مواد إزالة الشحومات  -الصابون أبنواعه

ومستحضرات التنظيف والصقل والكشط وإزالة
األوساخ ،مواد إزالة الشحومات  -الصابون أبنواعه

Trade Mark No.: 30589
In Class: 3
Date: 08/01/2017
Trade Mark No.: 30589

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ

In Class: 3

Date:
08/01/2017
ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
͕ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ
ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
͕ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ
ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ

ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ

وبرش الصابون  -الروائح العطرية – الزيوت الطيارة -

األسنان-
الزيوت الطيارة
الشعررية
الروائح العط
– معاجنيالصابون -وحماليل
وبرش التزيني
مواد
واحلالقة  -الشامبو .

امساعيل -معاجني األسنان
عزمي الشعر
معتصموحماليل
أبسم :التزيني
مواد
الشيوخي
واحلالقة  -الشامبو .
العن ا

 :الخليل بوار الاحا

أبسم  :معتصم عزمي امساعيل
الشيوخي

عنوان التبليغ  :اخلليل دوار الصحة



In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI
ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/

In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI






العن ا  :الخليل بوار الاحا


عنوان التبليغ  :اخلليل دوار الصحة



Ϳ ; 7

ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/
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Trade Mark No.: 30591
In Class: 16

العالمة التجارية رقم  31950 :
يف الصنف  06 :
التاريخ  7102/10/12 :

Date: 08/01/2017







/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ

من اجل  :تشمل الورق واألصناف املصنوعة منه –
العالمة التجارية رقم  31950 :
الكرتون) واألصناف املصنوعة منه -
الورق يفاملقوى
الصنف( 06 :

Trade Mark No.: 30591

ƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚ
In Class: 16
͖ŵĂƚƚĞƌ͖ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ
Date: 08/01/2017
ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĂƌƚŝƐƚƐΖ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ƉĂŝŶƚďƌƵƐŚĞƐ͖ƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐĂŶĚŽĨĨŝĐĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ
ƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚ
;ĞǆĐĞƉƚĨƵƌŶŝƚƵƌĞͿ͖ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂůĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů
͖ŵĂƚƚĞƌ͖ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ
ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĂƌƚŝƐƚƐΖ
;ĞǆĐĞƉƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͖ƉůĂƐƚŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƉĂĐŬĂŐŝŶŐ;ŶŽƚ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ƉĂŝŶƚďƌƵƐŚĞƐ͖ƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐĂŶĚŽĨĨŝĐĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ
͘ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿ͖ƉƌŝŶƚĞƌƐΖƚǇƉĞ͖ƉƌŝŶƚŝŶŐďůŽĐŬƐ

;ĞǆĐĞƉƚĨƵƌŶŝƚƵƌĞͿ͖ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂůĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů

التاريخ  7102/10/12 :
ايت – الكتب – مواد
املطبوعات  -اجلرائد والدور

من اجل  :تشمل الورق واألصناف املصنوعة منه –
الكتابية
األدوات
الفوتوغرافية –
الورقالصور
التجليد –
منه–-
املصنوعة
واألصناف
املقوى (الكرتون)

مواد

مواد
الكتب –
ابألدواترايت –
اجلرائد والدو
طبوعات -
امل
األدوات
الكتابية)
اخلاصة
اللصق (
التجليد – الصور الفوتوغرافية – األدوات الكتابية –

الكاتبة ووازم
اآلالت
التلوين –
فرش
ابلفنانني –
األدوات
الكتابية)
ابألدوات
اخلاصة
اللصق (
اخلاصة مواد

;ĞǆĐĞƉƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͖ƉůĂƐƚŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƉĂĐŬĂŐŝŶŐ;ŶŽƚ
͘ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿ͖ƉƌŝŶƚĞƌƐΖƚǇƉĞ͖ƉƌŝŶƚŝŶŐďůŽĐŬƐ

وازم
اآلالت الكاتبة
––فرش التلوين
اخلاصة ابلفنانني
تستخدم ويف
األدوات – اليت
األاثث)
املكاتب(عدا
املكاتب(عدا األاثث) – األدوات اليت تستخدم يف

التهذيب والتعليم – (عدا األجهزة) – ورق اللعب –

التهذيب والتعليم – (عدا األجهزة) – ورق اللعب –
الطباعة) 
الواحالواح
والكليشات (
الطباعةالطباعة
حروف حروف
الطباعة)
والكليشات (
أبسم  :معتصم عزمي امساعيل

أبسم  :معتصم عزمي امساعيل
الشيوخي

الشيوخي

العن ا

In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI
In the
name of: MUTASEM A A ALSHUKHI
ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/

 :الخليل بوار الاحا

عنوان التبليغ  :اخلليل دوار الصحة
العن ا  :الخليل بوار الاحا


ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:><,>/


عنوان التبليغ  :اخلليل دوار الصحة
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العالمة التجارية رقم  31953 :
يف الصنف  9 :
التاريخ  7102/10/12 :

Ϳ;3


يف الصنف  9 :

حبشوات األسنان –
اخلاصة 7102
املواد /10/12 :
ومواد للتضميد التاريخ
املطهرةواملواد
ملواد البيطري
والطب
طب مواد
يف اجل :
الشمع املستخدم من
الصيدلة -ا
األسنان
الصحية – أغذية األطفال واملرضى – اللصق الطبية

واملعقمة  -املستحضرات اخلاصة إبابدة األعشاب
واحلشرات





Trade Mark No.: 30593
In Class: 5
Date: 08/01/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů͕ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇĂŶĚƐĂŶŝƚĂƌǇ

من اجل  :مواد  الصيدلة والطب البيطري واملواد
 31953
التجارية رقم  :
الصحية – أغذية العالمة
اللصق الطبية
واملرضى –
األطفال




Ϳ;3










ومواد للتضميد املواد اخلاصة حبشوات األسنان –
املضادة
املستحضرات
الضارة
املطهرة
األسنان  -املواد
 املستخدم يف طبالشمع

͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĚŝĞƚĞƚŝĐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƵƐĞ
Trade Mark No.: 30593
ĨŽŽĚĨŽƌďĂďŝĞƐ͖ƉůĂƐƚĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖ŵĂƚĞƌŝĂů
In Class: 5
ĨŽƌƐƚŽƉƉŝŶŐƚĞĞƚŚ͕ĚĞŶƚĂůǁĂǆ͖ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
Date: 08/01/2017
ĨŽƌĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐǀĞƌŵŝŶ͖ĨƵŶŐŝĐŝĚĞƐ͕ŚĞƌďŝĐŝĚĞƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů͕ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇĂŶĚƐĂŶŝƚĂƌǇ

͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĚŝĞƚĞƚŝĐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƵƐĞ
ĨŽŽĚĨŽƌďĂďŝĞƐ͖ƉůĂƐƚĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖ŵĂƚĞƌŝĂů
ĨŽƌƐƚŽƉƉŝŶŐƚĞĞƚŚ͕ĚĞŶƚĂůǁĂǆ͖ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
ĨŽƌĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐǀĞƌŵŝŶ͖ĨƵŶŐŝĐŝĚĞƐ͕ŚĞƌďŝĐŝĚĞƐ

املستحضرات اخلاصة إبابدة األعشاب
للطفيليات  –-فوطواملعقمة -
نسائيةواطفال.

أبسم  :معتصم
الشيوخي

واحلشرات الضارة  -املستحضرات
امساعيل
عزمي
فوط نسائيةواطفال .
للطفيليات –-
أبسم  :معتصم عزمي امساعيل
الشيوخي

العن ا  :الخليل بوار الاحا

عنوان التبليغ :



العن ا  :الخليل بوار الاحا

عنواندوار
اخلليل
الصحةدوار الصحة
التبليغ  :اخلليل


املضادة

In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI
In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI

ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/
ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:><,>/
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:><,>/
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العالمة التجارية رقم  31954 :
يف الصنف  70 :







Date: 08/01/2017

التاريخ  7102/10/12 :

العالمة التجارية رقم  31950 :

األد 06
الصنف :
من يف
وات  واألوعية املنزلية الصغرية (ير
اجل :
التاريخ  7102/10/12 :
املصنوعة من معادن نفيسة واملطالة) – األمشاط

من اجل  :تشمل الورق واألصناف املصنوعة منه –
اليت-
املواد منه
املصنوعة
واألصناف
الورق– املقوى
التلوين) –
الكرتون)فرش
الفرش ((عدا
واإلسفنج
املطبوعات  -اجلرائد والدورايت – الكتب – مواد
تستعمل يف صناعة الفرش – األدوات واملواد اليت
التجليد – الصور الفوتوغرافية – األدوات الكتابية –

األدوات
ابألدوات
مواد يفاللصق (
الكتابية)املصنوعات
الفوالذ –
اخلاصةصوف
التنظيف –
تستخدم
اخلاصة ابلفنانني – فرش التلوين – اآلالت الكاتبة ووازم
الزجاجية والصيين والفخار (ير واردة يف فئات
املكاتب(عدا األاثث) – األدوات اليت تستخدم يف

املصنوعة–
ورق اللعب
املنزليةهزة) –
عدا األج
والتعليم – (
التهذيب
الصغرية
واألوعية
األدوات
أخرى) -
حروف الطباعة والكليشات (الواح الطباعة) 

امساعيل اجلرادل – املقايل –
معتصمواينعزمياملطبخ –
البالستيك (
من
أبسم :
الشيوخي احلديد واألملنيوم واللدائن ( بالستيك) –
املصنوعة من
العن ا

Trade Mark No.: 30594
In Class: 21
Trade Mark No.: 30591

In Class: 16
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
,ŽƵƐĞŚŽůĚŽƌŬŝƚĐŚĞŶƵƚĞŶƐŝůƐĂŶĚ

͖ͿĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐ;ŶŽƚŽĨƉƌĞĐŝŽƵƐŵĞƚĂůŽƌĐŽĂƚĞĚƚŚĞƌĞǁŝƚŚ
Date: 08/01/2017
ͲĐŽŵďƐĂŶĚƐƉŽŶŐĞƐ͖ďƌƵƐŚĞƐ;ĞǆĐĞƉƚƉĂŝŶƚďƌƵƐŚĞƐͿ͖ďƌƵƐŚ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
ƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚ
͖ŵĂŬŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƐƚĞĞůǁŽŽů
͖ŵĂƚƚĞƌ͖ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ
ƵŶǁŽƌŬĞĚŽƌƐĞŵŝͲǁŽƌŬĞĚŐůĂƐƐ;ĞǆĐĞƉƚŐůĂƐƐƵƐĞĚŝŶ
ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĂƌƚŝƐƚƐΖ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ƉĂŝŶƚďƌƵƐŚĞƐ͖ƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐĂŶĚŽĨĨŝĐĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ
ďƵŝůĚŝŶŐͿ͖ŐůĂƐƐǁĂƌĞ͕ƉŽƌĐĞůĂŝŶĂŶĚĞĂƌƚŚĞŶǁĂƌĞŶŽƚ
;ĞǆĐĞƉƚĨƵƌŶŝƚƵƌĞͿ͖ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂůĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů

ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ
;ĞǆĐĞƉƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͖ƉůĂƐƚŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƉĂĐŬĂŐŝŶŐ;ŶŽƚ
͘ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿ͖ƉƌŝŶƚĞƌƐΖƚǇƉĞ͖ƉƌŝŶƚŝŶŐďůŽĐŬƐ

In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI
ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/

 :الخليل بوار الاحا

والكبس ويرها (عدا
والسحق
التبليغ :للفرم
عنوانالصغرية
األجهزة
الصحة
اخلليل دوار

اليت يتم تشغيلها ابحملركات والكهرابء) .
أبسم  :معتصم عزمي امساعيل
الشيوخي





In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI




ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/
Ϳ;3
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/

العن ا  :الخليل بوار الاحا

عنوان التبليغ  :اخلليل دوار الصحة


123

















العالمة التجارية رقم  31959 :
يف الصنف  79 :



التاريخ  7102/10/12 :
 31959
املالبسرقم  :
التجارية
العالمة
واغطية الراس 
ولباس القدم
اجل :
من
الصنف :
يف
 79عزمي امساعيل
معتصم
أبسم :
الشيوخي  7102/10/12
التاريخ :

الاحاواغطية الراس 
ولباسارالقدم
املالبس
من اجل
الخليل بو
العن :ا :
امساعيل
أبسم
الصحة
عزميدوار
معتصماخلليل
عنوان :التبليغ :

الشيوخي

العن ا  :الخليل بوار الاحا


عنوان التبليغ  :اخلليل دوار الصحة

Ϳ;9

Trade Mark No.: 30595
In Class: 25

Date: 08/01/2017
Trade Mark No.:
30595
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ

In the
Class:
25
name of: MUTASEM A A ALSHUKHI
Date: 08/01/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
the name of: MUTASEM
A A ALSHUKHI
:><,>/



ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/

واملعقمة  -املستحضرات  اخلاصة إبابدة األعشاب

املضادة

واحلشرات الضارة  -املستحضرات
العدد التاسع عرش 2017/10/1
للطفيليات  –-فوط نسائية واطفال .



Ϳ;6

80

124

In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI

أبسم  :معتصم عزمي امساعيل

الشيوخي
الاحا
31956

:
رقم
ية
ر
التجا
العالمة
31956
التجار:ية رقم
العالمة
الخليل :بوار
العن ا

Trade
Mark No.: 30596
Trade Mark No.: 30596
ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/
In
Class:
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Class: 5
5
:><,>/
Date: 08/01/2017
Date: 08/01/2017

الصنف  9 ::
يف
الصنف
دوار الصحة
التبليغ :9اخلليل
يفعنوان
التاريخ 7102 /10/12 :
التاريخ  7102/10/12 :
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů͕ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇĂŶĚƐĂŶŝƚĂƌǇ
من اجل  :مواد الصيدلة والطب البيطري واملواد

͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĚŝĞƚĞƚŝĐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƵƐĞ
الطبية
اللصق
–
واملرضى
األطفال
أغذية
–
الصحية
مواد 
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů͕ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇĂŶĚƐĂŶŝƚĂƌǇ
واملواد
البيطري
والطب
الصيدلة
:
اجل
من
ĨŽŽĚĨŽƌďĂďŝĞƐ͖ƉůĂƐƚĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖ŵĂƚĞƌŝĂů


ĨŽƌƐƚŽƉƉŝŶŐƚĞĞƚŚ͕ĚĞŶƚĂůǁĂǆ͖ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
ومواد للتضميد املواد اخلاصة حبشوات األسنان – ͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĚŝĞƚĞƚŝĐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƵƐĞ
ĨŽƌĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐǀĞƌŵŝŶ͖ĨƵŶŐŝĐŝĚĞƐ͕ŚĞƌďŝĐŝĚĞƐ
الطبية
اللصق
–
واملرضى
األطفال
الصحية – أغذية

ĨŽŽĚĨŽƌďĂďŝĞƐ͖ƉůĂƐƚĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖ŵĂƚĞƌŝĂů
الشمع املستخدم يف طب األسنان  -املواد املطهرة
األعشاب–  ĨŽƌƐƚŽƉƉŝŶŐƚĞĞƚŚ͕ĚĞŶƚĂůǁĂǆ͖ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
اخلاصة إبابدة
واملعقمة -
حبشوات األسنان
املستحضرات اخلاصة
للتضميد املواد
ومواد
ĨŽƌĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐǀĞƌŵŝŶ͖ĨƵŶŐŝĐŝĚĞƐ͕ŚĞƌďŝĐŝĚĞƐ
املضادة
املستحضرات
واحلشرات  الضارة -
األسنان  -املواد املطهرة
الشمع املستخدم يف طب
للطفيليات  –-فوط نسائية واطفال.
اخلاصة إبابدة األعشاب In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI
املستحضراتامساعيل
واملعقمة -معتصم عزمي
أبسم :
Ϳ;2
الشيوخي
واحلشرات الضارة  -املستحضرات املضادة
ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/
العن ا  :الخليل بوار الاحا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/
الصحة .
دوار واطفال
اخلليلنسائية
– :فوطللطفيليات
التبليغ
عنوان


Inthe name of: MUTASEM A A ALSHUKHI
أبسم  :معتصم عزمي امساعيل


الشيوخي

ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/
العن ا  :الخليل بوار الاحا
Ϳ ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/ ; 2
عنوان التبليغ  :اخلليل دوار الصحة
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العالمة التجارية رقم  31952 :

يف الصنف  70 :
31952
رقم : /
التجا
العالمة
 7102
12ر/ية10
التاريخ :








يف الصنف  70 :

واألوعية املنزلية الصغرية (ير
من اجل  :األدوات
التاريخ  7102 /10/12 :
املصنوعة من معادن نفيسة واملطالة) – األمشاط
واإلسفنج – الفرش (عدا فرش التلوين) – املواد اليت
تستعمل يف صناعة الفرش – األدوات واملواد اليت
تستخدم يف التنظيف – صوف الفوالذ – املصنوعات

Ϳ;2

Trade Mark No.: 30597
In Class: 21
Trade08/01/2017
Mark No.: 30597
Date:

In Class: 21
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
,ŽƵƐĞŚŽůĚŽƌŬŝƚĐŚĞŶƵƚĞŶƐŝůƐĂŶĚ
Date: 08/01/2017

͖ͿĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐ;ŶŽƚŽĨƉƌĞĐŝŽƵƐŵĞƚĂůŽƌĐŽĂƚĞĚƚŚĞƌĞǁŝƚŚ
ͲĐŽŵďƐĂŶĚƐƉŽŶŐĞƐ͖ďƌƵƐŚĞƐ;ĞǆĐĞƉƚƉĂŝŶƚďƌƵƐŚĞƐͿ͖ďƌƵƐŚ
͖ŵĂŬŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƐƚĞĞůǁŽŽů
ƵŶǁŽƌŬĞĚŽƌƐĞŵŝͲǁŽƌŬĞĚŐůĂƐƐ;ĞǆĐĞƉƚŐůĂƐƐƵƐĞĚŝŶ
ďƵŝůĚŝŶŐͿ͖ŐůĂƐƐǁĂƌĞ͕ƉŽƌĐĞůĂŝŶĂŶĚĞĂƌƚŚĞŶǁĂƌĞŶŽƚ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ

الزجاجية والصيين والفخار ( ير واردة يف فئات

أخرى)  -األدوات واألوعية املنزلية الصغرية املصنوعة
من البالستيك (واين املطبخ – اجلرادل – املقايل –




املصنوعة من احلديد واألملنيوم واللدائن ( بالستيك) –
العالمة التجارية رقم  31952 :
األجهزة الصغرية للفرم والسحق والكبس ويرها (عدا

 70
الصنف :
ابحملركات والكهرابء) .
تشغيلها
يفاليت يتم
 7102
التاريخ /12 ::
امساعيل
/10عزمي
معتصم
أبسم
الشيوخي

العن ا  :الخليل بوار الاحا

عنوان التبليغ  :اخلليل دوار الصحة



Trade Mark No.: 30597
In Class: 21
Date:
In
the 08/01/2017
name of: MUTASEM A A ALSHUKHI
ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/





Date: 08/01/2017
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/

التاريخ  7102/10/12 :

عنوان التبليغ  :اخلليل دوار الصحة




/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ


من اجل  :تشمل الورق واألصناف املصنوعة منه –

2017/10/1واألصناف املصنوعة منه -
الكرتون)
عرش (
املقوى
الورق
التاسع
العدد


ƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚ

͖81ŵĂƚƚĞƌ͖ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ
ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĂƌƚŝƐƚƐΖ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ƉĂŝŶƚďƌƵƐŚĞƐ͖ƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐĂŶĚŽĨĨŝĐĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ
; 2 126
Ϳ
;ĞǆĐĞƉƚĨƵƌŶŝƚƵƌĞͿ͖ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂůĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů
;ĞǆĐĞƉƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͖ƉůĂƐƚŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƉĂĐŬĂŐŝŶŐ;ŶŽƚ
͘ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿ͖ƉƌŝŶƚĞƌƐΖƚǇƉĞ͖ƉƌŝŶƚŝŶŐďůŽĐŬƐ



املطبوعات  -اجلرائد والدورايت – الكتب – مواد
التجليد – الصور الفوتوغرافية – األدوات الكتابية –

مواد اللصق ( اخلاصة ابألدوات الكتابية) األدوات




اخلاصة ابلفنانني – فرش التلوين – اآلالت الكاتبة ووازم
العالمة التجارية رقم  31952 :
املكاتب(عدا األاثث) – األدوات اليت تستخدم يف

Trade Mark No.: 30598
In Class: 16

يف الصنف  06 :

 7102األجهزة) – ورق اللعب –
( –/10عدا
والتعليم
التهذيب/12 :
التاريخ
احملارم
)
الطباعة
وح
(
والكليشات
الطباعة
حروف
من اجل  :تشمل الورق واألصناف املصنوعة منه –

Date: 08/01/2017







/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
Trade Mark No.: 30598

العالمة التجارية رقم  31952 :
ƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚ
Date: 08/01/2017
املقوى (أطفال.
الورقية – فوط
 7102 /06
10/:12
التاريخ :
In Class: 16
الصنف
يف
منه
املصنوعة
واألصناف
الكرتون)
الورق
͖ŵĂƚƚĞƌ͖ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ
من اجل  :تشمل الورق واألصناف املصنوعة منه – /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
In
the
name
of:
MUTASEM
A
A
ALSHUKHI
امساعيل
عزمي
معتصم
:
أبسم
ƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚ
ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĂƌƚŝƐƚƐΖ
الكرتون) الكتب
والدور (ايت –
مواد منه -
واألصناف–املصنوعة
املطبوعات  -اجلرائدالورق املقوى
͖ŵĂƚƚĞƌ͖ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ƉĂŝŶƚďƌƵƐŚĞƐ͖ƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐĂŶĚŽĨĨŝĐĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ
الشيوخي
ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĂƌƚŝƐƚƐΖ
الكتابية–– مواد
ايت – الكتب
اجلرائدا والدور
– الصور املطبوعات -
ألدوات
الفوتوغرافية –
التجليد
;ĞǆĐĞƉƚĨƵƌŶŝƚƵƌĞͿ͖ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂůĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ƉĂŝŶƚďƌƵƐŚĞƐ͖ƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐĂŶĚŽĨĨŝĐĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ
التجليد – الصور الفوتوغرافية – األدوات الكتابية –
;ĞǆĐĞƉƚĨƵƌŶŝƚƵƌĞͿ͖ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂůĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů
ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/
الاحا
ار
و
ب
الخليل
:
ا
العن
;ĞǆĐĞƉƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͖ƉůĂƐƚŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƉĂĐŬĂŐŝŶŐ;ŶŽƚ
األدوات
اخلاصةالكتابية
ابألدوات
مواد اللصق ( اخلاصة
;ĞǆĐĞƉƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͖ƉůĂƐƚŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƉĂĐŬĂŐŝŶŐ;ŶŽƚ
األدوات
ابألدوات) الكتابية)
مواد اللصق (
͘ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿ͖ƉƌŝŶƚĞƌƐΖƚǇƉĞ͖ƉƌŝŶƚŝŶŐďůŽĐŬƐ
 ͘ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐͿ͖ƉƌŝŶƚĞƌƐΖƚǇƉĞ͖ƉƌŝŶƚŝŶŐďůŽĐŬƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:><,>/

الصحة
عنوان التبليغ  :اخلليل دوار
ووازم ووازم
اآلالت الكاتبة
فرش
التلوين –الكاتبة
اآلالت
ابلفنانني ––
اخلاصةالتلوين
اخلاصة ابلفنانني – فرش
املكاتب(عدا األاثث) – األدوات اليت تستخدم يف




املكاتب(عدا األاثث) – األدوات اليت تستخدم يف



التهذيب والتعليم – (عدا األجهزة) – ورق اللعب –
اللعب) –احملارم
ورقوح الطباعة
والكليشات (
عدا الطباعة
حروف
األجهزة) –
والتعليم – (

التهذيب

حروف الطباعة والكليشات (وح الطباعة) احملارم
الورقية – فوط أطفال .

الورقية –

أبسم  :معتصم عزمي امساعيل

فوط أطفال .
الشيوخي



In the name of: MUTASEM A A ALSHUKHI
ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/
of: MUTASEM A A ALSHUKHI
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/

العن ا  :الخليل بوار الاحا

أبسم  :معتصم عزمي امساعيل
الشيوخي

Ϳ;5

عنوان التبليغ  :اخلليل دوار الصحة




In the name





ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/

العن ا  :الخليل بوار الاحا

عنوان التبليغ  :اخلليل دوار الصحة




; 5127
Ϳ













Ϳ;5



العالمة التجارية رقم  31955 :
يف الصنف   31 :العالمة التجارية رقم 31955 :








Trade Mark No.: 30599
In Class: 30 Trade Mark No.: 30599
In Class: 30

يف الصنف  31 :

Date: 09/01/2017

التاريخ  7102/10/15 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĨůĂŬĞƐŵĂĚĞĨƌŽŵĨůŽǁĞƌŽĨǁŚĞĞƚŽƌ
من اجل  :رقائق مصنوعة من طحني الذرة او البطاطا 
ƉŽƚĂƚŽ
In the name of: SHAREKET SALAH ALTEJARYH
أبسم  :شركة صالح التجارية
LISINAT ALMWAD ALGHTHAEYH WATAWZIAHA
لصناعة املواد الغذائية وتوزيعها




العن ا  :الخليل – لح ل واب قب

عنوان التبليغ  :اخلليل – حلحول واد قبون
العالمة التجارية رقم  31955 :

يف الصنف  31 :




>ĚĚƌĞƐƐ͗><,>>,>,K
>ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>>,>,K
Trade Mark No.: 30599
InClass: 30


Ϳ ; 01
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Trade Mark No.: 30600

العالمة التجارية رقم  31611 :





الصنف  79 :
يف


التاريخ  7102/10/15 :
العالمة التجارية رقم  31611 :
من اجل  :املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس 
يف الصنف  79 :
أبسم  :فوزي عصام فوزي سعيد
التاريخ  7102/10/15 :
العن ا  :يف

من اجل  :املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس 
عنوان التبليغ  :رام هللا  -عمارة برج الساعة  -ط9
1952296229فوزي سعيد
جوال أبسم  :فوزي عصام

العن ا  :يف

عنوان التبليغ  :رام هللا  -عمارة برج الساعة  -ط9
 جوال 1952296229


In Class: 25
Date: 09/01/2017
Trade Mark No.: 30600
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
In Class: 25
In the name of: Fowzi Esam Fowzi Saeid
Date: 09/01/2017
ĚĚƌĞƐƐ͗,ĂǇĨĂ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
In the name of: Fowzi Esam Fowzi Saeid

; 00129
Ϳ

ĚĚƌĞƐƐ͗,ĂǇĨĂ
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :






















العالمة التجارية رقم  31610 :

يف الصنف  79 :

التاريخ  7102/10/15 :
من اجل  :املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس 

أبسم  :فوزي عصام فوزي سعيد
العن ا  :يف

عنوان التبليغ  :رام هللا  -عمارة برج الساعة  -ط9
جوال 1952296229





Trade Mark No.: 30601
In Class: 25
Date: 09/01/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
In the name of: Fowzi Esam Fowzi Saeid
ĚĚƌĞƐƐ͗,ĂǇĨĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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Trade Mark No.: 30602
In Class: 41

Date: 09/01/2017
DŽǀŝĞƐƚƵĚŝŽƐ͕DƵƐŝĐͲŚĂůůƐ͕EƵƌƐĞƌǇƐĐŚŽŽůƐ͕WůĂŶŶŝŶŐ
;WĂƌƚǇͿĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͕WƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨƐŚŽǁƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͕/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
;ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚͿ͕>ŝǀĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ;WƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨͿ͕
DŽǀŝĞƐƚƵĚŝŽƐ͕DƵƐŝĐͲŚĂůůƐ͕EƵƌƐĞƌǇƐĐŚŽŽůƐ͕WůĂŶŶŝŶŐ
;WĂƌƚǇͿĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͕WƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨƐŚŽǁƐ

In the name of: Fowzi Esam Fowzi Saeid
ĚĚƌĞƐƐ͗,ĂǇĨĂ
In the name of: Fowzi Esam Fowzi Saeid
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ĚĚƌĞƐƐ͗,ĂǇĨĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





 40 : يف الصنف

 قاعات، سينمائية
 ستوديوهات، متثيليات حية
 7102/10/15 : التاريخ

انتاج، ،الرتفيه
حفالتعنترفيه
، حضانة
عرض
تنظيممعلومات
، الرتفيه
: دور اجل
من

، موسيقية
 قاعات،  ستوديوهات سينمائية، متثيليات حية
 عروض مسرحية

 انتاج،  تنظيم حفالت ترفيه، سعيد
فوزيحضانة
 دور، عصام
 فوزيموسيقية: أبسم
 عروض مسرحية
 يف: العن ا
 فوزي عصام فوزي سعيد: أبسم

9 ط-  يفعمارة برج الساعة-:رام ا هللا
: عنوان التبليغ
العن

جوال
9 ط-  عمارة برج الساعة- رام هللا1952296229
: عنوان التبليغ







Trade Mark No.: 30603
In Class:
41
Date:
09/01/2017
Trade Mark No.: 30603
In Class: 41

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͕/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

Date: 09/01/2017

;ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚͿ͕>ŝǀĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ;WƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨͿ͕
DŽǀŝĞƐƚƵĚŝŽƐ͕DƵƐŝĐͲŚĂůůƐ͕EƵƌƐĞƌǇƐĐŚŽŽůƐ͕WůĂŶŶŝŶŐ
;WĂƌƚǇͿĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͕WƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨƐŚŽǁƐ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͕/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

;ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚͿ͕>ŝǀĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ;WƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨͿ͕
In the name of: Fowzi Esam Fowzi Saeid
DŽǀŝĞƐƚƵĚŝŽƐ͕DƵƐŝĐͲŚĂůůƐ͕EƵƌƐĞƌǇƐĐŚŽŽůƐ͕WůĂŶŶŝŶŐ
ĚĚƌĞƐƐ͗,ĂǇĨĂ

;WĂƌƚǇͿĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͕WƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨƐŚŽǁƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


the name of: Fowzi Esam Fowzi Saeid
In


ĚĚƌĞƐƐ͗,ĂǇĨĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :









03 ͿͿ
;;03













1952296229 جوال
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 7102/10/15
: التاريخ

 31617 : العالمة التجارية رقم
 عرض،  معلومات عن الرتفيه،  الرتفيه: من اجل


Trade Mark No.: 30602
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͕/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
In Class: 41
;ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚͿ͕>ŝǀĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ;WƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨͿ͕



 31617 : العالمة التجارية رقم
 40  : يف الصنف



Date: 09/01/2017









 31613 : العالمة التجارية رقم

 31613 : العالمة التجارية رقم
 40 : يف الصنف
 7102/10
: التاريخ
40/15
: الصنف
يف

 عرض،  معلومات عن الرتفيه،  الرتفيه: من اجل
 قاعات،  ستوديوهات سينمائية، متثيليات حية

 7102/10/15 : التاريخ

 عرض،  معلومات عن الرتفيه، من اجل الرتفيه
عصام فوزي
متثيلياتفوزي
: أبسم
 قاعات، سعيد سينمائية
ستوديوهات
، حية
 انتاج،  تنظيم حفالت ترفيه،  دور حضانة، موسيقية
:
 عروض مسرحية
يف

:

العن ا

انتاج9ط، ترفيه
حفالت
، موسيقية
- الساعة
تنظيم برج
 عمارة،-حضانة
 رام هللا:دور
التبليغ
عنوان
1952296229 جوال
 عروض مسرحية


 فوزي عصام فوزي سعيد: أبسم
 يف: العن ا

; 04 Ϳ



9 ط-  عمارة برج الساعة-  رام هللا: عنوان التبليغ
1952296229 جوال
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Trade Mark No.: 30604
In Class: 35

العالمة التجارية رقم  31614 :
يف الصنف  39 :

Date: 09/01/2017

التاريخ  7102/10/15 :

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
Trade Mark No.: 30604
͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
Trade Mark No.: 30604
In Class: 35

من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
العالمة التجارية رقم  31614 :
 39
الصنف :
رقم  31614 :
العالمة التجار
املكتيبية 
النشاط
وتفعيل
يفاالعمال

Date: 09/01/2017

من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
االعمال وتفعيل النشاط
املكتيب 7102/10/
التاريخ 15 :

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
Date: 09/01/2017











التاريخ :



7102 /10 /15
الصنف 39 :
يف

أبسم  :هناء ابراهيم علي االعرج
يف
العن اا ::
يف
العن

أبسم  :هناء ابراهيم علي االعرج
عنوان التبليغ  :رام

من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
الساعة -ط9
وتفعيل برج
عمارة
هللا -
النشاط املكتيب
االعمال

الساعة  -ط9
 1952296229عمارة برج
عنوان التبليغ  :رام هللا -
جوال
أبسم  :هناء ابراهيم علي االعرج


In Class: 35

In the name of: Hana'a Ibrahim Ali Ala'araj
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĚĚƌĞƐƐ͗,ĂǇĨĂ
ĚĚƌĞƐƐ͗,ĂǇĨĂ
͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
In the name of: Hana'a Ibrahim Ali Ala'araj

In the name of: Hana'a Ibrahim Ali Ala'araj
:



جوال 1952296229

عنوان التبليغ  :رام هللا  -عمارة برج الساعة  -ط9

جوال 1952296229
العن ا  :يف
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30605
 Trade Mark No.:








Ϳ ; 09



العالمة التجارية رقم  31619 :

يف الصنف  75 :
التاريخ  7102/10/15 :

ĚĚƌĞƐƐ͗,ĂǇĨĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :






Ϳ ; 09

Ϳ ; 09



In Class: 29
Date: 09/01/2017

من اجل  :اللحوم؛ األمساك؛ الدواجن؛ حلوم الصيد؛ ͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͖ĨŝƐŚ͖ƉŽƵůƚƌǇ͖ŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚĞǆƚƌĂĐƚƐ
͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ
مستخلصات اللحوم؛ احملفوظة  ،الفواكه واخلضار
ũĂŵƐ͖ĐŽŵƉŽƚĞƐ͖ĞŐŐƐ͖ŵŝůŬ͖ŵŝůŬƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚ
اجملففة واملطبوخة؛ املواد اهلالمية؛ املَرىب؛ الفواكه
املطبوخة ابلسكر؛ البيض؛ احلليب؛ منتجات حليب؛
الزيوت والدهون القابلة لألكل؛ الغموس؛ اجلبنة؛ لنب






الزابدي؛ املكسرات الصاحلة لألكل؛ املكسرات
ضرة ؛ البذور املعاجلة الصاحلة لألكل؛ ألواح األغذية
احمل ّ
اليت أساسها البندق؛ خلطات الفواكه والبندق؛ رقائق

البطاطس؛ مقرمشات البطاطس؛ األغذية اخلفيفة اليت
أساسها البطاطس؛ األغذية اخلفيفة اليت أساسها فول


͖ĨĂƚƐ͖ŝƉƐ͖ĐŚĞĞƐĞ͖ǇŽŐƵƌƚ͖ĞĚŝďůĞŶƵƚƐ͖ƉƌŽĐĞƐƐĞĚŶƵƚƐ
ƉƌŽĐĞƐƐĞĚĞĚŝďůĞƐĞĞĚƐ͖ŶƵƚͲďĂƐĞĚĨŽŽĚďĂƌƐ͖ŵŝǆƚƵƌĞƐŽĨ
ĨƌƵŝƚĂŶĚŶƵƚƐ͖WŽƚĂƚŽĐŚŝƉƐ͖ƉŽƚĂƚŽĐƌŝƐƉƐ͖ƉŽƚĂƚŽͲďĂƐĞĚ
ƐŶĂĐŬĨŽŽĚƐ͖ƐŽǇͲďĂƐĞĚƐŶĂĐŬĨŽŽĚƐ͖ƐŽǇĐŚŝƉƐ͖ĨƌƵŝƚͲďĂƐĞĚ
ƐŶĂĐŬĨŽŽĚ͖ĨƌƵŝƚĐŚŝƉƐ͖ǇƵĐĐĂĐŚŝƉƐ͖WƌĞƉĂƌĞĚďĞĞĨ͖ďĞĞĨ
ũĞƌŬǇ͖ƉƵĨĨĞĚƉŽƌŬƌŝŶĚ͖ǀĞŐĞƚĂďůĞƐĂůĂĚƐ͖ĨƌƵŝƚĂŶĚ
͖ǀĞŐĞƚĂďůĞƐƉƌĞĂĚƐ͖ǀĞŐĞƚĂďůĞďĂƐĞĚƐŶĂĐŬĨŽŽĚƐĂŶĚĐŚŝƉƐ
ƌĞĂĚǇƚŽĞĂƚƐŶĂĐŬĨŽŽĚƐĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐƉƌŝŵĂƌŝůǇŽĨƉŽƚĂƚŽĞƐ
ĂŶĚĐŚŝƉƐ͕ŶƵƚƐ͕ŶƵƚƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ƐĞĞĚƐ͕ĨƌƵŝƚƐ͕ǀĞŐĞƚĂďůĞƐŽƌ
͘ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƐƚŚĞƌĞŽĨ͖ůĞŐƵŵĞͲďĂƐĞĚƐŶĂĐŬƐĂŶĚƐƉƌĞĂĚƐ

الصواي؛ رقائق الصواي؛ الوجبات اخلفيفة اليت أساسها

الفاكهة؛ رقائق فواكه؛ رقائق اليوكا؛ اللحم البقري
اجلاهز؛ حلم البقر املقدد؛ جلد اخلنزير املنفوخ؛ سلطات

اخلضروات؛ الفواكه واخلضار القابلة للدهن؛ األغذية
اخلفيفة والرقائق اليت أساسها اخلضار؛ األغذية اخلفيفة

تتضمن أساسا على بطاطس
اجلاهزة لألكل اليت
ّ
ِ
البندق ،البذور ،فواكه،
ورقائق ،البندقُ ،م َنتجات
اخلضار واخللطات املكونة منها؛ األغذية اخلفيفة

واألكل القابل للدهن اليت أساسها البقوليات  .
In the name of: PepsiCo, Inc.
أبسم  :بيبسيكو ،إنك.
العن و ا  500 :أنورسوو هيوول رووب ͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϳϬϬŶĚĞƌƐŽŶ,ŝůůZŽĂĚ͕WƵƌĐŚĂƐĞ͕EĞǁzŽƌŬ

اخلفيفة والرقائق اليت أساسها اخلضار؛ األغذية اخلفيفة

تتضمن أساسا على بطاطس
اجلاهزة لألكل اليت
ّ 2017/10/1
العدد التاسع عرش
ِ
، فواكه، البذور،البندق
 مُنتَجات، البندق،ورقائق
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اخلضار واخللطات املكونة منها؛ األغذية اخلفيفة

 . واألكل القابل للدهن اليت أساسها البقوليات
In the name of: PepsiCo, Inc.
. إنك، بيبسيكو: أبسم
; 06 Ϳ
ĚĚƌĞƐƐ͗ϳϬϬŶĚĞƌƐŽŶ,ŝůůZŽĂĚ͕WƵƌĐŚĂƐĞ͕EĞǁzŽƌŬ͕
 أنورسوو هيوول رووب500 : العن و ا
E͘z͘ϭϬϱϳϳ͕h͘^͘͘
ا10755 ا بيوووووووو رجيسا ني يوووووووو ر
ال الي ت المتحوة األ ري يا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 البرية4427 ب. ص


; 06 Ϳ













Trade Mark No.: 30606

Trade Mark No.: 30606



In Class: 30

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͖ƚĞĂ͖ĐŽĐŽĂ͖ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ƐƵŐĂƌ͖

In Class: 30

ƌŝĐĞ͖ƚĂƉŝŽĐĂ͖ƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͖
ďƌĞĂĚ͖ƉĂƐƚƌŝĞƐ͖ĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͖
ďĂŬŝŶŐƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ͖ƐĂƵĐĞƐ
;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ĐĞƌĞĂůƐ͖ƉƌŽĐĞƐƐĞĚŐƌĂŝŶƐ͖ƐŶĂĐŬĨŽŽĚ
ƉƌŽĚƵĐƚƐŵĂĚĞĨƌŽŵĐĞƌĞĂůĨůŽƵƌ͖ƐŶĂĐŬĨŽŽĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŵĂĚĞĨƌŽŵƉŽƚĂƚŽĨůŽƵƌ͖ƐŶĂĐŬĨŽŽĚƉƌŽĚƵĐƚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
ƌŝĐĞĨůŽƵƌ͖ĐƌĂĐŬĞƌƐ͖ƚĂĐŽĐŚŝƉƐ͖ƚŽƌƚŝůůĂĐŚŝƉƐ͖ĨůŽƵƌͲďĂƐĞĚ
ĐŚŝƉƐ͖ŐƌĂŝŶͲďĂƐĞĚĐŚŝƉƐ͖ĐĞƌĞĂůͲďĂƐĞĚƐŶĂĐŬĨŽŽĚ͖ĐĞƌĞĂů
ďĂƐĞĚĨŽŽĚďĂƌƐ͖ĐĞƌĞĂůďĂƌƐĂŶĚĞŶĞƌŐǇďĂƌƐ͖ƌŝĐĞ ͲďĂƐĞĚ
ƐŶĂĐŬĨŽŽĚ͖ƌŝĐĞĐŚŝƉƐ͖ƌŝĐĞĐƌŝƐƉƐ͖ƌŝĐĞĐƌĂĐŬĞƌƐ͖ƉƵĨĨĞĚƌŝĐĞ͖
ĐĂŬĞƐ;ƌŝĐĞͲͿ͖ƐŶĂĐŬĨŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵĐŽƌŶ͖ƉƌŽĐĞƐƐĞĚĐŽƌŶ͖
ƉŽƉĐŽƌŶ͖ƌŽĂƐƚĞĚĐŽƌŶ͖ƉƵĨĨĞĚĐŽƌŶƐŶĂĐŬƐ͖ŵĂŝǌĞͲďĂƐĞĚ
ƐŶĂĐŬƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞǆƚƌƵĚĞĚƐŶĂĐŬƐĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐŵĂŝǌĞ͖
ƉŽƉƉĂĚŽŵƐ͖ƉƌĞƚǌĞůƐ͖ŐƌĂŶŽůĂ͖ŐƌĂŶŽůĂͲďĂƐĞĚƐŶĂĐŬďĂƌƐ͖
ĐĞƌĞĂůƐĞĞĚƐ͕ƉƌŽĐĞƐƐĞĚ͖ƐŶĂĐŬďĂƌƐĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂŵŝǆƚƵƌĞŽĨ
ŐƌĂŝŶƐ͕ŶƵƚƐĂŶĚĚƌŝĞĚĨƌƵŝƚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ƐĂůƐĂƐ͖ƐĂƵĐĞƐ͖
ĐŽĂƚĞĚŶƵƚƐĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŐƌĂŶŽůĂͲďĂƐĞĚƐŶĂĐŬĨŽŽĚƐ͖
ŵĂŝǌĞͲďĂƐĞĚƐŶĂĐŬƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ƌĞĂĚǇƚŽĞĂƚƐŶĂĐŬĨŽŽĚƐ
ĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐƉƌŝŵĂƌŝůǇŽĨŐƌĂŝŶƐ͕ĐŽƌŶ͕ĐĞƌĞĂůŽƌĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƐ
ƚŚĞƌĞŽĨ͘

Date: 09/01/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͖ƚĞĂ͖ĐŽĐŽĂ͖ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ƐƵŐĂƌ͖
ƌŝĐĞ͖ƚĂƉŝŽĐĂ͖ƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͖
ďƌĞĂĚ͖ƉĂƐƚƌŝĞƐ͖ĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͖
ďĂŬŝŶŐƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ͖ƐĂƵĐĞƐ
;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ĐĞƌĞĂůƐ͖ƉƌŽĐĞƐƐĞĚŐƌĂŝŶƐ͖ƐŶĂĐŬĨŽŽĚ
ƉƌŽĚƵĐƚƐŵĂĚĞĨƌŽŵĐĞƌĞĂůĨůŽƵƌ͖ƐŶĂĐŬĨŽŽĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŵĂĚĞĨƌŽŵƉŽƚĂƚŽĨůŽƵƌ͖ƐŶĂĐŬĨŽŽĚƉƌŽĚƵĐƚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
ƌŝĐĞĨůŽƵƌ͖ĐƌĂĐŬĞƌƐ͖ƚĂĐŽĐŚŝƉƐ͖ƚŽƌƚŝůůĂĐŚŝƉƐ͖ĨůŽƵƌͲďĂƐĞĚ
ĐŚŝƉƐ͖ŐƌĂŝŶͲďĂƐĞĚĐŚŝƉƐ͖ĐĞƌĞĂůͲďĂƐĞĚƐŶĂĐŬĨŽŽĚ͖ĐĞƌĞĂů
ďĂƐĞĚĨŽŽĚďĂƌƐ͖ĐĞƌĞĂůďĂƌƐĂŶĚĞŶĞƌŐǇďĂƌƐ͖ƌŝĐĞͲďĂƐĞĚ
ƐŶĂĐŬĨŽŽĚ͖ƌŝĐĞĐŚŝƉƐ͖ƌŝĐĞĐƌŝƐƉƐ͖ƌŝĐĞĐƌĂĐŬĞƌƐ͖ƉƵĨĨĞĚƌŝĐĞ͖
ĐĂŬĞƐ;ƌŝĐĞͲͿ͖ƐŶĂĐŬĨŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵĐŽƌŶ͖ƉƌŽĐĞƐƐĞĚĐŽƌŶ͖
ƉŽƉĐŽƌŶ͖ƌŽĂƐƚĞĚĐŽƌŶ͖ƉƵĨĨĞĚĐŽƌŶƐŶĂĐŬƐ͖ŵĂŝǌĞͲďĂƐĞĚ
ƐŶĂĐŬƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞǆƚƌƵĚĞĚƐŶĂĐŬƐĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐŵĂŝǌĞ͖
ƉŽƉƉĂĚŽŵƐ͖ƉƌĞƚǌĞůƐ͖ŐƌĂŶŽůĂ͖ŐƌĂŶŽůĂͲďĂƐĞĚƐŶĂĐŬďĂƌƐ͖
ĐĞƌĞĂůƐĞĞĚƐ͕ƉƌŽĐĞƐƐĞĚ͖ƐŶĂĐŬďĂƌƐĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂŵŝǆƚƵƌĞŽĨ
ŐƌĂŝŶƐ͕ŶƵƚƐĂŶĚĚƌŝĞĚĨƌƵŝƚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ƐĂůƐĂƐ͖ƐĂƵĐĞƐ͖
ĐŽĂƚĞĚŶƵƚƐĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŐƌĂŶŽůĂͲďĂƐĞĚƐŶĂĐŬĨŽŽĚƐ͖
ŵĂŝǌĞͲďĂƐĞĚƐŶĂĐŬƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ƌĞĂĚǇƚŽĞĂƚƐŶĂĐŬĨŽŽĚƐ
ĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐƉƌŝŵĂƌŝůǇŽĨŐƌĂŝŶƐ͕ĐŽƌŶ͕ĐĞƌĞĂůŽƌĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƐ
ƚŚĞƌĞŽĨ͘

القهوة

الساغو؛

الكاكاو؛
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31616 : العالمة التجارية رقم

كا؛
التابيو

31 : يف الصنف

 7102 /10 /15 : التاريخ
الشاي؛
القهوة؛
:
اجل
من
األرز؛

اخلبز؛
احلبوب؛
من
املعدة
الدبس؛
العسل؛
املثلجات؛

 31 : يف الصنف

السكر؛

االصطناعية؛

املستحضرات
الدقيق؛
احللوايت؛
املعجنات؛

 7102/10/15 : التاريخ
 القهوة؛ الشاي؛ الكاكاو؛ القهوة: من اجل

مسحوق اخلمرية ؛ مسحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛
اخلل؛ الصلصات )توابل(؛ البهارات؛ احلبوب؛ احلبوب

طحني
طحني
طحني

من

املعدة
املطبوخة؛ منتجات األغذية اخلفيفة
ّ
املعدة من
احلبوب؛ منتجات األغذية اخلفيفة
ّ
املعدة من
البطاطس؛ منتجات األغذية اخلفيفة
ّ

األرز؛ املقرمشات؛ رقائق التاكو؛ رقائق دقيق
اليت
الرقائق
الطحني؛
أساسها
اليت
الرقائق

طحني
الذرة؛

االصطناعية؛ السكر؛ األرز؛ التابيوكا؛ الساغو؛
أساسها

اليت

ح
احلبوب؛ ألوا
أساسها األرز؛

اخلفيفة

الوجبات

اليت أساسها
األطعمة اليت

احلبوب؛

األغذية
الطاقة؛

أساسها

احلبوب؛ ألواح
احلبوب وألواح

الدقيق؛ املستحضرات املعدة من احلبوب؛ اخلبز؛
املعجنات؛ احللوايت؛ املثلجات؛ العسل؛ الدبس؛
االرز
األرز؛
رقائق
من
املعدة
اخلفيفة
املشوية؛

الذرة

األرز؛
مقرمشات
األرز؛
رقائق
األغذية
الكعك ) أرز(؛
املنفخ؛

البوشار؛

املطبوخة؛

الذرة

الذرة؛

الوجبات اخلفيفة من الذرة املنفوخة؛ منتجات األغذية
اخلفيفة اليت أساسها الذرة الصفراء؛ األغذية اخلفيفة

مسحوق اخلمرية ؛ مسحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛
اخلل؛ الصلصات )توابل(؛ البهارات؛ احلبوب؛ احلبوب
املعدة من طحني
ّ املطبوخة؛ منتجات األغذية اخلفيفة

املعدة من طحني
ّ احلبوب؛ منتجات األغذية اخلفيفة
املعدة من طحني
ّ البطاطس؛ منتجات األغذية اخلفيفة
طحني األرز؛ املقرمشات؛ رقائق التاكو؛ رقائق دقيق
الذرة؛ الرقائق اليت أساسها الطحني؛ الرقائق اليت
أساسها احلبوب؛ الوجبات اخلفيفة اليت أساسها

احلبوب؛ ألواح األغذية اليت أساسها احلبوب؛ ألواح
احلبوب وألواح الطاقة؛ األطعمة اليت أساسها األرز؛

رقائق األرز؛ مقرمشات األرز؛ رقائق األرز؛ االرز
املنفخ؛ الكعك )أرز(؛ األغذية اخلفيفة املعدة من
الذرة؛ الذرة املطبوخة؛ البوشار؛ الذرة املشوية؛

الوجبات اخلفيفة من الذرة املنفوخة؛ منتجات األغذية
اخلفيفة اليت أساسها الذرة الصفراء؛ األغذية اخلفيفة

)حلوى(؛ الصلصات؛ الصلصات؛ البندق املغطى (

حلوى(؛ األغذية اخلفيفة اليت أساسها اجلرانوال؛
2017/10/1اليت أساسها الذرة الصفراء؛
األغذية اخلفيفة
منتجات
التاسع عرش
العدد

86

تتكون أساسا من
األغذية اخلفيفة اجلاهزة لألكل اليت ّ
املزيج منها .
صفراء؛ اخلبز الرقيق
احلبوبعلىأو ذرة
الذرة،حتتوي
احلبوب ،اليت
املشكّلة
In the name of: PepsiCo, Inc.
.
إنك
بيبسيكو،
أبسم :
املقرمش؛ البسكويت اململح على شكل عقدة؛
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϳϬϬŶĚĞƌƐŽŶ,ŝůůZŽĂĚ͕WƵƌĐŚĂƐĞ͕EĞǁzŽƌŬ
ذات رووب
اخلفيفة هيوول
أنورسوو
ألواح500 :
العن و ا
أساس اجلرانوال؛
الوجبات
جرانوال؛
͘͘^͘E͘z͘ϭϬϱϳϳ͕h
ا بيوووووووو رجيسا ني يوووووووو ر 10755ا
ضرة؛ األغذية اخلفيفة اليت حتتوي
بذور احلبوب ،احمل ّ
ال الي ت المتحوة األ ري يا
على خليط من احلبوب ،البندق والفواكه اجملفة
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -
)حلوى(؛ الصلصات؛ الصلصات؛ البندق املغطى (
ص .ب  4427البرية

حلوى(؛ األغذية اخلفيفة اليت أساسها اجلرانوال؛

منتجات األغذية اخلفيفة اليت أساسها الذرة الصفراء؛

تتكون أساسا من

األغذية اخلفيفة اجلاهزة لألكل اليت ّ

احلبوب ،الذرة ،احلبوب أو املزيج منها  .


In the name of: PepsiCo, Inc.
أبسم  :بيبسيكو ،إنك.
العن و ا  500 :أنورسوو هيوول رووب ͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϳϬϬŶĚĞƌƐŽŶ,ŝůůZŽĂĚ͕WƵƌĐŚĂƐĞ͕EĞǁzŽƌŬ
Ϳ ; 02
͘͘^͘E͘z͘ϭϬϱϳϳ͕h
ا بيوووووووو رجيسا ني يوووووووو ر 10755ا
ّلة
املشك

اليت

حتتوي

على

صفراء؛

ذرة

اخلبز

الرقيق

عقدة؛
شكل
على
اململح
البسكويت
املقرمش؛
جرانوال؛ ألواح الوجبات اخلفيفة ذات أساس اجلرانوال؛
احملض رة؛ األغذية اخلفيفة اليت حتتوي
احلبوب،
ّ
اجملفة
والفواكه
البندق
احلبوب،
من
خليط

بذور
على

)حلوى( ؛

الصلصات؛

الصلصات؛

ال الي ت المتحوة األ ري يا

املغطى

البندق

(

اجلرانوال؛
أساسها
اليت
اخلفيفة
األغذية
حلوى( ؛
منتجات األغذية اخلفيفة اليت أساسها الذرة الصفراء؛
تتكون أساسا
األغذية اخلفيفة اجلاهزة لألكل اليت
ّ
احلبوب ،الذرة ،احلبوب أو املزيج منها  .

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

أبسم  :بيبسيكو ،إنك.

 500 :أنورسوو

العنوو ا

رجيسا ني يوووووووو

ا بيوووووووو

ال الي ت المتحوة األ

ر

من

In the name of: PepsiCo, Inc.

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϳϬϬŶĚĞƌƐŽŶ,ŝůůZŽĂĚ͕WƵƌĐŚĂƐĞ͕EĞǁzŽƌŬ
͘͘^͘E͘z͘ϭϬϱϳϳ͕h

هيوول رووب
10755ا

ري يا

كاهم للملكية الفكرية
عنوان التبليغ  :سااب وشر
ص .ب  4427البرية


:

-






ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
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Ϳ ; 02










Ϳ ; 02







العالمة التجارية رقم 31612 :

العالمة التجارية رقم  31612 :
يف الصنف  3 :



التاريخ  7102/10/15 :
من اجل  :مستحضرات العناية ابلفم غري العالجية،

حتديدا غسول الفم ،معاجني األسنان ،اجلل
واملستحضرات املشاهبة للعناية ابلفم .

أبسم  :كني هيلثكري كوزميتيكس
إيه جي

العنوووووووو ا  :ب اسووووووووطا ه وسووووووووم





سيرفيسوويز ت جوو  -بوو نه فب تز ا

العالمة التجارية رقم  31612 :
س أت

 8700 -وجا س يس ار





Date: 09/01/2017
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗EŽŶͲŵĞĚŝĐĂƚĞĚŽƌĂůĐĂƌĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
ŶĂŵĞůǇŵŽƵƚŚǁĂƐŚĞƐ͕ƚŽŽƚŚƉĂƐƚĞƐ͕ŐĞůĂŶĚƐŝŵŝůĂƌ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŽƌĂůĐĂƌĞ
In the name of: Kin Healthcare Cosmetics AG

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ĐͬŽ,ĂƵƐƐŵĂŶŶ^ĞƌǀŝĐĞƐ'ͲĂŚŶŚŽĨƉůĂƚǌ
,ͲϲϯϬϬƵŐ͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
Trade Mark No.: 30608

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

ص .ب  4427البرية


Trade Mark No.: 30608

Trade Mark No.: 30608
In Class: 3

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :










أبسم  :شركة يبوس  فارم

العدد التاسع عرش 2017/10/1


In the name
of: sharket yabous farm llsen'a wa altasweek

للصناعة والتسويق

Ϳ ; 02
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲĂůďƵƌĂͲZĂŵĂůůĂŚ 136

العن ا  :رام هللا -البيرة -رام هللا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ - :



اليعطي اصحاهبا حق
العالمة
تسجيل
31607
هذهرقم  :
التجارية
انالعالمة
ابستخدام الكلمات والعبارات
احلماية
املطلق 75
الصنف :
يف


ألرقام ذات االستخدام العام
الوصفية /وا
7102
والرسومات10/15
التاريخ :

87



 Mark No.: 30612
Trade
In Class: 29
Date:
09/01/2017



العالمة
وغريه من منتجات األلبان (زبدة ومسنة
عن  :اللنب
مبعزلاجل
من

Trade Mark No.: 30612
العالمة التجارية رقم  31607 :
 75زبدة نباتية ومارغرين .
جمفف
وحليب
حيوانية)  -جبنة
In
Class:
29
:
الصنف
يف
In the name of: sharket yabous farm llsen'a wa altasweek
Date: 09/01/2017
فارم 7102
يبوس/10/15
أبسم   :شركة التاريخ :




/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬƉƌŽĚƵĐƚƐ

In the name of: sharket yabous farm llsen'a wa altasweek
أبسم : :اللنب شركة
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬƉƌŽĚƵĐƚƐ
فارم األلبان (زبدة ومسنة
يبوسمنتجات
وغريه من
للصناعة والتسويق من اجل
للصناعة والتسويق
حيوانية)  -جبنة وحليب جمفف زبدة نباتية ومارغرين .

العن ا  :رام هللا

البيهللا -البيرة -رام هللا
امام هللا
العنرةا :-رر

عنوان التبليغ - :

ان تسجيل هذه
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
الكلمات والعبارات
احلماية املطلق ابستخدام
مبعزل عن العالمة
عنوان التبليغ - :

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

Ϳ

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲĂůďƵƌĂͲZĂŵĂůůĂŚ
; 05
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲĂůďƵƌĂͲZĂŵĂůůĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:








والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة






; 05 137
Ϳ













Ϳ ; 05

العالمة التجارية رقم  31604 :
يف الصنف  31 :
التاريخ  7102/10/01 :







والكاكاو واألرز
من اجل  :النب والشاي والسكر
العالمة التجارية رقم  31604 :
الصنف  31 :االصطناعي ,الدقيق
والتابيوكا,والساغو يف والنب

Trade Mark No.: 30614
In Class: 30
Date: 10/01/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗Trade
͕ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ
Mark No.: 30614

ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
In Class: 30
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
Date: 10/01/2017
التاريخ  7102/10/01 :
͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ
واخلبز والفطائر
املصنوعة من احلبوب
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ
واألرز
والكاكاو
والسكر
من اجل  :النب والشاي

ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ
ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ

واملستحضرات
املثلجة ,
والعسل,الدقيق
النحل االصطناعي
عسل والنب
والساغو
واحللوايت واحللوايت والتابيوكا,
االسود ,اخلمرية

واملستحضرات املصنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر
ومسحوق اخلبيز ,امللح اخلردل ,اخلل
واحللوايت واحللوايت املثلجة ,عسل النحل والعسل

 ,الصلصات ( التوابل)


͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ
ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

اخلمريةالثلج .
البهارات ,
ومسحوق اخلبيز ,امللح اخلردل ,اخلل
االسود,


 ,الصلصات ( التوابل) البهارات ,الثلج  .


In the name of: hasan mahmoud othman bane shamsah
أبسم  :حسن حممود عثمان بين
Trade Mark No.: 30614
العالمة التجارية رقم  31604 :
مشسه
In Class: 30
الصنف  31 :
يف
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲďĂĞƚĂͲũĂǁǁĂůϬϱϵϳϬϰϵϴϵϳ
العنوو ا  :نوو بلس  -بيتووو جوو ال رقووور
Date: 10/01/2017
التاريخ  7102/10/01 :
0795019695
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ
والسكر
التبليغالنب :والشاي
عنواناجل :
من
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
واألرز :ŶĂďůƵƐͲďĂĞƚĂͲũĂǁǁĂů
والكاكاو رقم
بيتا جوال
انبلس -

والنب

االصطناعي,الدقيق

والتابيوكا,والساغو
1952145252
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر
واحللوايت واحللوايت املثلجة ,عسل النحل والعسل
االسود ,اخلمرية ومسحوق اخلبيز ,امللح اخلردل ,اخلل

ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ

ϬϱϵϳϬϰϵϴϵϳ

͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ

͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ
ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ
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Trade30615
Mark No.: 30615
Trade Mark No.:
In Class: 35
Date: 10/01/2017

In Class: 35
Date: 10/01/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ

ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ĨŽƌĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ͖ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨ





 31609 : رقم
 العالمة التجار: رقم
 ية31609
 39 : يف الصنف
 7102/10/01 : التاريخ





العالمة التجارية

 39 : يف الصنف
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال,االعالانت: اجل
 من/10/01 : التاريخ
7102

 خدمات املساعدة الدارة االعمال او,النشاط املكتيب
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت:
 تنظيم,االنشطة التجارية ل شركات صناعية او جتارية

من اجل

ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĂŶĚƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
,التجارية
الدارة االعالنية او
املساعدة للغاايت
املعارض التجارية
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
االعمال او
 خدمات,النشاط املكتيب
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
ĐŽŵƉĂŶǇďǇŝƐƐƵŝŶŐƐƚŽƌĞƐĞƌǀŝĐĞĐĂƌĚƐƚŽĐůŝĞŶƚƐ͖
اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من
ŵŽĚĞůůŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ĨŽƌĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ͖ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨ
 تنظيم,االنشطة التجارية ل شركات صناعية او جتارية
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĞĚŝƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁ
,خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĂŶĚƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ĚƌĞƐƐŝŶŐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂ
ترويج,التجارية
او واإلعالن أو
االعالنيةالدعاية
للغاايت إعداد مناذج
خدمات
املعارض التجارية
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇŽŶĂĨƌĂŶĐŚŝƐĞďĂƐŝƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶ;ĨŽƌƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ƐĂůĞƐĂƚ  خدمات عرض, حترير النصوص االعالنية,املبيعات
ĐŽŵƉĂŶǇďǇŝƐƐƵŝŶŐƐƚŽƌĞƐĞƌǀŝĐĞĐĂƌĚƐƚŽĐůŝĞŶƚƐ͖
ƉƵďůŝĐĂƵĐƚŝŽŶƐ͖ƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂŶĚ
اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من
 خدمات املساعدة لتشغيل شركة جتارية على مبدأ,عامة
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞ
ŵŽĚĞůůŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
,خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĞĚŝƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁ
ĚƌĞƐƐŝŶŐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂ
خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇŽŶĂĨƌĂŶĐŚŝƐĞďĂƐŝƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶ;ĨŽƌƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ƐĂůĞƐĂƚ  خدمات عرض, حترير النصوص االعالنية,املبيعات
ƉƵďůŝĐĂƵĐƚŝŽŶƐ͖ƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂŶĚ
 خدمات املساعدة لتشغيل شركة جتارية على مبدأ,عامة
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞ

ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐŽĨĂďƵƐŝŶĞƐƐĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐŝŶƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ
ŽƌĚĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚŐůŽďĂůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ŝŵƉŽƌƚͲ
ĞǆƉŽƌƚĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ŽŶͲůŝŶĞĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽŶĂĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŶĞƚǁŽƌŬ͖ƐƵƉƉůǇŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐ;ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐŽĨ
ƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌĐŽŵƉĂŶŝĞƐͿ͖ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨ
ƐĂŵƉůĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚĨŝůĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŐĞŶĐŝĞƐ͖
ƌĞŶƚĂůŽĨǀĞŶĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ƌĞŶƚŝŶŐŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐƉĂĐĞ͖
ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŵĂƚƚĞƌ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ĚĂƚĂƐĞĂƌĐŚŝŶĐŽŵƉƵƚĞƌĨŝůĞƐ;ĨŽƌŽƚŚĞƌƐͿ͖
ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖
ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͖ƉƵďůŝĐŝƚǇĐŽůƵŵŶƐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐĂƌƚŝƐƚƐ͖ĚŝƌĞĐƚŵĂŝůĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖
ƵƉĚĂƚŝŶŐŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖ĚŽĐƵŵĞŶƚƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͖
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐƐƚƵĚŝĞƐ͖ďŝůůͲƉŽƐƚŝŶŐ͕ŽƵƚĚŽŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖
ŽƉŝŶŝŽŶƉŽůůŝŶŐ͖ƐǇƐƚĞŵŝƐĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽ
ĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐĂůĞƐ
ĂŐĞŶĐŝĞƐĂŶĚĂƌƌĂŶŐŝŶŐƐĂůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ǁŚŽůĞƐĂůĞĂŶĚƌĞƚĂŝů
ƐĞƌǀŝĐĞƐďǇĂŶǇŵĞĂŶƐ͖ƚŚĞďƌŝŶŐŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌĨŽƌƚŚĞ
ďĞŶĞĨŝƚŽĨŽƚŚĞƌƐ͕ŽĨĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŐŽŽĚƐ͕ĞŶĂďůŝŶŐĐƵƐƚŽŵĞƌƐ
ƚŽĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚůǇǀŝĞǁĂŶĚƉƵƌĐŚĂƐĞƚŚŽƐĞŐŽŽĚƐ

 ترويج املبيعات (الطراف, 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,االعالن املباشر على شبكة كمبيوترات

التوريد لالطراف االخرى (شراء املنتوجات واخلدمات
 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

 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

لالخرين يف ملفات حاسوب ,جتميع املعلومات يف

قواعد بياانت حاسوب ,النسخ ,حتضري أعمدة الدعاية

العدد التاسع عرش 2017/10/1

ƐĞƌǀŝĐĞƐďǇĂŶǇŵĞĂŶƐ͖ƚŚĞďƌŝŶŐŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌĨŽƌƚŚĞ
ďĞŶĞĨŝƚŽĨŽƚŚĞƌƐ͕ŽĨĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŐŽŽĚƐ͕ĞŶĂďůŝŶŐĐƵƐƚŽŵĞƌƐ
ƚŽĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚůǇǀŝĞǁĂŶĚƉƵƌĐŚĂƐĞƚŚŽƐĞŐŽŽĚƐ
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واإلعالن ,املساعدة يف إدارة األعمال التجارية أو
الصناعية ,إدارة أعمال فناين التمثيل ,اإلعالن ابلربيد
املباشر ,حتديث مواد الدعاية واإلعالن ,نسخ الواثئق,
دراسات السوق ,لصق اإلعالانت ,الدعاية واإلعالن
اخلارجي ,إستطالعات الرأي ,تنظيم املعلومات يف

قواعد بياانت حاسوب ,نشر نصوص الدعاية
واإلعالن ,وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع,

خدمات البيع ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة كانت,
خدمات جتميع تشكيلة من السلع لصاحل الغري ،وذلك
لتمكني عامة الزابئن

شرائها
معاينتها
عثمان بين
حسنو حممود
من أبسم :

In the name of: hasan mahmoud othman bane shamsah

أبسم  :شركة اسواق مشسه
In the name of: Sharekat Aswaq ALShamal Letejart Al
الشمال

ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲďĂĞƚĂͲũĂǁǁĂůϬϱϵϳϬϰϵϴϵϳ
العنوو ا  :نوو بلس  -بيتووو جوو ال رقووور
Mawad El Istehlakya
لتجارة املواد االستهالكية 0795019695

العن ا :

عنوان التبليغ  :انبلس  -بيتا جوال رقم
فلسطينا ط ب س
1952145252


عنوان التبليغ  :بالل كمال ،البرية ،مركز البرية
التجاري /ط.6


Ϳ ; 70

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲďĂĞƚĂͲũĂǁǁĂů

ĚĚƌĞƐƐ͗ƚŽďĂƐ
ϬϱϵϳϬϰϵϴϵϳ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
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Trade Mark No.: 30616

العالمة التجارية رقم  31606 :

Trade Mark No.: 30615

العالمة التجارية رقم  31609 :

يف الصنف  75 :
يف الصنف  39 :
التاريخ  7102/10/01 :
التاريخ 7102/10/01 :

من اجل  :االعالانت ,تنظيم االعمال ,ادارة االعمال,

In Class: 29

In Class: 35
Date: 10/01/2017
Date: 10/01/2017

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ

من اجل  :اللحم والسمك والطيور والقنص وخالصات
النشاط املكتيب ,خدمات املساعدة الدارة االعمال او ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
͖ĞǆƚƌĂĐƚ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ
ĨŽƌĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ͖ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨ
جتارية ,تنظيم
كات اوصناعية او
التجارية ل شر
اللحم والسمك واخلضاراالنشطة
اجملففة او
احملفوظة
واالمثار
املطبوخة واهلالم

منتوجات االلبان

املعارض التجارية للغاايت االعالنية او التجارية,
والبيض
وغريهاشركةمنجتارية من
واحلليب من قبل
الرتوجيية املقدمة
واملرىب اخلدمات
لالكلللعمالء,
الصاحلة التجارية
بطاقات احملالت
خالل اصدار
والشحوم
والزيوت

واملعلبات واملخلل  .
أبسم  :شركة

خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج
املبيعات ,حترير النصوص االعالنية ,خدمات عرض

ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĂŶĚƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬƉƌŽĚƵĐƚƐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂů

ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ
͖ĐŽŵƉĂŶǇďǇŝƐƐƵŝŶŐƐƚŽƌĞƐĞƌǀŝĐĞĐĂƌĚƐƚŽĐůŝĞŶƚƐ

ŵŽĚĞůůŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĞĚŝƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁ
ĚƌĞƐƐŝŶŐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇŽŶĂĨƌĂŶĐŚŝƐĞďĂƐŝƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶ;ĨŽƌƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ƐĂůĞƐĂƚ
ƉƵďůŝĐĂƵĐƚŝŽŶƐ͖ƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞ

لتشغيل شركة جتارية على
اسواق عامة,
Letejartمبدأ ALShamal
خدمات املساعدة Al
الشمال

لتجارة املواد االستهالكية

العن ا  :فلسطينا ط ب س

عنوان التبليغ  :بالل كمال ،البرية ،مركز البرية
التجاري /ط.6



In the name of: Sharekat Aswaq
Mawad El Istehlakya
ĚĚƌĞƐƐ͗ƚŽďĂƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







Trade Mark No.: 30619
In Class: 30

العالمة التجارية رقم  31605 :
يف الصنف  31 :

90
Date: 11/01/2017

العدد التاسع عرش 2017/10/1

التاريخ  7102/10/00 :

140
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐŽĂƚĞĚƉĞĂŶƵƚ
من اجل  :فستق مطلي 
أبسم  :شركة حمامص النتشة In the name of: Sharekat Mahames Al Natsheh Al Tejarieh

التجارية

العنوووووو ا   :الخليووووووولابائرة السوووووووير ا

ĚĚƌĞƐƐ͗ů<Ăůŝů͕ĂĞƌĂƚů^ŝĞƌ͕dĞů͗ϬϮͲϮϮϮϳϳϱϵ



02- 2225579
تلف

Trade Mark No.: 30619
العالمة التجارية رقم 31605 :
السري   ،تلفون ͕ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ů<Ăůŝů͕ĂĞƌĂƚů^ŝĞƌ
عنوان التبليغ  :اخلليل،دائرة
In Class:
30 No.: 30619
 31
الصنف :
Trade
Mark
رقم  31605 :
التجارية
يفالعالمة
dĞů͗ϬϮͲϮϮϮϳϳϱϵ
17
 7772295يف-
In Class: 30

31
:
الصنف
Date: 11/01/2017

التاريخ  7102/10/00 :
Date: 11/01/2017
التاريخ  7102/10/00 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐŽĂƚĞĚƉĞĂŶƵƚ
ĐŽĂƚĞĚƉĞĂŶƵƚ
فستق مطلي
اجل  ::فستق
من اجل
من
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
مطلي 
In

In the
the name
name of:
of:Sharekat
Sharekat Mahames
Mahames Al
Al Natsheh
Natsheh Al
Al Tejarieh
النتشة Tejarieh
حمامص النتشة
كة حمامص
شركة
أبسم  ::شر
أبسم
التجارية

التجارية

ĚĚƌĞƐƐ͗ů<Ăůŝů͕ĂĞƌĂƚů^ŝĞƌ͕dĞů͗ϬϮͲϮϮϮϳϳϱϵ
العنوووووو ا  :الخليووووووولابائرة السوووووووير ا
02
2225579
تلف
ĚĚƌĞƐƐ͗ů<Ăůŝů͕ĂĞƌĂƚů^ŝĞƌ͕dĞů͗ϬϮͲϮϮϮϳϳϱϵ
ا
ووووووير
و
الس
ة
ر
وووووولابائ
و
الخلي
:
ا
العنوووووو









عنوان التبليغ :

تلف
17- 7772295
عنوان التبليغ :


اخلليل،دائرة السري  ،تلفون

02- 2225579

17- 7772295




اخلليل،دائرة السري  ،تلفون

͕ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ů<Ăůŝů͕ĂĞƌĂƚů^ŝĞƌ
dĞů͗ϬϮͲϮϮϮϳϳϱϵ

͕ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ů<Ăůŝů͕ĂĞƌĂƚů^ŝĞƌ
dĞů͗ϬϮͲϮϮϮϳϳϱϵ

Ϳ ; 73

; 73 Ϳ141


















Ϳ ; 73








العالمة التجارية رقم  31671 :
يف الصنف  3 :
التاريخ  7102/10/00 :

من اجل  :مواد التجميل 
أبسم  :موسى أمحد حممود عبد
ربه

Trade Mark No.: 30620
In Class: 3



Date: 11/01/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐŽƐŵĂƚŝĐƐ
In the name of: MUSA AHMAD MAHMOD ABID RABO


العنووو ا  :الخليووول -الحووورس -طلعوووا

ĚĚƌĞƐƐ͗,ĞďƌŽŶͲůŚĂƌĂƐ

أض اء الموينا  -ةسسا ببو للتجو رة
الع ا 2221762

عنوان التبليغ  :اخلليل -احلرس -طلعة أضواء
املدينة -مؤسسة ديب للتجارة العامة 7774327



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :,ĞďƌŽŶͲůŚĂƌĂƐ





العنووو ا

 :الخليووول -الحووورس -طلعوووا

أض اء الموينا  -ةسسا ببو
الع

عنوان

ĚĚƌĞƐƐ͗,ĞďƌŽŶͲůŚĂƌĂƐ

ة
للتجو ر

ا 2221762

التبليغ

اخلليل -احلرس

:

-طلعة

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :,ĞďƌŽŶͲůŚĂƌĂƐ

أضواء

املدينة -مؤسسة ديب للتجارة العامة 7774327


العدد التاسع عرش 2017/10/1

91




142








Ϳ ; 0

In the name of: Sharikat Golf Horse Altijariyeh
Alsina’iyeh

أبسم  :شركة جولف هورس
التجارية الصناعية










العنوووووووو ا  :ص ب 181 :الخليوووووووول,

͕ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘Žǆ͗ϭϲϭ,ĞďƌŽŶ͕dŚĞtĞƐƚĂŶŬ
WĂůĞƐƚŝŶĞ
Trade
Mark No.: 30621
Trade Mark No.: 30621
In Class: 25
:
In ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Class:
25
Date:
11/01/2017



 31670
31670
رقم
التجارية
التجار
العالمة
فلسطين
اللربيار,
الضفا
قم ::
ية
العالمة
يف الصنف  79 :
/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ
:/00
التبليغ
عنوان
79
الصنف :
يف
7102/10
التاريخ :
االحذية ,املالبس وأ لبسة القدم وأغطية
من اجل
الرأس
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
التاريخ  7102/10/00 :
من اجل  :االحذية ,املالبس وأ لبسة القدم وأغطية


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ŚŽĞƐ͕ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ

Date:
11/01/2017


:

الرأس 

أبسم  :شركة جولف هورس



In the name of: Sharikat Golf Horse Altijariyeh
Alsina’iyeh In the name of: Sharikat Golf Horse Altijariyeh

Ϳ ; 0

أبسم  :شركة جولف هورس

التجارية الصناعية

التجارية الصناعية

العنوووووووو ا  :ص ب:

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ŚŽĞƐ͕ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ


Alsina’iyeh

͕ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘Žǆ͗ϭϲϭ,ĞďƌŽŶ͕dŚĞtĞƐƚĂŶŬ
͕ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘Žǆ͗ϭϲϭ,ĞďƌŽŶ͕dŚĞtĞƐƚĂŶŬ
WĂůĞƐƚŝŶĞ
WĂůĞƐƚŝŶĞ

ووووووول,
 181الخليوووووووول,
الخليو ب:
181ا  :ص
العنوووووووو

الضفا اللربيا ,فلسطين

الضفا اللربيا ,فلسطين

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
/'/W
Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


عنوان التبليغ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
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التاريخ :
من اجل

In Class: 25





Trade Mark No.: 30622
Date: 11/01/2017
In Class: 25

يف الصنف  79 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ŚŽĞƐ͕ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ

Date: 11/01/2017

القدم وأغطية
االحذية ,املالبس وألبسة
التاريخ  7102/10/00 :

الرأس 
أبسم  :شركة

التجارية الصناعية


من اجل

:

االحذية ,املالبس وألبسة القدم وأغطية

الرأس 
هورس
شركة جولف هورس
جولفأبسم :
التجارية الصناعية

العنوووووووو ا  :ص ب:





العالمة التجارية رقم  31677 :
7102/10/00

:



Trade Mark No.: 30622

العالمة التجارية رقم  31677 :

يف الصنف  79 :



العنوووووووو ا  :ص ب 181 :الخليوووووووول,

الخلي,وووووووول,
ا181
فلسطين
لضفا اللربيا



Ϳ ; 0











Ϳ ; 0








/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ŚŽĞƐ͕ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ

In the name of:
Sharikat
Golf Golf
Horse
In the
name of: Sharikat
HorseAltijariyeh
Altijariyeh
Alsina’iyeh Alsina’iyeh
͕ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘Žǆ͗ϭϲϭ,ĞďƌŽŶ͕dŚĞtĞƐƚĂŶŬ
WĂůĞƐƚŝŶĞ
͕ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘Žǆ͗ϭϲϭ,ĞďƌŽŶ͕dŚĞtĞƐƚĂŶŬ

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
 31677
رقم  :
التجارية
العالمة
فلسطين
اللربيا,
لضفا
ا
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
  79
/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ
التبليغ :
عنوانالصنف :
يف
تشتمل العالمة على اللون االبيض واالسود

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
WĂůĞƐƚŝŶĞ
Trade
Mark No.:
30622

:
In ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Class: 25


W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
التاريخ  7102/10/00 :
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ŚŽĞƐ͕ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
من اجل  :االحذية ,املالبس وألبسة القدم وأغطية

تشتمل العالمة على اللون االبيض واالسود

الرأس 
In the name of: Sharikat Golf Horse Altijariyeh
أبسم  :شركة جولف هورس
Alsina’iyeh
التجارية الصناعية
العنوووووووو ا  :ص ب 181 :الخليوووووووول,


Date:
11/01/2017


͕ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘Žǆ͗ϭϲϭ,ĞďƌŽŶ͕dŚĞtĞƐƚĂŶŬ
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2017/10/1
العدد التاسع عرش


; 74144
Ϳ



Trade Mark No.: 30623
In Class: 25





 31673 : العالمة التجارية رقم

 79 : يف الصنف



Trade Mark No.: 30623

 31673 : العالمة التجارية رقم
 :7102
 79
يف الصنف/10/00

Date: 11/01/2017
In Class: 25

11/01/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗Date:
^ŚŽĞƐ͕ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ŚŽĞƐ͕ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ

7102/10
/00 : التاريخ
وألبسة القدم وأغطية
املالبس
,االحذية

 املالبس وألبسة القدم وأغطية,االحذية

In the name of:
Sharikat
Golf Horse
Altijariyeh
In the
name of: Sharikat
Golf Horse
Altijariyeh
Alsina’iyeh Alsina’iyeh


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:





, الخليوووووووول181 : ص ب: العنوووووووو ا





من اجل
 الرأس

 شركة: أبسم
التجارية الصناعية

,ووووووول
الخليو,اللربيا
181الضفا
: ص ب: العنوووووووو ا
فلسطين

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ



; 0 Ϳ
145



:

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : فلسطين
عنوان التبليغ,الضفا اللربيا
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ





من اجل
 الرأس

هورس
جولف هورس
جولف شركة
: أبسم
التجارية الصناعية

ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘Žǆ͗ϭϲϭ,ĞďƌŽŶ͕dŚĞtĞƐƚĂŶŬ͕

ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘Žǆ͗ϭϲϭ,ĞďƌŽŶ͕dŚĞtĞƐƚĂŶŬ͕
WĂůĞƐƚŝŶĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
WĂůĞƐƚŝŶĞ

:

: التاريخ



; 0 Ϳ



Trade Mark No.: 30624
In Class: 38



Trade Mark No.: 30624

Date:
12/01/2017
In Class:
38

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ƵĚŝŽďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐ
Date: 12/01/2017
In the
name of:ƵĚŝŽďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐ
Hossam Mohammed
Omar Belaidi
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗

In the name of: Hossam Mohammed Omar Belaidi
ĚĚƌĞƐƐ͗dƵůŬĂƌĞŵͲĂůͲƚĂũƵŝůĚŝŶŐͲĨŽƵƌƚŚĨůŽŽƌͲ
ĚĚƌĞƐƐ͗dƵůŬĂƌĞŵͲĂůͲƚĂũƵŝůĚŝŶŐͲĨŽƵƌƚŚĨůŽŽƌͲ
ϬϵϮϲϳϮϭϯϯ
ϬϵϮϲϳϮϭϯϯ





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :dƵůŬĂƌĞŵͲĂůͲƚĂũ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :dƵůŬĂƌĞŵͲĂůͲƚĂũ
ƵŝůĚŝŶŐͲĨŽƵƌƚŚĨůŽŽƌͲϬϵϮϲϳϮϭϯϯ


ƵŝůĚŝŶŐͲĨŽƵƌƚŚĨůŽŽƌͲϬϵϮϲϳϮϭϯϯ

 






 31674 : العالمة التجارية رقم

 32 : الصنف
يف

 31674 : العالمة التجارية رقم
 7102
/07يف: التاريخ
 32 /:10
الصنف

املسموع
 7102 /10
/07 :البث
التاريخ: من اجل

حسام
 بليديع
دمحم املسمو
عمرالبث
: اجل
 من: أبسم
- بليديالتووو ج
 دمحمجمووول-عمر
حساملكرم
 طووو: أبسم
العنوو ا

- جمووول التووو ج092852177
-  طووو لكرم: - ابل
العنوو ا
الر
092852177- الرابل

الط ب

الط ب

الطابف-  جممع التاج-  طولكرم: عنوان التبليغ

الطابف-  جممع التاج-  طولكرم: عنوان التبليغ

157627033- الرابع


157627033- الرابع





Trade Mark No.:
30625
ƵŝůĚŝŶŐͲĨŽƵƌƚŚĨůŽŽƌͲϬϵϮϲϳϮϭϯϯ

 31679 : العالمة التجارية رقم

157627033- الرابع




In Class: 35

Date: 12/01/2017


 39 : يف الصنف
 2017/10/1
7102
/07 التاسع
: العددالتاريخ
 /10عرش

93

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
 خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه: من اجل
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͘
146
 االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
;7Ϳ
In the name of: Sharekat Sqwair Advertaizing
 شركة سكوير ادفرياتيزنج: أبسم
Multimediya Lelentaj Alfani Mosahama Khososiya
مالتيميداي لالنتاج الفين مسامهة
خصوصية
Trade
Mark
No.:
30625

31679

:
رقم
ية
ر
التجا
العالمة
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚtĂůĞĞƌŝŚ
 رام هللا والبيرة: العن ا
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Class: 35
:ZĂŵĂůůĂŚtĂůĞĞƌŝŚ
رام هللا والبرية39: التبليغ
عنوان
: الصنف
يف
Date: 12/01/2017
 7102/10/07 : التاريخ

فلسطني
خدماتعلى
 محاية:منح
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
وتوجيه
مهرجانوادارة
عبارهواالعالن
الدعاية
عدم اجل
من
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͘
 للماكوالتوتفعيل النشاط املكتيب
االعمال


In the name of: Sharekat Sqwair Advertaizing
 شركة سكوير ادفرياتيزنج: أبسم
 Multimediya Lelentaj Alfani Mosahama Khososiya
مالتيميداي لالنتاج الفين مسامهة








ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚtĂůĞĞƌŝŚ ; 3 Ϳ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚtĂůĞĞƌŝŚ
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;3Ϳ

 رام هللا والبيرة: العن ا

 رام هللا والبرية: عنوان التبليغ

عدم منح محاية على عباره مهرجان فلسطني
للماكوالت





Trade Mark No.: 30626

ŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĨƌƵŝƚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚ
ũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐ
ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͘





 31676 : العالمة التجارية رقم

In Class: 32
Date: 12/01/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚ

خصوصية

 37 : يف الصنف
 7102/10/07 : التاريخ

 البرية (شراب الشعري) واملياه املعدنية والغازية: من اجل

 مشروابت، وغريها من املشروابت غري الكحولية
 شراب ومستحضرات أخرى، مستخلصة من الفواكه


 . لعمل املشروابت

In the name of: Shareket Al Salam Al Hadetheh Letaabeat  شركة السالم احلديثة: أبسم
Al
Meaah
W No.:
Al Estethmar
Al Mosahameh Al Khososeah  املسامهة
Trade
Mark
30626
31676واالستثمار
 : التجارية رقم
العالمةاملياه
لتعبئة
Al
Mahdodeh
In Class: 32
.احملدودة
37 : الصنف
يف
اخلصوصية
Date: 12/01/2017
 7102هللا/10
التاريخ
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ
رام/:07 ا:العن
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚ
والغازية
الشعري
: اجل
من
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
املعدنيةزايدة
 جممع-واملياه
ع)ركب
 شار-شراب
البرية (رام هللا
: التبليغ
عنوان
ŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĨƌƵŝƚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚ

ũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐ

ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͘




 مشروابت، التجاري من املشروابت غري الكحولية
وغريها
 شراب ومستحضرات أخرى، مستخلصة من الفواكه



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 جممع زايدة-  شارع ركب-  رام هللا: عنوان التبليغ
التجاري
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In the name of: Sharekat Fans Republic Letoknolojia
Almalomaat Mosahama Khososiya


 شركة فانز ريبابلك: أبسم


لتكنولوجيا املعلومات مسامهة

Trade Mark No.: 30627
 31672 : خصوصيةالتجارية رقم
العالمة
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůŵĂƐǇŽŽŶ^ŚĂƌΖĞůƋƵĚƐ
ووو ر
رام هللا الم صوووي40: : الصنف ا
يف العنووو
In
Class: 41
Trade Mark No.: 30627
 31672 : العالمة التجارية رقم
In
the 12/01/2017
name
of: 41
Sharekat Fans Republic Letoknolojia
Date:
In Class:
ريبابلك
: التاريخ
أبسم
40 فانز
: الصنف
  7102
/10شركة
/يف07القوس
Date:
12/01/2017
شار
7102
/10/07
:رام
التاريخ
Almalomaat
Mosahama
Khososiya
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ZĂŵĂůůĂŚůŵĂƐǇŽŽŶ
القدس
ع
املاصيون
هللا
:
التبليغ
عنوان
مسامهة
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĂŵƉƐĞƌǀŝĐĞƐ;^ƉŽƌƚͿ͕ŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶƐ
تنظيم، ايضية
، ايضية
املعسكرات الر
من اجل
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĂŵƉƐĞƌǀŝĐĞƐ;^ƉŽƌƚͿ͕ŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶƐ
تنظيم
املعسكرات الر
املعلومات خدمات
:خدمات
 من اجل: لتكنولوجيا
 ^ŚĂƌΖĞůƋƵĚƐ
;KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨͿĞĚƵĐĂƚŝŽŶŽƌĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͕
;KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨͿĞĚƵĐĂƚŝŽŶŽƌĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͕
تنظيم
،
)
الرتفيه
أو
للتعليم
(
املنافسات
أو
املبارايت
ŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶƐ;KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨƐƉŽƌƚƐͿ͕ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͕
خصوصية
 تنظيم، )املبارايت أو املنافسات ( للتعليم أو الرتفيه
'ĂŵĞƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚŽŶͲůŝŶĞĨƌŽŵĂĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ͕  خدمات االلعاب املقدمة،  الرتفيه، املبارايت الرايضي ة
ŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶƐ;KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨƐƉŽƌƚƐͿ͕ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͕

^ƉŽƌƚƐĞǀĞŶƚƐ;dŝŵŝŶŐŽĨͿ͕dŝĐŬĞƚĂŐĞŶĐǇ
ر املناسبات الرايضية
، كمبيوتر
شبكة
'ĂŵĞƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚŽŶͲůŝŶĞĨƌŽŵĂĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ͕
ƐĞƌǀŝĐĞƐĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůŵĂƐǇŽŽŶ^ŚĂƌΖĞůƋƵĚƐ
خدماتووو
صوووي
منهللا الم، مباشررةةام
: العنوووالار
توقيتااللعاب املقدمة
، الرتفيه
ايضي
املبارايت

 ) خدمات وكاالت التذاكر ( ترفيه،
^ƉŽƌƚƐĞǀĞŶƚƐ;dŝŵŝŶŐŽĨͿ͕dŝĐŬĞƚĂŐĞŶĐǇ

 توقيت املناسبات الرايضية، القوس شبكة كمبيوتر
مباشرة من
 ƐĞƌǀŝĐĞƐĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚůŵĂƐǇŽŽŶ
شارع القدس
املاصيون
رام هللا
: التبليغ
عنوان،
خدمات و
 )ترفيه
( التذاكر
كاالت
 ^ŚĂƌΖĞůƋƵĚƐ

In the name of: Sharekat Fans Republic Letoknolojia
 شركة فانز ريبابلك: أبسم
;
9
Ϳ

Almalomaat Mosahama Khososiya
لتكنولوجيا املعلومات مسامهة


خصوصية

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůŵĂƐǇŽŽŶ^ŚĂƌΖĞůƋƵĚƐ
ووو ر
 رام هللا الم صوووي:  العنووو ا






القوس

;9Ϳ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚůŵĂƐǇŽŽŶ


^ŚĂƌΖĞůƋƵĚƐ




 رام هللا املاصيون شارع القدس: عنوان التبليغ


149







Trade Mark No.: 30628
In Class: 34
Date: 12/01/2017

;9Ϳ







 31672 : العالمة التجارية رقم



 34 : يف الصنف
 7102/10/07 : التاريخ


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͖
، الوالعات، منتجات التبغ، التبغ، السجائر: من اجل

ůŝŐŚƚĞƌƐ͖ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͘
 .املدخنني
Trade Mark No.: 30628
 31672
 : لوازمية رقم
التجار،الكربيت
العالمة
the name
عوده لالسترياد
: أبسم
In Class:
34 of: Audeh for Imports and Distribution Co.
 34شركة
: الصنف
يف
Ltd.
خ.م: والتوزيع
Date: 12/01/2017
 7102/10.م/.07
التاريخ
ĚĚƌĞƐƐ͗ϮŶĚĨůŽŽƌͲ<ĂŶĂĂŶůͲ<ŚŽƵƌǇƵŝůĚŝŶŐ͕DĂŝŶ
ة
ر
موووو
ا
ن
وووو،ال
بق
الطوووو
:
ا
العنوووو
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͖
، الوالعات، منتجات التبغ، التبغ، السجائر: من اجل
ůŝŐŚƚĞƌƐ͖ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͘

^ƚƌĞĞƚ͕ZĂŵĂůůĂŚ͕tĞƐƚĂŶŬ͕WĂůĞƐƚŝŶĞ
 ر الرئيسو ا رام.الشو
لوازم ر ا
 الخ،الكربيت
كنع
املدخنني

فلسطين
In the name of: Audeh for Imports and Distribution Co.
اللربياالالسترياد
الضفا عوده
هللاا شركة
: أبسم

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
، حمامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة.م:.خ
التبليغ
عنوان
Ltd.

Trade
Mark No.: 30628
.والتوزيع م
 31672 : التجارية رقم
العالمة
ĚĚƌĞƐƐ͗ϮŶĚĨůŽŽƌͲ<ĂŶĂĂŶůͲ<ŚŽƵƌǇƵŝůĚŝŶŐ͕DĂŝŶ
رام
ب.ص
وووو ن ا موووو رة،الطوووو بق ال
: ,:24
الصنف ا
العنوووو
In Class: 34
 هللا34
يف
^ƚƌĞĞƚ͕ZĂŵĂůůĂŚ͕tĞƐƚĂŶŬ͕WĂůĞƐƚŝŶĞ
ر الرئيسو ا رام7102
ا الشو/10
الخ ر
Date: 12/01/2017
/07 :التاريخكنع

فلسطين
اللربياا
الضفا: هللاا
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͖
، الوالعات،منتجات التبغ
،التبغ
،السجائر
من اجل
ůŝŐŚƚĞƌƐ͖ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͘

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
، حمامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ


ص.ب ,24رام هللا


95



عرش 2017/10/1
العدد التاسع








; 6 Ϳ150







العالمة التجارية رقم  31675 :
يف الصنف  34 :
العالمة التجارية رقم 31675 :




Trade Mark No.: 30629
In Class: 34



Trade Mark No.: 30629
In Class: 34



Date: 12/01/2017

يف الصنف 34 :
  7102
التاريخ /10/07 :
من اجل  :السجائر ،التبغ ،منتجات التبغ ،الوالعات،

Date: 12/01/2017

التاريخ  7102 /10/07 :
من اجل  :السجائر ،التبغ ،منتجات التبغ ،الوالعات،

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ
͘ůŝŐŚƚĞƌƐ͖ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ
͘ůŝŐŚƚĞƌƐ͖ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ
In the name of: Audeh for Imports and Distribution Co.

الكربيت ،لوازم املدخنني .

الكربيت ،لوازم املدخنني .

أبسم  :شركة عوده لالسترياد
والتوزيع م .خ.م.

Ltd.

In the name
of: Audeh for Imports and Distribution Co.
ĚĚƌĞƐƐ͗ϮŶĚĨůŽŽƌͲ<ĂŶĂĂŶůͲ<ŚŽƵƌǇƵŝůĚŝŶŐ͕DĂŝŶ
ادال،وووو ن ا مووووو رة
بق
عوده :ل الطوووو
كة العنوووو ا
الستري
أبسم  :شر
الخو ر ا الشو ر الرئيسو ا رام
كنع
Ltd. ^ƚƌĞĞƚ͕ZĂŵĂůůĂŚ͕tĞƐƚĂŶŬ͕WĂůĞƐƚŝŶĞ
والتوزيع م .خ.م.هللاا الضفا اللربياا فلسطين
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

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


ĚĚƌĞƐƐ͗ϮŶĚĨůŽŽƌͲ<ĂŶĂĂŶůͲ<ŚŽƵƌǇƵŝůĚŝŶŐ͕DĂŝŶ
^ƚƌĞĞƚ͕ZĂŵĂůůĂŚ͕tĞƐƚĂŶŬ͕WĂůĞƐƚŝŶĞ

العنوووو ا  :الطوووو بق ال،وووو ن ا مووووو رة
الخو ر ا الشو ر الرئيسو ا رام

كنع



Ϳ ; 79

هللاا الضفا اللربياا فلسطين

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



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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العالمة التجارية رقم 31631 :



 37
الصنف :
رقم  31631 :
التجارية
يفالعالمة
التاريخ  7102 /10 /00 :
كزة واملشروابت
العصائر والعصائر املر
من اجل
واملشروابت 37 :
الصنف
يف
لصنع
اخرى
ومستحضرات
الغازية
:

التاريخ  7102/10/00 :

املشروابت .
أبسم  :كومرشاليزادورا
اس .اي.

إيلورو،

Trade Mark No.: 30630

In Class:
32 No.: 30630
Trade
Mark
Date: 11/01/2017
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
In
Class: 32

:ƵŝĐĞƐ͕ŶĞĐƚĂƌƐ͕ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕ĂĞƌĂƚĞĚĚƌŝŶŬƐ
͘ĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐƚŽŵĂŬĞďĞǀĞƌĂŐĞƐ

Date:
In the11/01/2017
name of: COMERCIALIZADORA ELORO, S.A.

͕ĚĚƌĞƐƐ͗<ŝůŽŵĞƚƌŽϭϮ͘ϱŶƚŝŐƵĂĂƌƌĞƚĞƌĂĂWĂĐŚƵĐĂ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
من اجل  :العصائر والعصائر املركزة واملشروابت :ƵŝĐĞƐ͕ŶĞĐƚĂƌƐ͕ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕ĂĞƌĂƚĞĚĚƌŝŶŬƐ
ϱϱϯϰϬyĂůŽƐƚŽĐ͕DĞǆŝĐŽ
͘ĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐƚŽŵĂŬĞďĞǀĞƌĂŐĞƐ
لصنع
شحادة،اخرى
ومستحضرات
الغازية
واملشروابت
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
حمامون،
يز وفؤاد ورجا
التبليغ  :عز
عنوان
 :كيلووووو

العنووووو ا

تير أ
كووووووووووو ر ا

كس ل ست

ترو  12.7أنتيلووووو

ب تشوووووووووووو ك ا 77710

ا الم سيي

:

ص.ب ,24رام هللا


املشروابت .
أبسم  :كومرشاليزادورا إيلورو،
اس.اي.







In the name of: COMERCIALIZADORA ELORO, S.A.





العنووووو ا  :كيلووووو ترو  12.7أنتيلووووو

كووووووووووو رتي ار أ ب تشوووووووووووو ك ا 77710

كس ل ست ا الم سيي

Ϳ ; 2
͕ĚĚƌĞƐƐ͗<ŝůŽŵĞƚƌŽϭϮ͘ϱŶƚŝŐƵĂĂƌƌĞƚĞƌĂĂWĂĐŚƵĐĂ
ϱϱϯϰϬyĂůŽƐƚŽĐ͕DĞǆŝĐŽ

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،

ص.ب ,24رام هللا





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







العدد التاسع عرش 2017/10/1
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العالمة التجارية رقم  31630 :
يف الصنف  37 :




العالمة التجارية رقم 31630 :
يف الصنف  37 :

Trade Mark No.: 30631
In Class: 32



Trade Mark No.: 30631
In Class: 32



التاريخ  7102/10/07 :

التاريخ 7102 /10 /07 :

من اجل
واملشروابت

:

Date: 12/01/2017

Date: 12/01/2017



كزة واملشروابت
العصائر والعصائر املر
لصنع
اخرى
ومستحضرات
الغازية

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗:ƵŝĐĞƐ͕ŶĞĐƚĂƌƐ͕ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕ĂĞƌĂƚĞĚĚƌŝŶŬƐ
͘ĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐƚŽŵĂŬĞďĞǀĞƌĂŐĞƐ

من اجل  :العصائر والعصائر املركزة واملشروابت /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗:ƵŝĐĞƐ͕ŶĞĐƚĂƌƐ͕ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕ĂĞƌĂƚĞĚĚƌŝŶŬƐ
͘ĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐƚŽŵĂŬĞďĞǀĞƌĂŐĞƐ
واملشروابت الغازية ومستحضرات اخرى لصنع


املشروابت.
أبسم  :كومرشاليزادورا
اس .اي.

 :كيلووووو

العنووووو ا

تير أ
كووووووووووو ر ا

إيلورو،

ك ا 77710

املشروابت .
أبسم  :كومرشاليزادورا إيلورو،
كس ل

ست

͕ĚĚƌĞƐƐ͗<ŝůŽŵĞƚƌŽϭϮ͘ϱŶƚŝŐƵĂĂƌƌĞƚĞƌĂĂWĂĐŚƵĐĂ
ϱϱϯϰϬyĂůŽƐƚŽĐ͕DĞǆŝĐŽ

ترو  12.7أنتيلووووو

ب تشوووووووووووو

ا الم

In the name of: COMERCIALIZADORA ELORO, S.A.

سيي

:

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،

ص.ب ,24رام هللا

ان تسجيل هذه العالمة

اليعطي

ابستخدام كلمة
املطلق
احلماية
االستخدام العام مبعزل عن العالمة


اس.اي.

In the name of: COMERCIALIZADORA ELORO, S.A.


اصحاهبا

ĨƌĞƐŚ



حق

ذات



͕ĚĚƌĞƐƐ͗<ŝůŽŵĞƚƌŽϭϮ͘ϱŶƚŝŐƵĂĂƌƌĞƚĞƌĂĂWĂĐŚƵĐĂ
Ϳ ; 2
ϱϱϯϰϬyĂůŽƐƚŽĐ͕DĞǆŝĐŽ

العنووووو ا  :كيلووووو ترو  12.7أنتيلووووو


كووووووووووو رتي ار أ ب تشوووووووووووو ك ا 77710

كس ل ست ا الم سيي

ص.ب ,24رام هللا

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

احلماية املطلق ابستخدام كلمة  ĨƌĞƐŚذات
االستخدام العام مبعزل عن العالمة
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Ϳ;2
Trade Mark No.: 30632
In Class: 34

العالمة التجارية رقم  31637 :
يف الصنف  34 :

Date: 12/01/2017

التاريخ  7102/10/07 :

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ
من اجل  :السجائر ،التبغ ،منتجات التبغ ،الوالعات،
͘ůŝŐŚƚĞƌƐ͖ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ
الكربيت ،لوازم املدخنني .
Trade Mark No.: 30632
العالمة التجارية رقم  31637 :
In the name of: Audeh for Imports and Distribution Co.
أبسم  :شركة عوده لالسترياد
In
Class: 34
يف الصنف  34 :
Ltd.
والتوزيع م.خ.م.
Date: 12/01/2017
التاريخ  7102/10/07 :
العنوووو ا  :الطوووو بق ال،وووو ن ا موووو رة ĚĚƌĞƐƐ͗ϮŶĚĨůŽŽƌͲ<ĂŶĂĂŶůͲ<ŚŽƵƌǇƵŝůĚŝŶŐ͕DĂŝŶ
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ
من اجل  :السجائر ،التبغ ،منتجات التبغ ،الوالعات،
^ƚƌĞĞƚ͕ZĂŵĂůůĂŚ͕tĞƐƚĂŶŬ͕WĂůĞƐƚŝŶĞ
كنع الخ ر ا الشو ر الرئيسو ا رام
͘ůŝŐŚƚĞƌƐ͖ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ
الكربيت ،لوازم املدخنني .
هللاا الضفا اللربياا فلسطين
In the name of: Audeh for Imports and Distribution Co.
أبسم  :شركة عوده لالسترياد
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،
Ltd.
والتوزيع م.خ.م.
ص.ب ,24رام هللا

العنوووو ا  :الطوووو بق ال،وووو ن ا موووو رة ĚĚƌĞƐƐ͗ϮŶĚĨůŽŽƌͲ<ĂŶĂĂŶůͲ<ŚŽƵƌǇƵŝůĚŝŶŐ͕DĂŝŶ

^ƚƌĞĞƚ͕ZĂŵĂůůĂŚ͕tĞƐƚĂŶŬ͕WĂůĞƐƚŝŶĞ
كنع الخ ر ا الشو ر الرئيسو ا رام





هللاا الضفا اللربياا فلسطين



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
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Trade Mark No.: 30633
In Class: 29

العالمة التجارية رقم  31633 :
يف الصنف  75 :
التاريخ  7102/10/09 :

Date: 15/01/2017





/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉĂƐƚĞƵƌŝǌĞĚŵŝůŬǁŝƚŚƐƚƌĂǁďĞƌƌŝĞƐĂŶĚ
من اجل  :حليب مبسرت ابلفراوله او ابلشوكوالته 
العالمة التجارية رقم  31633 :
ĐŚŽĐŽůĂƚĞ Trade Mark No.: 30633
In
Class:
29
الصنف  75 :
أبسم  :شركة يف
In the name of: ALHamidi dairy and food products
لاللبان
احلميدي
Date:
15/01/2017
التاريخ  7102/10/09 :
company
واملواد الغذائيه
من اجل  :حليب مبسرت ابلفراوله او ابلشوكوالته 

العنوووو ا  :طوووو لكرم -بيوووور اللاوووو
092865655

أبسم  :شركة احلميدي لاللبان
واملواد الغذائيه

ديرووور اللاووووالغصون
 :طولكرم -
العنوووو ا  :طوووو لكرم -بيو

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉĂƐƚĞƵƌŝǌĞĚŵŝůŬǁŝƚŚƐƚƌĂǁďĞƌƌŝĞƐĂŶĚ

ĐŚŽĐŽůĂƚĞ
ĚĚƌĞƐƐ͗dƵůŬĂƌĞŵͲĞĞƌ>ŐŚƐŽŽŶϬϵϮϲϴϳϴϳϳ

In the name of: ALHamidi dairy and food products
company

عنوان التبليغ
092865655
157622222
عنوان التبليغ  :طولكرم -دير الغصون

157622222
ان تسجيل هذه  العالمة اليعطي اصحاهبا حق

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Ͳ:dƵůŬĂƌĞŵ
ĚĚƌĞƐƐ͗dƵůŬĂƌĞŵͲĞĞƌ>ŐŚƐŽŽŶϬϵϮϲϴϳϴϳϳ
ĞĞƌ>ŐŚƐŽŽŶϬϵϮϲϴϳϴϳϳ
ͲĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :dƵůŬĂƌĞŵ
ĞĞƌ>ŐŚƐŽŽŶϬϵϮϲϴϳϴϳϳ









ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

االستخدام
ذات
واألرقام
والرسومات الوصفية
العام العام
االستخدام
واألرقام ذات
الوصفية
والرسومات
مبعزل عن العالمة مبعزل عن العالمة
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Ϳ;7

Ϳ;7









العالمة التجارية رقم  31639 :
يف الصنف  75 :

Trade Mark No.: 30635
In Class: 29
Date: 15/01/2017

التاريخ  7102/10/09 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉĂƐƚĞƵƌŝǌĞĚDŝůŬǁŝƚŚƐƚƌĂǁďĞƌƌŝĞƐĂŶĚ

حليب مبسرت ابلفراوله او ابلشوكوالته 
من اجل :

ĐŚŽĐŽůĂƚĞ
Trade Mark No.: 30635
العالمة التجارية رقم  31639 :
In the name of: ALHamidi dairy and food products
أبسم  :شركة احلميدي لاللبان
يف الصنف  75 :
companyIn Class: 29
واملواد الغذائيه


التاريخ  7102/10/09 :

Date: 15/01/2017

ĚĚƌĞƐƐ͗dƵůŬĂƌĞŵͲĞĞƌ>ŐŚƐŽŽŶϬϵϮϲϴϳϴϳϳ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉĂƐƚĞƵƌŝǌĞĚDŝůŬǁŝƚŚƐƚƌĂǁďĞƌƌŝĞƐĂŶĚ

مبسرتاللاوووو
حليبوووور
لكرم -بي
ابلفراوله او ابلشوكوالته 
طوووواجل :
العنوووو ا  :من
ĐŚŽĐŽůĂƚĞ
092865655
In the name of: ALHamidi dairy and food products
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Ͳ:dƵůŬĂƌĞŵ
لاللبان الغصون
احلميدي -دير
عنوان التبليغأبسم  ::شركة طولكرم
company
واملواد الغذائيه

157622222

اصحاهبا حق
عنوان العالمة
ان تسجيل هذه
الغصون
اليعطي طولكرم -دير
التبليغ :
 157622222الكلمات والعبارات
احلماية املطلق ابستخدام
العنوووو ا  :طوووو لكرم -بيوووور اللاوووو
092865655


والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

مبعزل عن العالمة
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات


والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة



ĞĞƌ>ŐŚƐŽŽŶϬϵϮϲϴϳϴϳϳ

ĚĚƌĞƐƐ͗dƵůŬĂƌĞŵͲĞĞƌ>ŐŚƐŽŽŶϬϵϮϲϴϳϴϳϳ
ͲĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :dƵůŬĂƌĞŵ
ĞĞƌ>ŐŚƐŽŽŶϬϵϮϲϴϳϴϳϳ















98

العدد التاسع عرش 2017/10/1
156






العالمة التجارية رقم  31636 :
يف الصنف  75 :





Date: 15/01/2017

التاريخ  7102 /10/09 :

Trade Mark No.: 30636

العالمة التجارية رقم  31636 :
اللنب 
يف الصنف  75 :

من اجل  :مشروب
لاللبان7102/
احلميدي 10/09 :
التاريخ
أبسم  :شركة
واملواد الغذائيه

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ƌŝŶŬDŝůŬ
In Class: 29
In the nameDate:
of: 15/01/2017
ALHamidi dairy and food products
company /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƌŝŶŬDŝůŬ



من اجل  :مشروب اللنب 
أبسم  :شركة احلميدي لاللبان

In the name of: ALHamidi dairy and food products
company
ĚĚƌĞƐƐ͗dƵůŬĂƌĞŵͲĞĞƌ>ŐŚƐŽŽŶϬϵϮϲϴϳϴϳϳ

الغذائيهووور اللاوووو
لكرم -بيو
العنوووو ا  :طوووو واملواد
092865655
العنوووو ا  :طوووو لكرم -بيوووور اللاوووو
092865655 :
طولكرم -دير

عنوان التبليغ
157622222

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
:

Trade Mark No.: 30636
In Class: 29

الغصون

طولكرم -دير

ĚĚƌĞƐƐ͗dƵůŬĂƌĞŵͲĞĞƌ>ŐŚƐŽŽŶϬϵϮϲϴϳϴϳϳ

ͲĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :dƵůŬĂƌĞŵ
ͲĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :dƵůŬĂƌĞŵ
ĞĞƌ>ŐŚƐŽŽŶϬϵϮϲϴϳϴϳϳ
ĞĞƌ>ŐŚƐŽŽŶϬϵϮϲϴϳϴϳϳ


الغصون

عنوان التبليغ
157622222

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق



احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
واألرقام ذاتوالعبارات
الكلمات
االستخدام العام
ابستخدام الوصفية
والرسومات

احلماية املطلق
مبعزل عن
واألرقامالعالمةذات االستخدام العام
والرسومات الوصفية
مبعزل عن العالمة













; 0 Ϳ157










Ϳ ; 0
Trade Mark No.: 30637
In Class: 30

العالمة التجارية رقم  31632 :
يف الصنف  31 :
التاريخ  7102/10/06 :



Date: 16/01/2017

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ďŝƐĐƵŝƚƐ
من اجل  :احللوايت ،الشوكوالته ،البسكويت،
ĐƌĂĐŬĞƌƐ͕ǁĂĨĞƌƐ͕ĐĂŬĞƐ

البسكويت اهلش ،بسكويت مكون من رقائق
Trade Mark No.: 30637
العالمة التجارية رقم  31632 :
( بسكويت ويفر) ،الكيك أو الكعك 
In Class: 30
يف الصنف  31 :
In the name of: YILDIZ HOLDING ANONIM SIRKETI
أنونيم
هولدينج
أبسم  :يلديز
Date: 16/01/2017
التاريخ  7102/10/06 :
شريكييت
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ďŝƐĐƵŝƚƐ
من اجل  :احللوايت ،الشوكوالته ،البسكويت،
ĐƌĂĐŬĞƌƐ͕ǁĂĨĞƌƐ͕ĐĂŬĞƐ
ĚĚƌĞƐƐ͗<ŝƐŝŬůŝDĂŚĂůůĞƐŝ͕ĞƐŵĞŝŬŵĂǌŝ^ŽŬĂŬ
ه ليسووووووو
العنوووووو ا  :كيسوووووووي ل
البسكويت اهلش ،بسكويت مكون من رقائق
EŽ͗ϲͬϭhƐŬƵĚĂƌͬ/ƐƚĂŶďƵů͕dƵƌŬĞǇ
ووي م س و ك نوو 1/8:
يشووم
( بسكويت ويفر) ،الكيك أو الكعك 
أوس بار  /اسطنب لا تركي
In the name of: YILDIZ HOLDING ANONIM SIRKETI
أبسم  :يلديز هولدينج أنونيم
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :بيت حلم
شريكييت


ĚĚƌĞƐƐ͗<ŝƐŝŬůŝDĂŚĂůůĞƐŝ͕ĞƐŵĞŝŬŵĂǌŝ^ŽŬĂŬ
ه ليسووووووو
العنوووووو ا  :كيسوووووووي ل

ووي م س و ك نوو 1/8:
يشووم
EŽ͗ϲͬϭhƐŬƵĚĂƌͬ/ƐƚĂŶďƵů͕dƵƌŬĞǇ
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Trade Mark No.: 30638
In Class: 3








31632 : العالمة التجارية رقم

 3 : يف الصنف

Trade Mark No.: 30638
In Class: 3

 أمالح للمغاطس وأقنعة طني للجسم ليست: من اجل
 أقنعة طني للبشرة ليست لألغراض،لألغراض الطبية

Date: 16/01/2017

 كرمي،مستحضرات لتقشري اجلسم ذات عطر عالجي

Date: 16/01/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DŝŶĞƌĂůďĂƚŚƐĂůƚƐĂŶĚŵƵĚďŽĚǇŵĂƐŬƐ

ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ŵƵĚƐŬŝŶŵĂƐŬƐŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂů
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐŵƵĚŵĂƐŬƐŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͕
ďŽĚǇďƵƚƚĞƌ͕ŶŽŶͲŵĞĚŝĐĂƚĞĚƐŬŝŶĐĂƌĞĐƌĞĂŵ͕ŶĂŵĞůǇ͕
ĂƌŽŵĂƚŚĞƌĂƉǇďŽĚǇƉĞĞůƐ͕ďŽĚǇĐƌĞĂŵ͕ůŽĞsĞƌĂďŽĚǇ
ĐƌĞĂŵƐ͕ůŽĞsĞƌĂĨĂĐĞĐƌĞĂŵƐ͕ůŽĞsĞƌĂĐƌĞĂŵĨŽƌ
ĐŽƐŵĞƚŝĐƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐĐƌĞĂŵƐĂŶĚůŽƚŝŽŶƐ͕
ŵŽŝƐƚƵƌŝǌŝŶŐĐƌĞĂŵĨŽƌƚŚĞĨĂĐĞĂŶĚďĂůĚƉĂƚĞ͕ƐŚĂŵƉŽŽ͕
ƐŽĂƉ͕ůŝƋƵŝĚďĂƚŚƐŽĂƉƐ͕ůŝƋƵŝĚƐŽĂƉƐĨŽƌŚĂŶĚƐ͕ĨĂĐĞĂŶĚ
ďŽĚǇ͕ƐŚŽǁĞƌŐĞů͕ƚŽŽƚŚƉĂƐƚĞ͕ďŽĚǇĚĞŽĚŽƌĂŶƚ͕ďŽĚǇƐƉƌĂǇ
ƵƐĞĚĂƐĂƉĞƌƐŽŶĂůĚĞŽĚŽƌĂŶƚĂŶĚĂƐĨƌĂŐƌĂŶĐĞ͕ĚĞŽĚŽƌĂŶƚ
ĨŽƌƉĞƌƐŽŶĂůƵƐĞ͕ĚĞŽĚŽƌĂŶƚƐĨŽƌďŽĚǇĐĂƌĞ͕ĨŽŽƚĚĞŽĚŽƌĂŶƚ
ƐƉƌĂǇ͕ƉĞƌĨƵŵĞƐ͕ĂĨƚĞƌƐŚĂǀĞďĂůŵŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂů
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ďŽĚǇƐƉƌĂǇƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ƐĞĂǁĂƚĞƌĨƌŽŵƚŚĞĞĂĚ
^ĞĂŝŶĂƚŽŵŝǌĞĚĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐƵƐĞĚƚŽƉƌŽĚƵĐĞĂĐŽŽůŝŶŐ
ĞĨĨĞĐƚ͖ĂůůďĞŝŶŐƉƌŽĚƵĐĞĚĨƌŽŵŽƌĞŶƌŝĐŚĞĚǁŝƚŚŵŝŶĞƌĂůƐ
ĨƌŽŵƚŚĞĞĂĚƐĞĂ͘

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DŝŶĞƌĂůďĂƚŚƐĂůƚƐĂŶĚŵƵĚďŽĚǇŵĂƐŬƐ

ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ŵƵĚƐŬŝŶŵĂƐŬƐŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂů
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐŵƵĚŵĂƐŬƐŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͕
ďŽĚǇďƵƚƚĞƌ͕ŶŽŶͲŵĞĚŝĐĂƚĞĚƐŬŝŶĐĂƌĞĐƌĞĂŵ͕ŶĂŵĞůǇ͕
ĂƌŽŵĂƚŚĞƌĂƉǇďŽĚǇƉĞĞůƐ͕ďŽĚǇĐƌĞĂŵ͕ůŽĞsĞƌĂďŽĚǇ
ĐƌĞĂŵƐ͕ůŽĞsĞƌĂĨĂĐĞĐƌĞĂŵƐ͕ůŽĞsĞƌĂĐƌĞĂŵĨŽƌ
ĐŽƐŵĞƚŝĐƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐĐƌĞĂŵƐĂŶĚůŽƚŝŽŶƐ͕
ŵŽŝƐƚƵƌŝǌŝŶŐĐƌĞĂŵĨŽƌƚŚĞĨĂĐĞĂŶĚďĂůĚƉĂƚĞ͕ƐŚĂŵƉŽŽ͕
ƐŽĂƉ͕ůŝƋƵŝĚďĂƚŚƐŽĂƉƐ͕ůŝƋƵŝĚƐŽĂƉƐĨŽƌŚĂŶĚƐ͕ĨĂĐĞĂŶĚ
ďŽĚǇ͕ƐŚŽǁĞƌŐĞů͕ƚŽŽƚŚƉĂƐƚĞ͕ďŽĚǇĚĞŽĚŽƌĂŶƚ͕ďŽĚǇƐƉƌĂǇ
ƵƐĞĚĂƐĂƉĞƌƐŽŶĂůĚĞŽĚŽƌĂŶƚĂŶĚĂƐĨƌĂŐƌĂŶĐĞ͕ĚĞŽĚŽƌĂŶƚ
ĨŽƌƉĞƌƐŽŶĂůƵƐĞ͕ĚĞŽĚŽƌĂŶƚƐĨŽƌďŽĚǇĐĂƌĞ͕ĨŽŽƚĚĞŽĚŽƌĂŶƚ
ƐƉƌĂǇ͕ƉĞƌĨƵŵĞƐ͕ĂĨƚĞƌƐŚĂǀĞďĂůŵŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂů
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ďŽĚǇƐƉƌĂǇƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ƐĞĂǁĂƚĞƌĨƌŽŵƚŚĞĞĂĚ
^ĞĂŝŶĂƚŽŵŝǌĞĚĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐƵƐĞĚƚŽƉƌŽĚƵĐĞĂĐŽŽůŝŶŐ
ĞĨĨĞĐƚ͖ĂůůďĞŝŶŐƉƌŽĚƵĐĞĚĨƌŽŵŽƌĞŶƌŝĐŚĞĚǁŝƚŚŵŝŶĞƌĂůƐ
ĨƌŽŵƚŚĞĞĂĚƐĞĂ͘

 31632 : العالمة التجارية رقم
 3 : يف الصنف


7102 /10 /06 : التاريخ

، أقنعة طني جتميلية لسيت لألغراض الطبية،الطبية
، ابألخص، كرمي غري طيب للعناية ابلبشرة،زبدة اجلسم

 7102/10/06 : التاريخ

 كرمي صبار،االلوفريا للجسم
 كرمي صبار،للجسم
، كرمي صبار االلوفريا ألغراض جتميلية،االلوفريا للوجه

 أمالح للمغاطس وأقنعة طني للجسم ليست: من اجل
 أقنعة طني للبشرة ليست لألغراض،لألغراض الطبية

 كرمي مرطب للوجه،كرميات ومستحضرات للتجميل
، صابون سائل لالستحمام، صابون، شامبو،والرأس
، جل لالستحمام،صابون سائل لأليدي والوجه واجلسم

 رذاذات للجسم، مزيل العرق للجسم،معجون أسنان
،كالروائح الطيبة
لإلستخدام الشخصي إلزال العرق و

، أقنعة طني جتميلية لسيت لألغراض الطبية،الطبية
، ابألخص، كرمي غري طيب للعناية ابلبشرة،زبدة اجلسم
 مزيل عرق للعناية،مزيل عرق لألستخدام الشخصي

 بلسم ما، عطور، خباخات مزيلة لروائح القدم،ابجلسم
، خباخات للجسم،بعد احلالقة ليس لألغراض الطبية
ابألخص؛ مياه من البحر امليت يف عبوات صغرية
صغرية تستخدم لألنتعاش؛ مجيعها يتم أنتاجها من أو

 كرمي،مستحضرات لتقشري اجلسم ذات عطر عالجي


.إثرائها مبعادن البحر امليت

 كرمي صبار، كرمي صبار االلوفريا للجسم،للجسم
، كرمي صبار االلوفريا ألغراض جتميلية،االلوفريا للوجه

 كرمي مرطب للوجه،كرميات ومستحضرات للتجميل
، صابون سائل لالستحمام، صابون، شامبو،والرأس
، جل لالستحمام،صابون سائل لأليدي والوجه واجلسم

 رذاذات للجسم، مزيل العرق للجسم،معجون أسنان
،لإلستخدام الشخصي إلزال العرق وكالروائح الطيبة
 مزيل عرق للعناية،مزيل عرق لألستخدام الشخصي

 بلسم ما، عطور، خباخات مزيلة لروائح القدم،ابجلسم
، خباخات للجسم،بعد احلالقة ليس لألغراض الطبية
ابألخص؛ مياه من البحر امليت يف عبوات صغرية
صغرية تستخدم لألنتعاش؛ مجيعها يتم أنتاجها من أو
 .إثرائها مبعادن البحر امليت

In the name of: .Sea of Spa Labs Ltd
ĚĚƌĞƐƐ͗,ĂƉůĂĚĂ^ƚ͕͘ƌĂĚ͕/ƐƌĂĞůϮϮ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







 سي أوف سبا البز إل: أبسم
.يت دي

 أرابا أسووورائيل,.  هووو ب الب: العنووو ا
22

 اتقان-  احملامي مهند عساف: عنوان التبليغ

 رام هللا برج رام هللا- للخدمات االستشارية
3 ط- التجاري
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Trade Mark No.: 30639
 31635 : العالمة التجارية رقم
In Class: 31
 30 : يف الصنف
In
the name
of:
SHERIKAT
SHAHEEN LLMANTOGAT  شركة شاهني للمنتوجات: أبسم
Trade
Mark
No.:
30639

31635

:
التجا: العالمة
Date:
16/01/2017
 7102رقم
/10ية/ر06
التاريخ
AL
GTHEAH
In Class:
31
 30
م.خ: .الصنف
يفالغذائية م
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇ
الزراعية ومنتجات البساتني
احلاصالت
: اجل
من
Date:
16/01/2017
 7102
/10/06
: التاريخ
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝůͲĚĂŚĞĂƚƐŝŶŐĞƌ
2270811
سنجر
الخليل
:
ا
العن
ƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚŐƌĂŝŶƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ůŝǀĞ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇ
البساتني
الزراعية
: اجل
من
احليواانت-ومنتجات
)بفئات أخرى
احلاصالتواردة
واحلبوب ( ير
والغاابت
ĂŶŝŵĂůƐ͖ĨƌĞƐŚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ƐĞĞĚƐ͕ŶĂƚƵƌĂůƉůĂŶƚƐ
ƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚŐƌĂŝŶƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ůŝǀĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝůͲĚĂŚĞĂƚƐŝŶŐĞƌ احليواانت- )7731600
: والغاابتالتبليغ
عنوان
سنجر بفئات أخرى
اخلليل واردة
واحلبوب ( ير
ĂŶŝŵĂůƐ͖ĨƌĞƐŚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ƐĞĞĚƐ͕ŶĂƚƵƌĂůƉůĂŶƚƐ
ĂŶĚĨůŽǁĞƌƐ͖ĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐĨŽƌĂŶŝŵĂůƐ͖ŵĂůƚ
-البذور
الطازجة –– البذور
اوات الطازجة
واخلضرراوات
الفواكه واخلض
 الفواكه--احلية
احلية
ĂŶĚĨůŽǁĞƌƐ͖ĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐĨŽƌĂŶŝŵĂůƐ͖ŵĂůƚ

الغذائية
املواد
الطبيعية
والزهور
احلية
ت
النباات
الغذائية
املواد
الطبيعية
والزهور
احلية
ت
النباات

 .للحيواانت شعب البرية
 .للحيواانت شعب البرية


In the name of: SHERIKAT SHAHEEN LLMANTOGAT
 شركة شاهني للمنتوجات: أبسم
GTHEAH
In the
name of: SHERIKAT SHAHEEN LLMANTOGAT مشاهني للمنتوجات.كة
 AL
شر
:
أبسم
 خ.الغذائية م

AL GTHEAH
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝůͲĚĂŚĞĂƚƐŝŶŐĞƌ
2270811 مالخليل سنجر:. خ.العنما
الغذائية
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝůͲĚĂŚĞĂƚƐŝŶŐĞƌ
7731600  اخلليل سنجر: عنوان التبليغ
2270811  الخليل سنجر:  العن ا
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝůͲĚĂŚĞĂƚƐŝŶŐĞƌ
;4Ϳ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝůͲĚĂŚĞĂƚƐŝŶŐĞƌ
7731600  اخلليل سنجر: عنوان التبليغ
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Trade Mark No.: 30640
Trade Mark No.: 30640
In Class: 16

 31641 : العالمة التجارية رقم
 31641 : العالمة التجارية رقم
 06 : يف الصنف

In Class: 16

 06 : يف الصنف

Date: 16/01/2017
16/01/2017
Date:

7102//10
10//06
06 :: التاريخ
التاريخ
 7102

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƐƚĂƚŝŽŶĂƌǇͬƉĂƉĞƌ
ƐƚĂƚŝŽŶĂƌǇͬƉĂƉĞƌ
In the name of: panorama stationary co

 وورقيات
قرطاسية وورقيات
 قرطاسية:: اجل
من اجل
من
 شركة اب نورما للتجهيزات: أبسم

In the name of: panorama stationary co

ĚĚƌĞƐƐ͗ŚĞďƌŽŶĂůƐĂůĂŵƐƚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŚĞďƌŽŶĂůƐĂůĂŵƐƚ

ĚĚƌĞƐƐ͗ŚĞďƌŽŶĂůƐĂůĂŵƐƚ
Trade Mark No.: 30640
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŚĞďƌŽŶĂůƐĂůĂŵƐƚ

In Class: 16



Date:
 16/01/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ƐƚĂƚŝŽŶĂƌǇͬƉĂƉĞƌ 

;9Ϳ
 In the name of: panorama stationary co



ĚĚƌĞƐƐ͗ŚĞďƌŽŶĂůƐĂůĂŵƐƚ



املكتبية شركة اب نورما للتجهيزات
: أبسم

ر الس م

املكتبية

 الخليل:

العن ا

 اخلليل شارع السالم: عنوان التبليغ
 الخليل ر الس م: العن ا

 31641 : العالمة التجارية رقم

 اخلليل شارع السالم: عنوان التبليغ
 06 : يف الصنف

 7102/10/06
: التاريخ


  قرطاسية وورقيات: من اجل

 شركة اب نورما للتجهيزات: أبسم


ر الس م

املكتبية

 الخليل: العن ا

101

العدد التاسع عرش 2017/10/1
161







Trade Mark No.: 30642
Trade Mark No.: 30641
In Class: 3
In Class: 16
Trade Mark No.: 30641
Date: 16/01/2017In Class: 16
Date: 16/01/2017Date: 16/01/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉĂƉĞƌƚŝƐƐƵĞ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉĂƉĞƌƚŝƐƐƵĞ
In the name of: sharikat
lmwad
altanthif
tanthif
In the name of:alameed
sharikat alameed
lmwad al
In the name of: sharikat alameed lmwad al tanthif

العالمة التجارية رقم  31647 :
العالمة التجارية رقم  31640 :
يف الصنف  3 :
يف الصنف  06 :
العالمة التجارية رقم  31640 :
 7102
التاريخ /10/06 :
الصنف  06 :
يف
التاريخ  7102/10/06 :
التاريخ  7102/10/06 :
من اجل  :مواد التنظيف 
من اجل  :حمارم ورقية  من اجل  :حمارم ورقية 
ملوادشركة العميد ملواد
أبسم  :شركة العميدأبسم :
ملواد
أبسم  :شركة العميدالتنظيف
العالمة التجارية رقم  31640 :
التنظيف
العنوووووووو ا  :الخليوووووووول راس الجوووووووو رة
التنظيف
يف الصنف  06 :
0799718768








الجوووووووو
رةاخلليل
التبليغ :
 7102
اس/10
عنوانر/06
ووووووول:
العنوووووووو ا  :الخليوالتاريخ
العنوووووووو ا  :الخليوووووووول راس الجوووووووو رة
 1955306926
 0799718768من اجل  :حمارم ورقية

0799718768

عنوان التبليغ
عنوان التبليغ
1955306926
1955306926








راسملواد
كة العميد
:أبسم :ا شر
خلليل

راس

التنظيفاخلليل
:






Trade Mark No.: 30641
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů
In Class: 16

راس

اجلورة

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ƉĂƉĞƌƚŝƐƐƵĞ

In the name of:
sharikat alameed lmwad al tanthif
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ĂůŬŚĂůŝů

اجلورة
اجلورة


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ĂůŬŚĂůŝů


ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů

العنوووووووو ا  :الخليوووووووول راس الجوووووووو رة

0799718768

عنوان التبليغ
1955306926



:

اخلليل

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů
:ĂůŬŚĂůŝů
Date: ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
16/01/2017
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů

راس

; 6162
Ϳ

اجلورة

العالمة 
التجارية رقم  31647 :

يف الصنف  3 :



التاريخ  7102/10/06 :

من اجل  :مواد التنظيف
أبسم  :شركة العميد ملواد
عنوان

التبليغ

اخلليل

عنوان التبليغ
1955306926


:



 اخلليل

راس

In Class: 3

Date: 16/01/2017Date: 16/01/2017

In the name of: sharikat alameed lmwad al tanthif
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů

العنوووووووو ا  :الخليوووووووول راس الجوووووووو رة
0799718768

:




/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ
In the name of: sharikat
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ
 alameed lmwad al tanthif



التنظيف

الجوووووووو رة
العنوووووووو ا  :الخليوووووووول راس
1955306926

0799718768



Trade Mark No.: 30642
In Class: 3

ͿͿ ; ;26
;6
Ϳ

التاريخ  7102/10/06 :

التنظيف

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝů





Trade Mark No.: 30642

العالمة التجارية رقم  31647 :

يف الصنف  3 :

من اجل  :مواد التنظيف 

أبسم  :شركة العميد ملواد







راس

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝů

اجلورة

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ĂůŬŚĂůŝů


اجلورة






; 2 Ϳ163















Trade Mark No.: 30643

العالمة التجا رية رقم  31643 :

Ϳ;2

يف الصنف  3 :
التاريخ  7102/10/06 :

من اجل  :مواد تنظيف 
أبسم  :شركة العميد ملواد
يف الصنف 3 :

العالمة التجارية رقم  31643 :


التاريخ  7102/10/06 :

Date: 16/01/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů

العنوووووووو ا  :الخليوووووووول راس الجوووووووو رة
0799718768

عنوان التبليغ
1955306926




:

العالمة التجارية رقم  31643 :

يف الصنف  3 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ
Trade Mark No.: 30643
In the name of: sharikat
alameed lmwad al tanthif
In Class: 3

من اجل  :مواد تنظيف 

اخلليل

In Class: 3
Date: 16/01/2017







التنظيف



اجلورة

راس



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝů


 Mark No.: 30643
Trade



In Class: 3








102



2017/10/1
العدد التاسع عرش


; 2 Ϳ163






Trade Mark No.: 30644

العالمة التجارية رقم  31644 :

يف الصنف  39 :
التاريخ  7102/10/06 :

In Class: 35
Date: 16/01/2017





͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐͬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
Trade Mark No.: 30644
͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ


خدمات الدعاية و االعالن وإدارة وتوجيه
من اجل :
العالمة التجارية رقم  31644 :
املكتيب 
النشاط
In Class: 35
الصنف 39 :
األعمال وتفعيل يف
In the name of: sharikat alameed lmwad al tanthif
أبسم  :شركة العميد ملواد
 In the nameDate:
16/01/2017

7102
/
10
/
06
:
التاريخ
of: Jameit Al Mashroa' Al Inshaee Al Arabi
التنظيف االنشائي
أبسم  :مجعية املشروع


من اجل  :خدمات الدعاية و االعالن وإدارة وتوجيه
العنوووووووو ا  :الخليوووووووول راس الجوووووووو رة
العريب
النشاط املكتيب 
األعمال وتفعيل
0799718768
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ĂůŬŚĂůŝů
In
the
name
of:
Jameit
Al
'Mashroa
Al
Inshaee
Al
Arabi
اخلليل راس اجلورة
عنوان
ĚĚƌĞƐƐ͗ƌŝŚĂ^ŚĂƌĞĂΖŵŵĂŶů:ŝƐĞƌ
املشرو:ع موووو
التبليغوووو ر
اريحوووو- :
االنشائي
مجعية
العنوووو ا  :أبسم
1955306926
العريب

الجسر
ĚĚƌĞƐƐ͗ƌŝŚĂ^ŚĂƌĞĂΖŵŵĂŶů:ŝƐĞƌ
 العنوووو ا  :اريحوووو  -وووو ر موووو

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ƌŝŚĂ^ŚĂƌĞĂΖŵŵĂŶů
عنوان التبليغ  :ارحيا  -شارع عمان اجلسر
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐͬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů
͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

Ϳ;5

الجسر




عنوان التبليغ  :ارحيا  -شارع عمان اجلسر





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ƌŝŚĂ^ŚĂƌĞĂΖŵŵĂŶů

 :ŝƐĞƌ


; 2 Ϳ164

:ŝƐĞƌ













Trade Mark No.: 30645

العالمة التجارية رقم  31649 :

يف الصنف  75 :
التجار ية رقم 31644 :
التاريخ /10/06 :العالمة
7102

In Class: 29
Trade Mark No.: 30644
Date: 16/01/2017







يف الصنف  39 :

وحلوم الدواجن
من اجل  :اللحوم واالمساك
التاريخ  7102/10/06 :
وخضرواوات
اللحم،فواكه
حمفوظةوتوجيه
االعالن وإدارة
خدمات الدعاية
والصيد،خالصات من اجل :

األعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
وفواكه مطبوخة
وجمففة ومطهوة،هالم (جيلي) ومربيات
أبسم  :مجعية املشروع االنشائي

In Class: 35
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͕ŵĞĂƚ
Date: 16/01/2017

ĞǆƚƌĂĐƚƐ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐͬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͕ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

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

واحلليب ومنتجات احلليب،الزيوت
ابلسكر،البيض العريب
ĚĚƌĞƐƐ͗ƌŝŚĂ^ŚĂƌĞĂΖŵŵĂŶů:ŝƐĞƌ
العنوووو ا  :اريحوووو  -وووو ر موووو
والدهون 
الجسر
In the name ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
'of: Jameit Al Mashroa
Al Inshaee Al Arabi
االنشائي
أبسم  :مجعية املشروع
:ƌŝŚĂ^ŚĂƌĞĂΖŵŵĂŶů
ارحيا  -شارع عمان اجلسر
عنوان التبليغ :
العريب



العنوووو ا  :اريحوووو  -وووو ر

الجسر

موووو

عنوان التبليغ  :ارحيا  -شارع عمان اجلسر



:ŝƐĞƌ




ĚĚƌĞƐƐ͗ƌŝŚĂ^ŚĂƌĞĂΖŵŵĂŶů:ŝƐĞƌ


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ƌŝŚĂ^ŚĂƌĞĂΖŵŵĂŶů
:ŝƐĞƌ
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Trade Mark No.: 30646
In Class: 30

العالمة التجارية رقم  31646 :
يف الصنف  31 :

Date: 17/01/2017



التاريخ  7102/10/02 :




العالمة التجارية رقم  31646 :

الصنف 31 :
يف
والشاي والكاكاو والقهوة
القهوة،
من اجل :
التاريخ  7102/10/02 :
الدقيق
التابيوكا
االصطناعية؛
والقهوة
والساغو؛والكاكاو
القهوة ،والشاي
األرز؛ اجل :
من
االصطناعية؛

التابيوكا

األرز؛

والساغو؛

الدقيق

واملستحضرات املصنوعة من احلبوب؛ اخلبزوالفطائر
واحللوايت؛ احللوايت املثلجة؛ عسل النحل والعسل
األسود؛ اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب؛ اخلبزوالفطائر
واحللوايت؛ احللوايت املثلجة؛ عسل النحل والعسل

والصلصات( التوابل)؛ البهارات؛ الثلج .
اخلردل؛ اخلل
األسود؛ اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ امللح؛
أبسم  :زارا فودز لألغذية

والصلصات( التوابل)؛ العنوووووووووووووو ا
البهارات؛ الثلج .
الان يا
لألغذيةالتبليغ  :اجناز للمحاماة
أبسم  :زارا فودز عنوان

Date: 17/01/2017
ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂů͖ƌŝĐĞ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ
͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ
͘ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ


͘ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

In the name of: zara foods lelaghtheyeh
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲĂůŵĂŶƚĞŬĂĂůƐĞŶĂĞŝĂ

 :رام هللا  -المنطقووووووووووووووا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
In the name of:
zara foods lelaghtheyeh





ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲĂůŵĂŶƚĞŬĂĂůƐĞŶĂĞŝĂ

العنوووووووووووووو ا  :رام هللا  -المنطقووووووووووووووا
الان يا

Trade Mark No.: 30646

Class: 30
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗InĐŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂů͖ƌŝĐĞ









عنوان التبليغ  :اجناز للمحاماة


Ϳ;7

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




166










العالمة التجارية رقم 31642 :


يف الصنف 07 :










العالمة التجارية رقم  31642 :
يف الصنف  07 :
التاريخ 7102 /10 /02 :

Ϳ;7



أبسم  :سيات ,اس .ايه.
 :اوت

العنووو ا

06580 ,767

فيووو

ايوووه  ,2-كووو

رت

Trade Mark No.: 30647
In Class: 12
Date: 17/01/2017

كبات ذات
كبات ,اجهزة النقل الربي ,املر
من اجل  :املر

كات وقطع غيارها واكسسواراهتا
احملر

ريوول ,بر

التاريخ  7102/10/02 :

وول

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗sĞŚŝĐůĞƐ͖ƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌůŽĐŽŵŽƚŝŽŶďǇ
ůĂŶĚ͖ƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖WĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ
In the name of: SEAT, S.A.

͕>>ĚĚƌĞƐƐ͗ƵƚŽǀŝĂͲϮ͕<ŵ͘ϱϴϱ͕ϬϴϳϲϬDZdKZ
Z>KE͕^W/E

ام.
نا,

اسب ني

عنوان التبليغ / '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


من اجل  :املركبات ,اجهزة النقل الربي ,املركبات ذات
احملركات وقطع غيارها واكسسواراهتا 




أبسم  :سيات ,اس.ايه.

العنووو ا  :اوت فيووو ايوووه  ,2-كووو ام.
06580 ,767

اسب ني

رت ريوول ,بر وول نا,



:

Date: 17/01/2017

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗sĞŚŝĐůĞƐ͖ƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌůŽĐŽŵŽƚŝŽŶďǇ
ůĂŶĚ͖ƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖WĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ




Ϳ ; 3



In the name of: SEAT, S.A.

͕>>ĚĚƌĞƐƐ͗ƵƚŽǀŝĂͲϮ͕<ŵ͘ϱϴϱ͕ϬϴϳϲϬDZdKZ
Z>KE͕^W/E

عنوان التبليغ / '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ



Trade Mark No.: 30647
In Class: 12

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







اسب ني

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
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Trade Mark No.: 30648
In Class: 29

; 3 167
Ϳ

Date: 17/01/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚĞƐ͕DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖

ŵĞĂƚĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
Trade
Mark No.: 30648
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

In Class: 29

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚĞƐ͕DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖
In the name of: Best Food Company L.L.C.
ŵĞĂƚĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

ĚĚƌĞƐƐ͗ƵďĂŝ͕h͕W͘K͘Žǆ͗ϭϬϲϬϮ͕dĞůEŽ͘
ϮϲϳϲϮϬϰ&ĂǆEŽ͘ϮϱϴϲϮϵϳ
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
the name of: Best Food
: Company L.L.C.
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ϮϲϳϲϮϬϰ&ĂǆEŽ͘ϮϱϴϲϮϵϳ







 اللحوم واألمساك والطيور الداجنة, التمور: من اجل

 الفواكه واخلضروات, خالصات اللحوم,وحلوم الصيد
 31642 : العالمة التجارية رقم
 هالم (جلي) ومربيات,احملفوظة واجملففة واملطهية
 75 : يف الصنف
 البيض واحلليب ومنتجات,وفواكه مطبوخة ابلسكر
 7102/10/02 : التاريخ
  الزيوت والدهون الصاحلة لالكل، احلليب
 اللحوم واألمساك والطيور الداجنة, التمور: من اجل
 شركة االطعمة املمتازة: أبسم
 الفواكه واخلضروات, خالصات اللحوم,وحلوم الصيد
م.م.ذ
 هالم (جلي) ومربيات,احملفوظة واجملففة واملطهية
 ببووو – اال ووو رات العربيوووا: العنووو ا
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;4Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐĐŽƵŶƚŝŶŐ͘ĐĐŽƵŶƚƐ;ƌĂǁŝŶŐƵƉŽĨ
ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐŽĨͲͿ͘ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ;ŽŵŵĞƌĐŝĂů—ͿŽĨƚŚĞ
ůŝĐĞŶƐŝŶŐŽĨƚŚĞŐŽŽĚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐŽĨŽƚŚĞƌƐ͘
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐŽĨƉƵƌĐŚĂƐĞŽƌĚĞƌƐ͘ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
͘ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŐĞŶĐŝĞƐ͘ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐďǇŵĂŝůŽƌĚĞƌ
͘ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů;hƉĚĂƚŝŶŐŽĨͲͿĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŵĂƚƚĞƌ
;ŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨͲͿ͘ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐƉĂĐĞ;ZĞŶƚĂůŽĨͲͿ͘ĚǀŝĐĞ
ĨŽƌĐŽŶƐƵŵĞƌƐ;ŽŵŵĞƌĐŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚ—ͿĐŽŶƐƵŵĞƌ
ĂĚǀŝĐĞƐŚŽƉ͘ŶĂůǇƐŝƐ;ŽƐƚƉƌŝĐĞͲͿ͘ŶƐǁĞƌŝŶŐ;dĞůĞƉŚŽŶĞͲ
ͿĨŽƌƵŶĂǀĂŝůĂďůĞƐƵďƐĐƌŝďĞƌƐ͘ƉƉƌĂŝƐĂůƐ;ƵƐŝŶĞƐƐͲͿ
͘ƌƌĂŶŐŝŶŐŶĞǁƐƉĂƉĞƌƐƵďƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐĨŽƌŽƚŚĞƌƐ͘ƌƌĂŶŐŝŶŐ
ƐƵďƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƚŽƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌƐ
͘ƌƚŝƐƚƐ;ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐ—Ϳ
͘ƐƐŝƐƚĂŶĐĞ;ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ—Ϳ͘ƵĐƚŝŽŶĞĞƌŝŶŐ͘
ƵĚŝƚŝŶŐ͘ŝůůͲƉŽƐƚŝŶŐ͘ŽŽŬͲŬĞĞƉŝŶŐ͘ƵƐŝŶĞƐƐĂƉƉƌĂŝƐĂůƐ

 31645 : العالمة التجارية رقم

 39 : يف الصنف
 7102/10/02 : التاريخ

 خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه: من اجل
األعمال وتفعيل النشاط املكتيب ومجيع اخلدمات


 ومنها احملاسبة وإعداد تقارير39 الواردة يف صنف
 اإلدارة التجارية لرتخيص السلع واخلدمات،احلساابت
،  املعاجلة اإلدارية لطلبات الشراء، اخلاصة آبخرين

 الدعاية،  وكاالت الدعاية واإلعالن، دعاية وإعالن

 حتديث مواد الدعاية، واإلعالن ابلطلب الربيدي


 أتجري،  نشر مواد الدعاية واإلعالن، واإلعالن
 تقدمي املعلومات التجارية، املساحات اإلعالنية

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐŽĨƉƵƌĐŚĂƐĞŽƌĚĞƌƐ͘ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
͘ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŐĞŶĐŝĞƐ͘ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐďǇŵĂŝůŽƌĚĞƌ
͘ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů;hƉĚĂƚŝŶŐŽĨͲͿĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŵĂƚƚĞƌ
;ŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨͲͿ͘ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐƉĂĐĞ;ZĞŶƚĂůŽĨͲͿ͘ĚǀŝĐĞ
105
ĨŽƌĐŽŶƐƵŵĞƌƐ;ŽŵŵĞƌĐŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚ—ͿĐŽŶƐƵŵĞƌ
ĂĚǀŝĐĞƐŚŽƉ͘ŶĂůǇƐŝƐ;ŽƐƚƉƌŝĐĞͲͿ͘ŶƐǁĞƌŝŶŐ;dĞůĞƉŚŽŶĞͲ
ͿĨŽƌƵŶĂǀĂŝůĂďůĞƐƵďƐĐƌŝďĞƌƐ͘ƉƉƌĂŝƐĂůƐ;ƵƐŝŶĞƐƐͲͿ
͘ƌƌĂŶŐŝŶŐŶĞǁƐƉĂƉĞƌƐƵďƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐĨŽƌŽƚŚĞƌƐ͘ƌƌĂŶŐŝŶŐ
ƐƵďƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƚŽƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌƐ
͘ƌƚŝƐƚƐ;ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐ—Ϳ
͘ƐƐŝƐƚĂŶĐĞ;ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ—Ϳ͘ƵĐƚŝŽŶĞĞƌŝŶŐ͘
ƵĚŝƚŝŶŐ͘ŝůůͲƉŽƐƚŝŶŐ͘ŽŽŬͲŬĞĞƉŝŶŐ͘ƵƐŝŶĞƐƐĂƉƉƌĂŝƐĂůƐ
͘ƵƐŝŶĞƐƐĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͘ƵƐŝŶĞƐƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘ƵƐŝŶĞƐƐ
ŝŶƋƵŝƌŝĞƐ͘ƵƐŝŶĞƐƐŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐ͘ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂŶĚŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͘ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͘ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͘ƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨŚŽƚĞůƐ͘ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨ
ƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐĂƌƚŝƐƚƐ͘ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƐƉŽƌƚƐƉĞŽƉůĞ
͘ƵƐŝŶĞƐƐŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͘ƵƐŝŶĞƐƐƌĞƐĞĂƌĐŚ
͘ƵƐŝŶĞƐƐĞƐ;ZĞůŽĐĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌ—Ϳ͘ŽŵŵĞƌĐŝĂů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞůŝĐĞŶƐŝŶŐŽĨƚŚĞŐŽŽĚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐŽĨ
ŽƚŚĞƌƐ͘ŽŵŵĞƌĐŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŐĞŶĐŝĞƐ͘ŽŵŵĞƌĐŝĂů
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĂĚǀŝĐĞĨŽƌĐŽŶƐƵŵĞƌƐĐŽŶƐƵŵĞƌĂĚǀŝĐĞ
ƐŚŽƉ͘ŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͘
ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŵĞĚŝĂ͘;WƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨŐŽŽĚƐŽŶ—Ϳ͕ĨŽƌ
ƌĞƚĂŝůƉƵƌƉŽƐĞƐ͘ŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ;WƌŝĐĞ—Ϳ͘
ŽŵƉŝůĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͘
ŽŵƉŝůĂƚŝŽŶŽĨƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐ͘ŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ;ŽŵƉŝůĂƚŝŽŶ
ŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽ—Ϳ͘ŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͘
;^ǇƐƚĞŵŝǌĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽ—Ϳ͘ŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ
;WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůďƵƐŝŶĞƐƐ—Ϳ͘ŽŶƐƵŵĞƌƐ;ŽŵŵĞƌĐŝĂů
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĂĚǀŝĐĞĨŽƌ—Ϳ͘ĐŽŶƐƵŵĞƌĂĚǀŝĐĞƐŚŽƉŽƐƚ
ƉƌŝĐĞĂŶĂůǇƐŝƐ͘ĂƚĂƐĞĂƌĐŚŝŶĐŽŵƉƵƚĞƌĨŝůĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌƐ͘
ĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨŐŽŽĚƐŝƌĞĐƚŵĂŝůĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͘
ŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŵĂƚƚĞƌ͘ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨ
ƐĂŵƉůĞƐ͘ŽĐƵŵĞŶƚƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͘ĐŽŶŽŵŝĐĨŽƌĞĐĂƐƚŝŶŐ͘
ĨĨŝĐŝĞŶĐǇĞǆƉĞƌƚƐ͘ŵƉůŽǇŵĞŶƚĂŐĞŶĐŝĞƐ͘ǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ
;KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨ—ͿĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ
͘&ĂƐŚŝŽŶƐŚŽǁƐĨŽƌƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ;KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨ
—Ϳ͘&ŝůĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ;ŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚ—Ϳ͘&ŽƌĞĐĂƐƚŝŶŐ
;ĐŽŶŽŵŝĐ—Ϳ͘,ŽƚĞůƐ;ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨ—Ϳ͘
/ŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚĂŐĞŶĐŝĞƐ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͘
;ŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌ—Ϳ͘/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŐĞŶĐŝĞƐ͘;ŽŵŵĞƌĐŝĂů—
Ϳ͘/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ;ƵƐŝŶĞƐƐ—Ϳ͘/ŶƋƵŝƌŝĞƐ;ƵƐŝŶĞƐƐ—Ϳ
/ŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐ;ƵƐŝŶĞƐƐ—Ϳ͘/ŶǀŽŝĐŝŶŐ͘>ĂǇŽƵƚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͘>ŝĐĞŶƐŝŶŐŽĨƚŚĞŐŽŽĚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐ
ŽĨŽƚŚĞƌƐ;ŽŵŵĞƌĐŝĂůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ—Ϳ͘
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ;ĚǀŝƐŽƌǇƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐ—Ϳ͘
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͘;ŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂů—Ϳ͘
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ;ŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚĨŝůĞ—Ϳ͘DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͘;WĞƌƐŽŶŶĞů—Ϳ͘DĂƌŬĞƚŝŶŐ͘DĂƌŬĞƚŝŶŐ
ƌĞƐĞĂƌĐŚ͘DĂƌŬĞƚŝŶŐƐƚƵĚŝĞƐ͘DŽĚĞůůŝŶŐĨŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽƌ
ƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶ͘EĞǁƐĐůŝƉƉŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͘EĞǁƐƉĂƉĞƌ
ƐƵďƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ͘;ƌƌĂŶŐŝŶŐ—ͿĨŽƌŽƚŚĞƌƐ͘KĨĨŝĐĞŵĂĐŚŝŶĞƐ
ĂŶĚĞƋƵŝƉŵĞŶƚƌĞŶƚĂůΎ͘KŶͲůŝŶĞĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽŶĂĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŶĞƚǁŽƌŬ͘KƉŝŶŝŽŶƉŽůůŝŶŐ͘KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĨŽƌ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͘KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨƚƌĂĚĞ
ĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͘KƵƚĚŽŽƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͘KƵƚƐŽƵƌĐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐďƵƐŝŶĞƐƐĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͘
WĂǇƌŽůůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͘WĞƌƐŽŶŶĞůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͘
WĞƌƐŽŶŶĞůƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ͘WŚŽƚŽĐŽƉǇŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐWŽůůŝŶŐ
;KƉŝŶŝŽŶ—Ϳ͘WƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨŐŽŽĚƐŽŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
ŵĞĚŝĂ͕ĨŽƌƌĞƚĂŝůƉƵƌƉŽƐĞƐ͘WƌŝĐĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͘
WƌŽĐĞƐƐŝŶŐ;ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ—ͿŽĨƉƵƌĐŚĂƐĞŽƌĚĞƌƐ͘
WƌŽĐĞƐƐŝŶŐ;tŽƌĚ—Ϳ͘WƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌ

 ومنها احملاسبة وإعداد تقارير39 الواردة يف صنف

 اإلدارة التجارية لرتخيص السلع واخلدمات،احلساابت
التاسع عرش
،  اإلدارية لطلبات الشراء2017/10/1
 املعاجلة، آبخرين
العدداخلاصة
 الدعاية،  وكاالت الدعاية واإلعالن، دعاية وإعالن
 حتديث مواد الدعاية، واإلعالن ابلطلب الربيدي

 أتجري،  نشر مواد الدعاية واإلعالن، واإلعالن

 تقدمي املعلومات التجارية، املساحات اإلعالنية
، ) والنصح للمستهلكني ( مؤسسة إرشاد املستهلكني

 الرد على اهلاتف (للمشرتكني، حتليل أسعار التكلفة

 تنظيم االشرتاكات،  تقييم األعمال، ) غري املوجودين
 تنظيم االشرتاكات خبدمات، يف الصحف لآلخرين
،  إدارة أعمال فناين التمثيل، االتصاالت لآلخرين
،  البيع ابملزاد العلين، املساعدة يف إدارة األعمال
،  مسك الدفاتر،  لصق اإلعالانت، تدقيق احلساابت

،  استشارات األعمال املهنية، تقييم األعمال
 التحرايت عن، املعلومات واألخبار عن األعمال

 استشارات يف،  تقصي حقائق األعمال، األعمال
،  املساعدة يف إدارة األعمال، إدارة وتنظيم األعمال

،  إدارة أعمال الفنادق، استشارات إدارة األعمال

، إدارة أعمال الرايضيني، إدارة أعمال فناين التمثيل
 خدمات،  أحباث األعمال، استشارات تنظيم األعمال

 اإلدارة التجارية لرتخيص السلع، نقل األعمال
،  وكاالت األنباء التجارية، واخلدمات اخلاصة آبخرين
تقدمي املعلومات التجارية والنصح للمستهلكني

 املساعدة يف إدارة، ) ( مؤسسة إرشاد املستهلكني
 عرض السلع على، األعمال التجارية أو الصناعية
 خدمات، وسائل االتصال لغاايت بيعها ابلتجزئة

 جتميع املعلومات يف قواعد بياانت، مقارنة ابألسعار
 جتميع،  جتميع البياانت اإلحصائية، الكمبيوتر
 تنظيم، املعلومات يف قواعد بياانت الكمبيوتر

 استشارات، املعلومات يف قواعد بياانت الكمبيوتر
 تقدمي املعلومات التجارية والنصح، األعمال املهنية

 حتليل،) للمستهلكني ( مؤسسة إرشاد املستهلكني

 البحث عن املعلومات يف ملفات، أسعار التكلفة
 اإلعالن ابلربيد،  عرض السلع، كمبيوتر لآلخرين
 توزيع العينات،  نشر مواد الدعاية واإلعالن، املباشر
 اخلرباء يف،  التنبؤات االقتصادية،  استنساخ الواثئق،
 تنظيم املعارض لغاايت،  وكاالت التوظيف، الكفاية

 تنظيم عروض األزايء لغاايت تروجيية، جتارية أو دعائية
 إدارة،  التنبؤات االقتصادية،  إدارة امللفات املربجمة،
،  وكاالت االسترياد والتصدير، أعمال الفنادق

ƐƵďƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ͘;ƌƌĂŶŐŝŶŐ—ͿĨŽƌŽƚŚĞƌƐ͘KĨĨŝĐĞŵĂĐŚŝŶĞƐ
ĂŶĚĞƋƵŝƉŵĞŶƚƌĞŶƚĂůΎ͘KŶͲůŝŶĞĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽŶĂĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŶĞƚǁŽƌŬ͘KƉŝŶŝŽŶƉŽůůŝŶŐ͘KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĨŽƌ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͘KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨƚƌĂĚĞ
ĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͘KƵƚĚŽŽƌ
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ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͘KƵƚƐŽƵƌĐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐďƵƐŝŶĞƐƐĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͘
WĂǇƌŽůůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͘WĞƌƐŽŶŶĞůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͘
WĞƌƐŽŶŶĞůƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ͘WŚŽƚŽĐŽƉǇŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐWŽůůŝŶŐ
;KƉŝŶŝŽŶ—Ϳ͘WƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨŐŽŽĚƐŽŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
ŵĞĚŝĂ͕ĨŽƌƌĞƚĂŝůƉƵƌƉŽƐĞƐ͘WƌŝĐĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͘
WƌŽĐĞƐƐŝŶŐ;ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ—ͿŽĨƉƵƌĐŚĂƐĞŽƌĚĞƌƐ͘
WƌŽĐĞƐƐŝŶŐ;tŽƌĚ—Ϳ͘WƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌ
ŽƚŚĞƌƐ͘ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐŐŽŽĚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌ
ďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ͘WƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĨŝůŵƐ͘WƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů
ƚĞƐƚŝŶŐĨŽƌƚŚĞƐĞůĞĐƚŝŽŶŽĨƉĞƌƐŽŶŶĞů͘WƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ͘
WƵďůŝĐĂƚŝŽŶŽĨƉƵďůŝĐŝƚǇƚĞǆƚƐ͘WƵďůŝĐŝƚǇ͘WƵďůŝĐŝƚǇĂŐĞŶĐŝĞƐ
WƵďůŝĐŝƚǇĐŽůƵŵŶƐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͘WƵďůŝĐŝƚǇŵĂƚĞƌŝĂůƌĞŶƚĂů͘
WƵďůŝĐŝƚǇƚĞǆƚƐ;WƵďůŝĐĂƚŝŽŶŽĨ—Ϳ͘WƵďůŝĐŝƚǇƚĞǆƚƐ;tƌŝƚŝŶŐŽĨ
—Ϳ͘WƵƌĐŚĂƐĞŽƌĚĞƌƐ;ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐŽĨ—Ϳ͘
ZĂĚŝŽĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͘ZĂĚŝŽĐŽŵŵĞƌĐŝĂůƐ͘ZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ
;WĞƌƐŽŶŶĞů—Ϳ͘ZĞůŽĐĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐĞƐZĞŶƚĂůŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐƉĂĐĞ͘ZĞŶƚĂůŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚŝŵĞŽŶ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŵĞĚŝĂ͘ZĞŶƚĂůŽĨƉŚŽƚŽĐŽƉǇŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͘
ZĞŶƚĂůŽĨǀĞŶĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͘ZĞŶƚĂů;KĨĨŝĐĞŵĂĐŚŝŶĞƐĂŶĚ
ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ—ͿΎ͘ZĞŶƚĂů;WƵďůŝĐŝƚǇŵĂƚĞƌŝĂů—Ϳ͘
ZĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ;ŽĐƵŵĞŶƚ—Ϳ͘ZĞƐĞĂƌĐŚ;ƵƐŝŶĞƐƐ—Ϳ͘ZĞƚĂŝů
ƉƵƌƉŽƐĞƐ;WƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨŐŽŽĚƐŽŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŵĞĚŝĂ͕
ĨŽƌ—Ϳ͘^ĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶĨŽƌŽƚŚĞƌƐ͘^ĂŵƉůĞƐ;ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ
ŽĨ—Ϳ͘^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂůƐĞƌǀŝĐĞƐ͘^ŚŽƉǁŝŶĚŽǁĚƌĞƐƐŝŶŐ͘
^ŚŽƌƚŚĂŶĚ͘^ƉŽŶƐŽƌƐŚŝƉƐĞĂƌĐŚ͘^ƚĂƚĞŵĞŶƚƐŽĨĂĐĐŽƵŶƚƐ
;ƌĂǁŝŶŐƵƉŽĨ—Ϳ͘^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐ;ŽŵƉŝůĂƚŝŽŶŽĨ—Ϳ͘
^ƵďƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ;ƌƌĂŶŐŝŶŐ—ͿƚŽƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ
ĨŽƌŽƚŚĞƌƐ͘^ƵďƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ;ƌƌĂŶŐŝŶŐŶĞǁƐƉĂƉĞƌ—ͿĨŽƌ
ŽƚŚĞƌƐ͘^ǇƐƚĞŵŝǌĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽĐŽŵƉƵƚĞƌ
ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͘dĂǆƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͘dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͘
;ƌƌĂŶŐŝŶŐƐƵďƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƚŽ—ͿĨŽƌŽƚŚĞƌƐ͘dĞůĞŵĂƌŬĞƚŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘dĞůĞƉŚŽŶĞĂŶƐǁĞƌŝŶŐĨŽƌƵŶĂǀĂŝůĂďůĞƐƵďƐĐƌŝďĞƌƐ͘
dĞůĞǀŝƐŝŽŶĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͘dĞůĞǀŝƐŝŽŶĐŽŵŵĞƌĐŝĂůƐ͘dĞƐƚŝŶŐ
;WƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů—ͿĨŽƌƚŚĞƐĞůĞĐƚŝŽŶŽĨƉĞƌƐŽŶŶĞů͘dĞǆƚƐ
;tƌŝƚŝŶŐŽĨƉƵďůŝĐŝƚǇ—Ϳ͘dƌĂĚĞĨĂŝƌƐ;KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨͲͿĨŽƌ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͘dƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͘dǇƉŝŶŐ͘
hƉĚĂƚŝŶŐŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͘sĞŶĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ
;ZĞŶƚĂůŽĨ—Ϳ͘tŽƌĚƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ͘tƌŝƚŝŶŐŽĨƉƵďůŝĐŝƚǇƚĞǆƚƐ͘

 اإلعالن ابلربيد،  عرض السلع، كمبيوتر لآلخرين

 توزيع العينات،  نشر مواد الدعاية واإلعالن، املباشر
2017/10/1
استنساخعرش
العدد التاسع
 اخلرباء يف، التنبؤات االقتصادية
، الواثئق
،
 تنظيم املعارض لغاايت،  وكاالت التوظيف، الكفاية

 تنظيم عروض األزايء لغاايت تروجيية، جتارية أو دعائية
 إدارة،  التنبؤات االقتصادية،  إدارة امللفات املربجمة،
،  وكاالت االسترياد والتصدير، أعمال الفنادق

، املساعدة يف إدارة األعمال التجارية والصناعية
 املعلومات واألخبار عن، وكاالت األنباء التجارية
 تقصي حقائق،  التحرايت عن األعمال، األعمال
 خدمات التصميم لغاايت،  حترير الفواتري، األعمال
 اإلدارة التجارية لرتخيص السلع، الدعاية واإلعالن

 خدمات النصح يف إدارة، واخلدمات اخلاصة آبخرين
 املساعدة يف إدارة األعمال التجارية أو، األعمال

 استشارات إدارة،  إدارة امللفات املربجمة، الصناعية
 دراسات،  أحباث التسويق،  التسويق، شؤون املوظفني
 خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو، التسويق
 خدمات اقتطاع األخبار أو املعلومات، ترويج املبيعات
 تنظيم االشرتاك يف الصحف، املهمة يف الصحف

 اإلعالن،  أتجري اآلالت واملعدات املكتبية، لآلخرين
 االستفتاء، والدعاية املباشرة على شبكات الكمبيوتر
 تنظيم املعارض لغاايت جتارية أو، واستطالع اآلراء
 تنظيم املعارض التجارية لغاايت جتارية أو، إعالنية
 خدمات التعاقد،  الدعاية واإلعالن اخلارجي، إعالنية

 إعداد كشوفات، ) اخلارجي (مساعدة يف األعمال
 توظيف،  استشارات إدارة شؤون املوظفني، الرواتب

،  االستفتاء واستطالع اآلراء،  نسخ الصور، األفراد
عرض السلع على وسائل االتصال لغاايت بيعها
 املعاجلة اإلدارية،  خدمات مقارنة األسعار، ابلتجزئة
 خدمات الشراء،  معاجلة النصوص، لطلبات الشراء
، ) لآلخرين (شراء السلع واخلدمات لألعمال األخرى

 االختبارات النفسية، إنتاج أفالم الدعاية واإلعالن
 نشر نصوص،  العالقات العامة، الختيار املوظفني

 وكاالت الدعاية،  الدعاية واإلعالن، الدعاية واإلعالن
 أتجري،  إعداد أعمدة الدعاية واإلعالن، واإلعالن
 نشر نصوص الدعاية، مواد الدعاية واإلعالن

 املعاجلة،  كتابة نصوص الدعاية واإلعالن، واإلعالن
 اإلعالن،  اإلعالن ابلراديو، اإلدارية لطلبات الشراء
،  خدمات نقل األعمال،  توظيف األفراد،ابلراديو
 أتجري وقت للدعاية، أتجري املساحات اإلعالنية
 أتجري االت نسخ، واإلعالن يف وسائل االتصال

 أتجري االالت واملعدات،  أتجري االت البيع، الصور
 استنساخ،  أتجري مواد الدعاية واإلعالن، املكتبية
 عرض السلع على وسائل،  أحباث األعمال، الواثئق
 ترويج املبيعات، االتصال لغاايت بيعها ابلتجزئة
 تزيني،  خدمات السكراترية،  توزيع العينات، لآلخرين

أتجري املساحات اإلعالنية  ،أتجري وقت للدعاية
واإلعالن يف وسائل االتصال  ،أتجري االت نسخ
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الصور  ،أتجري االت البيع  ،أتجري االالت واملعدات
املكتبية  ،أتجري مواد الدعاية واإلعالن  ،استنساخ
الواثئق  ،أحباث األعمال  ،عرض السلع على وسائل

االتصال لغاايت بيعها ابلتجزئة  ،ترويج املبيعات
حتديث ،مواد
الطباعة ،
النسخ ،
إعالنية ،
جتارية
تزيني
السكراترية
خدمات
العينات ،
لآلخرينأو  ،توزيع

حبث  ،معاجلة
االختزال ،البيع
أتجري االت
واإلعالن ،
الدعاية
الكفاالت
التجارية ،
واجهات احملالت
البياانت .
جتميعواإلعالن
الدعاية
كتابة نصوص
اإلحصائية
احلساابت ،
النصوص ،تقارير
 ،إعداد

In the name of: MAHA ABDARAHMAN OQLAH
الرمحن عقله ابو
تنظيممها عبد
،أبسم :
 ABUتنظيم
الصحف لآلخرين ،
االشرتاك يف
DHEM
املعلومات يف قواعد بياانت الكمبيوتر  ،تنظيم
دهيم
قواعد
إعداد الضرائب ͗>ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ^h&/E͗:tt
الكمبيوتر- ،
بياانت و ر سووفي
بلس -
املعلوماتا يف  :نو
العنو
ϬϱϵϵϱϰϱϮϰϰ
0799717211خبدمات االتصاالت لآلخرين ،
 ،تنظيم االشرتاك
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
الرئيسي -
شارع  ،زواات
انبلس -
خدماتالتبليغ :
عنوان
اهلاتف
الرد على
اهلاتف
التسويق عرب
1959519759
جوال
املوجودين  ،الدعاية واإلعالن عرب
للمشرت:كني غري

التلفزيون  ،الدعاية واإلعالن عرب التلفزيون ،


االختبارات النفسية الختيار املوظفني  ،كتابة نصوص






Trade Mark No.: 30647
In Class: 12

العالمة التجارية رقم  31642 :
التجارية لغاايت
املعارض
الدعاية واإلعالن  ،تنظيم

يف الصنف  07 :

7102/10،/02
جتارية أو إعالنية ،التاريخ :
الطباعة   ،حتديث مواد
النسخ







Date: 17/01/2017

من اجل  :املركبات ,اجهزة النقل الربي ,املركبات ذات
البيع   ،معاجلة
 ،أتجري االت
احملركات وقطع غيارها واكسسواراهتا

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗sĞŚŝĐůĞƐ͖ƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌůŽĐŽŵŽƚŝŽŶďǇ
ůĂŶĚ͖ƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖WĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ

الدعاية واإلعالن
In the name of: SEAT, S.A.
نصوصسيات ,اس.
النصوص  ،كتابة أبسم :
الدعايةايه.واإلعالن  .
͕>>ĚĚƌĞƐƐ͗ƵƚŽǀŝĂͲϮ͕<ŵ͘ϱϴϱ͕ϬϴϳϲϬDZdKZ
العنووو ا  :اوت فيووو ايوووه  ,2-كووو ام.
In the name of: Z>KE͕^W/E
MAHA ABDARAHMAN OQLAH ABU
عقله
ابو رت ريوول ,بر وول نا,
06580
أبسم  :مها عبد الرمحن,767
DHEM
اسب ني
دهيم
عنوان التبليغ / '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
العنو ا  :نو بلس  -و ر سووفي -
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

0799717211

انبلس  -شارع زواات الرئيسي -
عنوان التبليغ :

جوال  1959519759 :


Ϳ;9

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

͗>ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ^h&/E͗:tt

ϬϱϵϵϱϰϱϮϰϰ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:



; 3 169
Ϳ







Ϳ;9

العالمة التجارية رقم  31691 :



:

الشوكالته ابلتمر ,الشوكوالتة ,القهوة

والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية ,السكر واألرز,
التابيوكا والساجو ,الدقيق واملستحضرات املصنوعة من

احلبوب ,اخلبز والفطائر واحللوايت ,احللوايت املثلجة,

عسل النحل والعسل االسود ,اخلمرية ومسحوق




 31691
رقم  :
العالمة التجا
والصلصات ( التوابل),
ردل ,اخلل
امللحر,ية اخل
اخلبيز,

يف الصنف  31 :
التاريخ  7102/10/02 :
من اجل

:

Trade Mark No.: 30650
In Class: 30
Date: 17/01/2017

يف الصنف  31 :
التاريخ  7102/10/02 :
من اجل











الشوكالته ابلتمر ,الشوكوالتة ,القهوة

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚĞƐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ŚŽĐŽůĂƚĞ͕ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ
͖ĐŽĐŽĂĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ
ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇ
ͲĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐ
͖ͿƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐ
ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

Trade Mark No.: 30650
In Class: 30
Date: 17/01/2017
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚĞƐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ŚŽĐŽůĂƚĞ͕ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ
͖ĐŽĐŽĂĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

2017/10/1
عرش
التاسع
العدد
 مبعزل عنĚĂƚĞƐ عدم منح محاية على كلمة
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العالمة
  الثلج,البهارات




 In the name of: Best Food Company L.L.C.

 شركة االطعمة املمتازة: أبسم

م.م.ذ

ĚĚƌĞƐƐ͗ƵďĂŝ͕h͕W͘K͘Žǆ͗ϭϬϲϬϮ͕dĞůEŽ͘
ϮϲϳϲϮϬϰ&ĂǆEŽ͘ϮϱϴϲϮϵϳ

– اال ووو رات العربيوووا

;6Ϳ

In the name of: Best Food Company L.L.C.

ĚĚƌĞƐƐ͗ƵďĂŝ͕h͕W͘K͘Žǆ͗ϭϬϲϬϮ͕dĞůEŽ͘
ϮϲϳϲϮϬϰ&ĂǆEŽ͘ϮϱϴϲϮϵϳ
:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ 



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :














العنووو ا

 الثلج,البهارات

2768295 : ف كس رقر2858201م.م.ذ

ات العربيوووا
– اال ووو ر

 ببووو:

العنووو ا

 هوو تفŐĞŶƚƐ
10802 ص ب
المتحووة
/ '/W:قوور
Ͳ رdDW
: التبليغ
عنوان
2768295 : ف كس رقر2858201
/ '/W Ͳ dDW
ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

 مبعزل عنĚĂƚĞƐ عدم منح محاية على كلمة
 مبعزل عنĚĂƚĞƐ العالمةمنح محاية على كلمة
عدم


العالمة




; 6 Ϳ170



 ببووو:

:املمتازوة تف رقوور
 ه10802
شر ص ب
المتحووة
كة االطعمة
: أبسم



;6Ϳ
Trade Mark No.: 30651
Trade Mark No.: 30651

In Class: 29
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
Date: 17/01/2017
In Class: 29
Date: 17/01/2017

ĚŝďůĞŽŝůƐ͕ĨĂƚƐ͕ŐŚĞĞ͕ŵĂƌŐĂƌŝŶĞ͕ďƵƚƚĞƌ͕
ƐŽƵƉƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŵŝůŬĂŶĚĚĂŝƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĨůĂǀŽƵƌĞĚŵŝůŬ͕
ŵŝůŬƐŚĂŬĞƐ͕ŵĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͕ŵĞĂƚĞǆƚƌĂĐƚƐ͕
ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕
ƚŽƉƉŝŶŐƐŽĨĂůůŬŝŶĚƐĂŶĚĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐŝŶĐůƵĚŝŶŐŶŽŶͲĚĂŝƌǇ
ƚŽƉƉŝŶŐƐ͕ǁŚŝƉƉŝŶŐĐƌĞĂŵ͕ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͕ĞŐŐƐ͕
ƉŽƚĂƚŽĂŶĚŶŽŶƉŽƚĂƚŽďĂƐĞĚƐŶĂĐŬĨŽŽĚŝƚĞŵƐ͕ƉŽƚĂƚŽ
ĐƌŝƐƉƐĂŶĚƉŽƚĂƚŽĐŚŝƉƐ͕ĂůůƚǇƉĞƐŽĨƉƌĞƐĞƌǀĞĚĂŶĚĚƌŝĞĚ
ůĞŶƚŝůƐ͕ďĞĂŶƐ͕ƉĞĂƐĂŶĚƉƵůƐĞƐ;ŶŽƚĨŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ









 31690 : العالمة التجارية رقم






31690 : العالمة التجارية رقم

 75 : يف الصنف
, السمن,الزيوت والشحوم املعدة لالكل
من
 7102/10/02 اجل
: التاريخ
 احلليب ومنتجات, منتجات الشوربة, الزبدة,املارغارين


 75 : يف الصنف
7102 /10 /02 : التاريخ
:

 اللحوم, احلليب املخفوق, احلليب املنكه,االلبان
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚŝďůĞŽŝůƐ͕ĨĂƚƐ͕ŐŚĞĞ͕ŵĂƌŐĂƌŝŶĞ͕ďƵƚƚĞƌ͕ ,,جات
السمن
, الزيوت والشحوم املعدة لالكل: من اجل
 مستخر،  حلوم الصيد, ا لطيور الداجنة,األمساك
 الفواكه واخلضروات احملفوظة واجملففة واملطهية، اللحوم
ƐŽƵƉƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŵŝůŬĂŶĚĚĂŝƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĨůĂǀŽƵƌĞĚŵŝůŬ͕
ومنتجات
احلليب
,الشوربة
منتجات
 الز,الطبقية
املارغارين،
ن
الطبقية م
مبا فيها
وصفاهتا
انواعها و,بدة
بكافة
ŵŝůŬƐŚĂŬĞƐ͕ŵĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͕ŵĞĂƚĞǆƚƌĂĐƚƐ͕

ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕
ƚŽƉƉŝŶŐƐŽĨĂůůŬŝŶĚƐĂŶĚĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐŝŶĐůƵĚŝŶŐŶŽŶͲĚĂŝƌǇ
ƚŽƉƉŝŶŐƐ͕ǁŚŝƉƉŝŶŐĐƌĞĂŵ͕ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͕ĞŐŐƐ͕
Trade
Mark No.: 30651
ƉŽƚĂƚŽĂŶĚŶŽŶƉŽƚĂƚŽďĂƐĞĚƐŶĂĐŬĨŽŽĚŝƚĞŵƐ͕ƉŽƚĂƚŽ
ĐƌŝƐƉƐĂŶĚƉŽƚĂƚŽĐŚŝƉƐ͕ĂůůƚǇƉĞƐŽĨƉƌĞƐĞƌǀĞĚĂŶĚĚƌŝĞĚ
In Class: 29
ůĞŶƚŝůƐ͕ďĞĂŶƐ͕ƉĞĂƐĂŶĚƉƵůƐĞƐ;ŶŽƚĨŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
Date: 17/01/2017
ƉƵƌƉŽƐĞͿ͕ŵƵƐŚƌŽŽŵƐ͕ƉĞĂŶƵƚƐƉƌĞƐĞƌǀĞĚ

, اللحوم, احلليب املخفوق, احلليب املنكه,االلبان


 مستخرجات،  حلوم الصيد, ا لطيور الداجنة,األمساك
 31690 : العالمة التجارية رقم
احملفوظة واجملففة واملطهية
 الفواكه واخلضروات، اللحوم


 75 : يف الصنف

 الطبقية بكافة انواعها ووصفاهتا مبا فيها الطبقية من،
 7102/10/02 : التاريخ
 جللي. القشدة املخفوقة,غري االلبان
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚŝďůĞŽŝůƐ͕ĨĂƚƐ͕ŐŚĞĞ͕ŵĂƌŐĂƌŝŶĞ͕ďƵƚƚĞƌ͕ ,واملربيات
 السمن, الزيوت والشحوم املعدة لالكل: من اجل
ƐŽƵƉƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŵŝůŬĂŶĚĚĂŝƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĨůĂǀŽƵƌĞĚŵŝůŬ͕
احلليباخلفيفة من
االطعمة
البيض
، الفواكه
ومنتجات
,الشوربة
منتجات
, الزبدة,وصلصات
املارغارين
ŵŝůŬƐŚĂŬĞƐ͕ŵĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͕ŵĞĂƚĞǆƚƌĂĐƚƐ͕
ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕
,البطاطا
احلليبوشبس
مقرمشات
,البطاطا
 وغري,البطاطا
,كافة
اللحوم
,املخفوق
,املنكه
احلليب
االلبان
ƚŽƉƉŝŶŐƐŽĨĂůůŬŝŶĚƐĂŶĚĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐŝŶĐůƵĚŝŶŐŶŽŶͲĚĂŝƌǇ
مستخرجات
، الصيد
منحلوم,الداجنة
 ا,األمساك
 البازيالء,البقول
,العدس
لطيور واجملففة
احملفوظة
االنواع
ƚŽƉƉŝŶŐƐ͕ǁŚŝƉƉŝŶŐĐƌĞĂŵ͕ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͕ĞŐŐƐ͕
ƉŽƚĂƚŽĂŶĚŶŽŶƉŽƚĂƚŽďĂƐĞĚƐŶĂĐŬĨŽŽĚŝƚĞŵƐ͕ƉŽƚĂƚŽ
واملطهية
واجملففة
احملفوظة
واخلضروات
الفواكه
،
اللحوم
 الفول, الفطر,)والقطاين ( ليس لغاايت الزراعة
ĐƌŝƐƉƐĂŶĚƉŽƚĂƚŽĐŚŝƉƐ͕ĂůůƚǇƉĞƐŽĨƉƌĞƐĞƌǀĞĚĂŶĚĚƌŝĞĚ
ůĞŶƚŝůƐ͕ďĞĂŶƐ͕ƉĞĂƐĂŶĚƉƵůƐĞƐ;ŶŽƚĨŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
 الطبقية بكافة انواعها ووصفاهتا مبا فيها الطبقية من،
 السوداين احملفوظ
In the name of: International Foodstuffs Co. LLC
 الشركة العاملية للمواد: أبسم
.م.م.الغذائية ش
ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂEŽ͘ϭ͕ůͲtĂŚĚĂ^ƚƌĞĞƚ͕W͘K͘ 1  المنطقووا الاوون يا رقوور: العن و ا
Žǆ͗ϰϭϭϱ͕^ŚĂƌũĂŚ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ
ا1117 :ب. ص,ووووووووو ر ال ووووووووووة
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





الش رقاا اال رات العربيا المتحوة

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ



;2Ϳ

م.م.ذ

ĚĚƌĞƐƐ͗ƵďĂŝ͕h͕W͘K͘Žǆ͗ϭϬϲϬϮ͕dĞůEŽ͘
ϮϲϳϲϮϬϰ&ĂǆEŽ͘ϮϱϴϲϮϵϳ

ات العربيوووا
– اال ووو ر

 ببووو:

العنووو ا

: هوو تف رقوور10802 المتحووة ص ب
2768295 : ف كس رقر2858201

109

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

 مبعزل عنĚĂƚĞƐ عدم منح محاية على كلمة
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Trade Mark No.: 30651



Trade Mark No.: 30652





31690 : العالمة التجارية رقم

: الصنف
يف
 31697 : رقم75
التجارية
العالمة

In Class: 29
Date: 17/01/2017



In Class: 30

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚŝďůĞŽŝůƐ͕ĨĂƚƐ͕ŐŚĞĞ͕ŵĂƌŐĂƌŝŶĞ͕ďƵƚƚĞƌ͕
ƐŽƵƉƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŵŝůŬĂŶĚĚĂŝƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĨůĂǀŽƵƌĞĚŵŝůŬ͕
ŵŝůŬƐŚĂŬĞƐ͕ŵĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͕ŵĞĂƚĞǆƚƌĂĐƚƐ͕
ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕
ƚŽƉƉŝŶŐƐŽĨĂůůŬŝŶĚƐĂŶĚĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐŝŶĐůƵĚŝŶŐŶŽŶͲĚĂŝƌǇ
ƚŽƉƉŝŶŐƐ͕ǁŚŝƉƉŝŶŐĐƌĞĂŵ͕ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͕ĞŐŐƐ͕
ƉŽƚĂƚŽĂŶĚŶŽŶƉŽƚĂƚŽďĂƐĞĚƐŶĂĐŬĨŽŽĚŝƚĞŵƐ͕ƉŽƚĂƚŽ
ĐƌŝƐƉƐĂŶĚƉŽƚĂƚŽĐŚŝƉƐ͕ĂůůƚǇƉĞƐŽĨƉƌĞƐĞƌǀĞĚĂŶĚĚƌŝĞĚ
ůĞŶƚŝůƐ͕ďĞĂŶƐ͕ƉĞĂƐĂŶĚƉƵůƐĞƐ;ŶŽƚĨŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ

Date: 17/01/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚŽĐŽůĂƚĞƐĂŶĚŚŽĐŽůĂƚĞŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ
WƌŽĚƵĐƚƐ͕^ƵŐĂƌŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇWƌŽĚƵĐƚƐ͕ĂŶĚŝĞƐ͕

7102 /10 /02 : التاريخ

 31 : يف الصنف

, السمن, الزيوت والشحوم املعدة لالكل: من اجل
 احلليب ومنتجات, منتجات الشوربة, الزبدة,املارغارين

 احلليب,االلبان
 7102/10
/02 : التاريخ
، الشوكوالته ومنتجات الشوكوالته احللوانية: من اجل
 الطبقية بكافة انواعها ووصفاهتا مبا فيها الطبقية من،

,اللحوم

,املخفوق

احلليب

,املنكه

 مستخرجات،  حلوم الصيد, ا لطيور الداجنة,األمساك
 الفواكه واخلضروات احملفوظة واجملففة واملطهية، اللحوم

 البسكويت، السكاكر،منتجات السكر احللوانية
ŝƐĐƵŝƚƐ;ĂůůƚǇƉĞƐͿ͕ĐĂŬĞƐ͕WĂƐƚĂ͕DĂĐĂƌŽŶŝ͕EŽŽĚůĞƐ͕/ŶƐƚĂŶƚ  املعكرونة، املعكرونة، الباستا، الكعك،)( بكافة انواعه

EŽŽĚůĞƐ͕^ƉĂŐŚĞƚƚŝ͕sĞƌŵŝĐĞůůŝ͕zĞĂƐƚ͕ĂŬŝŶŐWŽǁĚĞƌĂŶĚ
ŽƚŚĞƌĂŬĞƌǇ/ŶŐƌĞĚŝĞŶƚƐ͕^ĂůĂĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͕DĂǇŽŶŶĂŝƐĞ͕
sŝŶĞŐĂƌ͕<ĞƚĐŚhƉĂŶĚ^ĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͕ƌĞĂĚǇƚŽĐŽŽŬ
ĚŽƵŐŚƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĨƌŽǌĞŶĚŽƵŐŚ͕ĨƌŽǌĞŶƉĂƌĂƚŚĂƐ͕ŝĐĞĐƌĞĂŵƐ͕
ŶŽŶͲĚĂŝƌǇĨƌŽǌĞŶĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ĨƌŽǌĞŶĨƌƵŝƚĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ŝĐĞ
ĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ĐŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ͕ƐĂŐŽ͕
ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇ͕ƚƌĞĂĐůĞ͕ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ͕ĨůŽƵƌ
ŵĂĚĞĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͕ƐƉŝĐĞƐ͘WƵůƐĞƐ͕&ŽŽĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ;'ƌĂŝŶͲ
ďĂƐĞĚĂŶĚ,ĞƌďĂůͿ͕'ƌĂǀŝĞƐ͕,ĞƌďĂůƚĞĂ͕,ŽŶĞǇ

، السباغييت، املعكرونة العصائبية الفورية،العصائبية
 مسحوق اخلبازة واملكوانت االخرى، اخلمرية،الشعريية

 الكاتش اب، اخلل، املايونيز، توابل السلطة،للمخابز
، منتجات العجني اجلاهز للطبخ،)والصلصات ( التوابل
 احللوايت، البوظة، الربثس املثلج،العجني املثلج

 احللوايت املثلجة،املثلجة غري املصنوعة من االلبان
،  القهوة، احللوايت املثلجة،املصنوعة من الفواكه

، الساجو، التابيوكا، األرز،  السكر، الكاكاو،الشاي
، امللح، دبس السكر، اخلبز،وما يقوم مقام القهوة
, التوابل, الطحني املصنوع من احلبوب،اخلردل

 مشروابت االطعمة ( املعتمدة على احلبوب,القطاين
  العسل, الشاي العشيب, الصلصات,)واالعشاب
In the name of: International Foodstuffs Co. LLC
 الشركة العاملية للمواد: أبسم
ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂEŽ͘ϭ͕ůͲtĂŚĚĂ^ƚƌĞĞƚ͕W͘K͘
Žǆ͗ϰϭϭϱ͕^ŚĂƌũĂŚ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ

.م.م.الغذائية ش

1  المنطقووا الاوون يا رقوور: العنو ا
ا1117 :ب. ص,وووووووو ر ال ووووووووووة

الش رقاا اال رات العربيا المتحوة

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ














;2Ϳ
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31693 : العالمة التجارية رقم
 75 : يف الصنف

 7102/10/02 : التاريخ


7102 /10 /02 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚŝďůĞŽŝůƐ͕ĨĂƚƐ͕ŐŚĞĞ͕ŵĂƌŐĂƌŝŶĞ͕ďƵƚƚĞƌ͕
,
 السمن,
,لالكل
املعدة لالكل
والشحوم املعدة
الزيوت والشحوم
 الزيوت: اجل
من اجل
من
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
,السمن
 احلليب ومنتجات, منتجات الشوربة, الزبدة,املارغارين
ƐŽƵƉƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŵŝůŬĂŶĚĚĂŝƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĨůĂǀŽƵƌĞĚŵŝůŬ͕
,
اللحوم
,
املخفوق
احلليب
,
ملنكه
ا
احلليب
,
االلبان
ومنتجات
 احلليب, منتجات الشوربة, الزبدة,املارغارين
ŵŝůŬƐŚĂŬĞƐ͕ŵĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͕ŵĞĂƚĞǆƚƌĂĐƚƐ͕
 مستخرجات،  حلوم الصيد, الطيور الداجنة,األمساك
ĚŝďůĞŽŝůƐ͕ĨĂƚƐ͕ŐŚĞĞ͕ŵĂƌŐĂƌŝŶĞ͕ďƵƚƚĞƌ͕
ƐŽƵƉƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŵŝůŬĂŶĚĚĂŝƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĨůĂǀŽƵƌĞĚŵŝůŬ͕
ŵŝůŬƐŚĂŬĞƐ͕ŵĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͕ŵĞĂƚĞǆƚƌĂĐƚƐ͕
ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕
ƚŽƉƉŝŶŐƐŽĨĂůůŬŝŶĚƐĂŶĚĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐŝŶĐůƵĚŝŶŐŶŽŶͲĚĂŝƌǇ
ƚŽƉƉŝŶŐƐ͕ǁŚŝƉƉŝŶŐĐƌĞĂŵ͕ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞ Ɛ͕ĞŐŐƐ͕
ƉŽƚĂƚŽĂŶĚŶŽŶƉŽƚĂƚŽďĂƐĞĚƐŶĂĐŬĨŽŽĚŝƚĞŵƐ͕ƉŽƚĂƚŽ
ĐƌŝƐƉƐĂŶĚƉŽƚĂƚŽĐŚŝƉƐ͕ĂůůƚǇƉĞƐŽĨƉƌĞƐĞƌǀĞĚĂŶĚĚƌŝĞĚ
ůĞŶƚŝůƐ͕ďĞĂŶƐ͕ƉĞĂƐĂŶĚƉƵůƐĞƐ;ŶŽƚĨŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
ƉƵƌƉŽƐĞͿ͕ŵƵƐŚƌŽŽŵƐ͕ƉĞĂŶƵƚƐƉƌĞƐĞƌǀĞĚ

:

 الفواكه واخلضروات احملفوظة واجملففة واملطهية، اللحوم
ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕
,من
اللحوم
, احلليب املخفوق, احلليب املنكه,االلبان
 الطبقية بكافة انواعها ووصفاهتا مبا فيها الطبقية،
ƚŽƉƉŝŶŐƐŽĨĂůůŬŝŶĚƐĂŶĚĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐŝŶĐůƵĚŝŶŐŶŽŶͲĚĂŝƌǇ
جللي واملربيات
.املخفوقة
القشدة
,االلبان
غري
 مستخرجات، الصيد
 حلوم,الداجنة
الطيور
,األمساك
ƚŽƉƉŝŶŐƐ͕ǁŚŝƉƉŝŶŐĐƌĞĂŵ͕ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͕ĞŐŐƐ͕
 البيض االطعمة اخلفيفة من، وصلصات الفواكه
 كافة, مقرمشات وشبس البطاطا,البطاطا وغري البطاطا
ƉŽƚĂƚŽĂŶĚŶŽŶƉŽƚĂƚŽďĂƐĞĚƐŶĂĐŬĨŽŽĚŝƚĞŵƐ͕ƉŽƚĂƚŽ
واملطهية
 الفواكه واخلضروات احملفوظة واجملففة، اللحوم
 البازيالء, البقول,االنواع احملفوظة واجملففة من العدس
ĐƌŝƐƉƐĂŶĚƉŽƚĂƚŽĐŚŝƉƐ͕ĂůůƚǇƉĞƐŽĨƉƌĞƐĞƌǀĞĚĂŶĚĚƌŝĞĚ
الفول
,الفطر
,)الزراعة
لغاايت
( ليس
والقطاين
ůĞŶƚŝůƐ͕ďĞĂŶƐ͕ƉĞĂƐĂŶĚƉƵůƐĞƐ;ŶŽƚĨŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
انواعها ووصفاهتا مبا فيها الطبقية من
بكافة
،
 ظ
الطبقية احملفو
السوداين
In
the
name
of:
International
Foodstuffs
Co.
LLC
للمواد
العاملية
كة
الشر
: أبسم
ƉƵƌƉŽƐĞͿ͕ŵƵƐŚƌŽŽŵƐ͕ƉĞĂŶƵƚƐƉƌĞƐĞƌǀĞĚ

 جللي واملربيات.القشدة املخفوقة.م.,االلبانم
غري
.الغذائية ش

ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂEŽ͘ϭ͕ů ͲtĂŚĚĂ^ƚƌĞĞƚ͕W͘K͘
Žǆ͗ϰϭϭϱ͕^ŚĂƌũĂŚ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 المنطقووا الاوون:

العنوو ا

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ





1 يا رقوور

. ص,ووووووووووة
وصلصات ر ال
ووووووووو
ا اخلفيفة من1117
االطعمة:البيضب
، الفواكه
ات العربيا المتحوة
ر
الش رقاا اال

dDW
ŐĞŶƚƐ
: التبليغ
عنوان
كافة/ '/W
,وشبسͲ البطاطا
مقرمشات
,البطاطا
البطاطا وغري


 البازيالء, البقول,احملفوظة واجملففة من العدس
االنواع




 الفول, الفطر,)والقطاين ( ليس لغاايت الزراعة
 السوداين احملفوظ
In the name of: International Foodstuffs Co. LLC
 الشركة العاملية للمواد: أبسم

;5Ϳ

.م.م.الغذائية ش

ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂEŽ͘ϭ͕ůͲtĂŚĚĂ^ƚƌĞĞƚ͕W͘K͘
Žǆ͗ϰϭϭϱ͕^ŚĂƌũĂŚ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ





ا1117 :ب. ص,ووووووووو ر ال ووووووووووة

الش رقاا اال رات العربيا المتحوة

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



1  المنطقووا الاوون يا رقوور: العن و ا
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/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
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Trade Mark No.: 30654

 31694 : العالمة التجارية رقم

In Class: 30
Date:
17/01/2017
Trade Mark No.: 30653





In Class: 29

 31 : يف الصنف
 7102/10/02 : التاريخ
31693 : العالمة التجارية رقم




/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ŚŽĐŽůĂƚĞƐĂŶĚŚŽĐŽůĂƚĞŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ ،ومنتجات الشوكوالته احللوانية
كوالته
الشو
من
Date: 17/01/2017
 7102
/10
/02: :اجل
التاريخ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
, السمن,الزيوت والشحوم املعدة لالكل
من اجل
WƌŽĚƵĐƚƐ͕^ƵŐĂƌŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇWƌŽĚƵĐƚƐ͕ĂŶĚŝĞƐ͕
احلليب ومنتجات
,الشوربة،احللوانية
 منتجات,السكر
 الزبدة,غارين
املار
البسكويت
،السكاكر
منتجات
ŝƐĐƵŝƚƐ;ĂůůƚǇƉĞƐͿ͕ĐĂŬĞƐ͕WĂƐƚĂ͕DĂĐĂƌŽŶŝ͕EŽŽĚůĞƐ͕/ŶƐƚĂŶƚ
ĚŝďůĞŽŝůƐ͕ĨĂƚƐ͕ŐŚĞĞ͕ŵĂƌŐĂƌŝŶĞ͕ďƵƚƚĞƌ͕
ƐŽƵƉƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŵŝůŬĂŶĚĚĂŝƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĨůĂǀŽƵƌĞĚŵŝůŬ͕
ŵŝůŬƐŚĂŬĞƐ͕ŵĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͕ŵĞĂƚĞǆƚƌĂĐƚƐ͕
ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕
ƚŽƉƉŝŶŐƐŽĨĂůůŬŝŶĚƐĂŶĚĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐŝŶĐůƵĚŝŶŐŶŽŶͲĚĂŝƌǇ
ƚŽƉƉŝŶŐƐ͕ǁŚŝƉƉŝŶŐĐƌĞĂŵ͕ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞ Ɛ͕ĞŐŐƐ͕
ƉŽƚĂƚŽĂŶĚŶŽŶƉŽƚĂƚŽďĂƐĞĚƐŶĂĐŬĨŽŽĚŝƚĞŵƐ͕ƉŽƚĂƚŽ
ĐƌŝƐƉƐĂŶĚƉŽƚĂƚŽĐŚŝƉƐ͕ĂůůƚǇƉĞƐŽĨƉƌĞƐĞƌǀĞĚĂŶĚĚƌŝĞĚ
ůĞŶƚŝůƐ͕ďĞĂŶƐ͕ƉĞĂƐĂŶĚƉƵůƐĞƐ;ŶŽƚĨŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
ƉƵƌƉŽƐĞͿ͕ŵƵƐŚƌŽŽŵƐ͕ƉĞĂŶƵƚƐƉƌĞƐĞƌǀĞĚ



75 : يف الصنف
:

,اللحوم

,املخفوق

احلليب

,املنكه

احلليب

,االلبان

 مستخرجات،  حلوم الصيد, الطيور الداجنة,األمساك
EŽŽĚůĞƐ͕^ƉĂŐŚĞƚƚŝ͕sĞƌŵŝĐĞůůŝ͕zĞĂƐƚ͕ĂŬŝŶŐWŽǁĚĞƌĂŶĚ
املعكرونة
، املعكرونة، الباستا، الكعك،)( بكافة انواعه
 الفواكه واخلضروات احملفوظة واجملففة واملطهية، اللحوم
ŽƚŚĞƌĂŬĞƌǇ/ŶŐƌĞĚŝĞŶƚƐ͕^ĂůĂĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͕DĂǇŽŶŶĂŝƐĞ͕
 الطبقية بكافة انواعها ووصفاهتا مبا فيها الطبقية من،
،السباغييت
،الفورية.املخفوقة
القشدةالعصائبية
املعكرونة,االلبان
،العصائبية
sŝŶĞŐĂƌ͕<ĞƚĐŚhƉĂŶĚ^ĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͕ƌĞĂĚǇƚŽĐŽŽŬ
جللي واملربيات
غري
 البيض االطعمة اخلفيفة من، وصلصات الفواكه
ĚŽƵŐŚƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĨƌŽǌĞŶĚŽƵŐŚ͕ĨƌŽǌĞŶƉĂƌĂƚŚĂƐ͕ŝĐĞĐƌĞĂŵƐ͕ االخرى
واملكوانت
اخلبازة
مسحوق
،اخلمرية
 كافة,البطاطا
وشبس
مشات
 مقر,البطاطا
وغري،الشعريية
البطاطا
ŶŽŶͲĚĂŝƌǇĨƌŽǌĞŶĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ĨƌŽǌĞŶĨƌƵŝƚĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ŝĐĞ
 البازيالء, البقول,االنواع احملفوظة واجملففة من العدس
الفول
,الفطر
الز
لغاايت
والقطاين
ĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ĐŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ͕ƐĂŐŽ͕
اب
الكاتش
،اخلل,)راعة
،املايونيز
،ليسالسلطة
 (توابل،للمخابز
 السوداين احملفوظ
ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇ͕ƚƌĞĂĐůĞ͕ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ͕ĨůŽƵƌ
In the name of: International Foodstuffs Co. LLC
كة
 الشر: أبسم
،للموادالعجني اجلاهز للطبخ
العامليةمنتجات
،)التوابل
( والصلصات
ŵĂĚĞĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͕ƐƉŝĐĞƐ͘WƵůƐĞƐ͕&ŽŽĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ;'ƌĂŝŶͲ
.م.م.الغذائية ش
ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂEŽ͘ϭ͕ů ͲtĂŚĚĂ^ƚƌĞĞƚ͕W͘K͘
1 يا رقوور
 المنطقووا الاوون:
ďĂƐĞĚĂŶĚ,ĞƌďĂůͿ͕'ƌĂǀŝĞƐ͕,ĞƌďĂůƚĞĂ͕,ŽŶĞǇ

 احللوايت، البوظة، الربثس املثلج،العجنيالعنوو ااملثلج
Žǆ͗ϰϭϭϱ͕^ŚĂƌũĂŚ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ
ا1117 :ب. ص,ووووووووووة
ات العربيا المتحوة
ر

ال

ووووووووو ر

الش رقاا اال

WƌŽĚƵĐƚƐ͕^ƵŐĂƌŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇWƌŽĚƵĐƚƐ͕ĂŶĚŝĞƐ͕
 البسكويت، السكاكر،منتجات السكر احللوانية
ŝƐĐƵŝƚƐ;ĂůůƚǇƉĞƐͿ͕ĐĂŬĞƐ͕WĂƐƚĂ͕DĂĐĂƌŽŶŝ͕EŽŽĚůĞƐ͕/ŶƐƚĂŶƚ
EŽŽĚůĞƐ͕^ƉĂŐŚĞƚƚŝ͕sĞƌŵŝĐĞůůŝ͕zĞĂƐƚ͕ĂŬŝŶŐWŽǁĚĞƌĂŶĚ
 املعكرونة، املعكرونة، الباستا، الكعك،)( بكافة انواعه
ŽƚŚĞƌĂŬĞƌǇ/ŶŐƌĞĚŝĞŶƚƐ͕^ĂůĂĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͕DĂǇŽŶŶĂŝƐĞ͕
2017/10/1
عرش،العصائبية
العدد التاسع
111
، السباغييت،العصائبية الفورية
املعكرونة
sŝŶĞŐĂƌ͕<ĞƚĐŚhƉĂŶĚ^ĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͕ƌĞĂĚǇƚŽĐŽŽŬ
ĚŽƵŐŚƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĨƌŽǌĞŶĚŽƵŐŚ͕ĨƌŽǌĞŶƉĂƌĂƚŚĂƐ͕ŝĐĞĐƌĞĂŵƐ͕  مسحوق اخلبازة واملكوانت االخرى، اخلمرية،الشعريية
ŶŽŶͲĚĂŝƌǇĨƌŽǌĞŶĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ĨƌŽǌĞŶĨƌƵŝƚĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ŝĐĞ
ĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ĐŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ͕ƐĂŐŽ͕
 الكاتش اب، اخلل، املايونيز، توابل السلطة،للمخابز
ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇ͕ƚƌĞĂĐůĞ͕ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ͕ĨůŽƵƌ
،للمواد العجني اجلاهز للطبخ
العامليةمنتجات
،)التوابل
( والصلصات
In the name of: International Foodstuffs Co. LLC
ŵĂĚĞĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͕ƐƉŝĐĞƐ͘WƵůƐĞƐ͕&ŽŽĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ;'ƌĂŝŶͲ
الشركة
: أبسم
ďĂƐĞĚĂŶĚ,ĞƌďĂůͿ͕'ƌĂǀŝĞƐ͕,ĞƌďĂůƚĞĂ͕,ŽŶĞǇ
 احللوايت، البوظة، الربثس املثلج،العجني املثلج

.م.م.الغذائية ش
املثلجة
احللوايت
،االلبان
من
املصنوعة
املثلجة
ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂEŽ͘ϭ͕ůͲtĂŚĚĂ^ƚƌĞĞƚ͕W͘K͘ 1  المنطقووا الاوون يا رقوور: العنو اغري
،  القهوة،املثلجة
،الفواكه
املصنوعة
Žǆ͗ϰϭϭϱ͕^ŚĂƌũĂŚ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ
ا1117 احللوايت
:ب. ص,وووووووووة
وووووووو رمن ال و

، الساجو،المتحوةالتابيوكا
،العربيااألرز
، السكر
،الشاي
 رات،الكاكاو
الش رقاا اال
،امللح
،دبس Ͳالسكر
،القهوة: مقام
وما
/'/W
dDW،اخلبز
ŐĞŶƚƐ
عنوانيقومالتبليغ
, التوابل,احلبوبW͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
 الطحني املصنوع من،اخلردل
 مشروابت االطعمة ( املعتمدة على احلبوب,القطاين

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




  العسل, الشاي العشيب, الصلصات,)واالعشاب

In the name of: International Foodstuffs Co. LLC
 الشركة العاملية للمواد: أبسم



.م.م.الغذائية ش

ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂEŽ͘ϭ͕ůͲtĂŚĚĂ^ƚƌĞĞƚ͕W͘K͘
; 01 Ϳ
Žǆ͗ϰϭϭϱ͕^ŚĂƌũĂŚ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ

1  المنطقووا الاوون يا رقوور: العنو ا
ا1117 :ب. ص,وووووووو ر ال ووووووووووة

اال رات العربيا المتحوة
.م.رقاا
م.الش ش
الغذائية

In the name of: International Foodstuffs Co. LLC

للمواد

ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂEŽ͘ϭ͕ů ͲtĂŚĚĂ^ƚƌĞĞƚ͕W͘K͘
Žǆ͗ϰϭϭϱ͕^ŚĂƌũĂŚ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ





 المنطقووا الاوون:

ا1117 :ب. ص,ووووووووووة
ات العربيا المتحوة
ر

:




كة
الشر

:

أبسم

العنو ا

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

ال

وووووووو ر

الش رقاا اال

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ






1 يا رقوور

العاملية

174





; 01 Ϳ
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ƐŽƵƉƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŵŝůŬĂŶĚĚĂŝƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĨůĂǀŽƵƌĞĚŵŝůŬ͕
ŵŝůŬƐŚĂŬĞƐ͕ŵĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͕ŵĞĂƚĞǆƚƌĂĐƚƐ͕
ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕
ƚŽƉƉŝŶŐƐŽĨĂůůŬŝŶĚƐĂŶĚĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐŝŶĐůƵĚŝŶŐŶŽŶͲĚĂŝƌǇ
ƚŽƉƉŝŶŐƐ͕ǁŚŝƉƉŝŶŐĐƌĞĂŵ͕ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͕ĞŐŐƐ͕
ƉŽƚĂƚŽĂŶĚŶŽŶƉŽƚĂƚŽďĂƐĞĚƐŶĂĐŬĨŽŽĚŝƚĞŵƐ͕ƉŽƚĂƚŽ
ĐƌŝƐƉƐĂŶĚƉŽƚĂƚŽĐŚŝƉƐ͕ĂůůƚǇƉĞƐŽĨƉƌĞƐĞƌǀĞĚĂŶĚĚƌŝĞĚ
ůĞŶƚŝůƐ͕ďĞĂŶƐ͕ƉĞĂƐĂŶĚƉƵůƐĞƐ;ŶŽƚĨŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
ƉƵƌƉŽƐĞͿ͕ŵƵƐŚƌŽŽŵƐ͕ƉĞĂŶƵƚƐƉƌĞƐĞƌǀĞĚ
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ƉŽƚĂƚŽĂŶĚŶŽŶƉŽƚĂƚŽďĂƐĞĚƐŶĂĐŬĨŽŽĚŝƚĞŵƐ͕ƉŽƚĂƚŽ
ĐƌŝƐƉƐĂŶĚƉŽƚĂƚŽĐŚŝƉƐ͕ĂůůƚǇƉĞƐŽĨƉƌĞƐĞƌǀĞĚĂŶĚĚƌŝĞĚ
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Date: 17/01/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚŝďůĞŽŝůƐ͕ĨĂƚƐ͕ŐŚĞĞ͕ŵĂƌŐĂƌŝŶĞ͕ďƵƚƚĞƌ͕



العالمة



31699 : التجارية رقم
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 31699 : العالمة التجارية رقم
 75 : يف الصنف


7102 /10 /02 : التاريخ

, السمن, الزيوت والشحوم املعدة لالكل: من اجل
 احلليب ومنتجات, منتجات الشوربة, الزبدة,املارغارين
,اللحوم

,املخفوق

احلليب

,املنكه

احلليب

,االلبان

 7102/10/02 : التاريخ

 مستخرجات،  حلوم الصيد, الطيور الداجنة,األمساك
 الفواكه واخلضروات احملفوظة واجملففة واملطهية، اللحوم

 الطبقية بكافة انواعها ووصفاهتا مبا فيها الطبقية من،
واملربيات
جللي
.املخفوقة
القشدة
,االلبان
غري

, السمن, الزيوت والشحوم املعدة لالكل: من اجل
 احلليب ومنتجات, منتجات الشوربة, الزبدة,املارغارين

من

اخلفيفة

االطعمة

البيض

،

الفواكه

وصلصات

, اللحوم, احلليب املخفوق, احلليب املنكه,االلبان

 مستخرجات،  حلوم الصيد, الطيور الداجنة,األمساك
 الفواكه واخلضروات احملفوظة واجملففة واملطهية، اللحوم


 الطبقية بكافة انواعها ووصفاهتا مبا فيها الطبقية من،
31699القشدة
 : رية رقم,التجا
 جللي واملربيات.املخفوقة
العالمةااللبان
غري
75 : الصنف
يف
 البيض االطعمة اخلفيفة من،  الفواكه
وصلصات
 7102/10/02 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚŝďůĞŽŝůƐ͕ĨĂƚƐ͕ŐŚĞĞ͕ŵĂƌŐĂƌŝŶĞ͕ďƵƚƚĞƌ͕ , السمن, الزيوت والشحوم املعدة لالكل: من اجل
ƐŽƵƉƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŵŝůŬĂŶĚĚĂŝƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĨůĂǀŽƵƌĞĚŵŝůŬ͕
 احلليب ومنتجات, منتجات الشوربة, الزبدة,املارغارين
ŵŝůŬƐŚĂŬĞƐ͕ŵĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͕ŵĞĂƚĞǆƚƌĂĐƚƐ͕

.م.م.الغذائية ش

ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂEŽ͘ϭ͕ůͲtĂŚĚĂ^ƚƌĞĞƚ͕W͘K͘

1  المنطقووا الاوون يا رقوور: العن و ا

112Žǆ͗ϰϭϭϱ͕^ŚĂƌũĂŚ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ

2017/10/1
التاسع
ا1117 :ب.ص
,عرشال ووووووووووة
وووووووو ر
العدد و
الش رقاا اال رات العربيا المتحوة

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

كافة/'/W
,وشبسͲالبطاطا
مقرمشات
,البطاطا
البطاطا وغري
dDW
ŐĞŶƚƐ
: التبليغ
عنوان
 البازيالء, البقولW͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
,االنواع احملفوظة واجملففة من العدس

 الفول, الفطر,)والقطاين ( ليس لغاايت الزراعة





 السوداين احملفوظ

 الشركة العاملية للمواد: أبسم





In the name of: International Foodstuffs Co. LLC

.م.م.الغذائية ش

ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂEŽ͘ϭ͕ůͲtĂŚĚĂ^ƚƌĞĞƚ͕W͘K͘
; 00 Ϳ
Žǆ͗ϰϭϭϱ͕^ŚĂƌũĂŚ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ

1  المنطقووا الاوون يا رقوور: العن و ا

ا1117 :ب. ص,ووووووووو ر ال ووووووووووة

المتحوة
الشراال رات العربيا
الش رقاا
كة العاملية للمواد
: أبسم

In the name of: International Foodstuffs Co. LLC

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂEŽ͘ϭ͕ů ͲtĂŚĚĂ^ƚƌĞĞƚ͕W͘K͘
Žǆ͗ϰϭϭϱ͕^ŚĂƌũĂŚ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

:








.م.م.الغذائية ش

 المنطقووا الاوون:

ا1117 :ب. ص,ووووووووووة
ات العربيا المتحوة
ر

العنو ا

ال

وووووووو ر

الش رقاا اال

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ






1 يا رقوور

175






; 01 Ϳ





; 00 Ϳ









Trade Mark No.: 30656
In Class: 30



Date: 17/01/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚŝďůĞŽŝůƐ͕ĨĂƚƐ͕ŐŚĞĞ͕ŵĂƌŐĂƌŝŶĞ͕ďƵƚƚĞƌ͕
ƐŽƵƉƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŵŝůŬĂŶĚĚĂŝƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĨůĂǀŽƵƌĞĚŵŝůŬ͕
ŵŝůŬƐŚĂŬĞƐ͕ŵĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͕ŵĞĂƚĞǆƚƌĂĐƚƐ͕
ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕
ƚŽƉƉŝŶŐƐŽĨĂůůŬŝŶĚƐĂŶĚĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐŝŶĐůƵĚŝŶŐŶŽŶͲĚĂŝƌǇ
ƚŽƉƉŝŶŐƐ͕ǁŚŝƉƉŝŶŐĐƌĞĂŵ͕ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͕ĞŐŐƐ͕
ƉŽƚĂƚŽĂŶĚŶŽŶƉŽƚĂƚŽďĂƐĞĚƐŶĂĐŬĨŽŽĚŝƚĞŵƐ͕ƉŽƚĂƚŽ
ĐƌŝƐƉƐĂŶĚƉŽƚĂƚŽĐŚŝƉƐ͕ĂůůƚǇƉĞƐŽĨƉƌĞƐĞƌǀĞĚĂŶĚĚƌŝĞĚ
ůĞŶƚŝůƐ͕ďĞĂŶƐ͕ƉĞĂƐĂŶĚƉƵůƐĞƐ;ŶŽƚĨŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
ƉƵƌƉŽƐĞͿ͕ŵƵƐŚƌŽŽŵƐ͕ƉĞĂŶƵƚƐƉƌĞƐĞƌǀĞĚ

Date: 17/01/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚŽĐŽůĂƚĞƐĂŶĚŚŽĐŽůĂƚĞŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ

WƌŽĚƵĐƚƐ͕^ƵŐĂƌŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇWƌŽĚƵĐƚƐ͕ĂŶĚŝĞƐ͕
ŝƐĐƵŝƚƐ;ĂůůƚǇƉĞƐͿ͕ĐĂŬĞƐ͕WĂƐƚĂ͕DĂĐĂƌŽŶŝ͕EŽŽĚůĞƐ͕/ŶƐƚĂŶƚ
EŽŽĚůĞƐ͕^ƉĂŐŚĞƚƚŝ͕sĞƌŵŝĐĞůůŝ͕zĞĂƐƚ͕ĂŬŝŶŐWŽǁĚĞƌĂŶĚ
ŽƚŚĞƌĂŬĞƌǇ/ŶŐƌĞĚŝĞŶƚƐ͕^ĂůĂĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͕DĂǇŽŶŶĂŝƐĞ͕
sŝŶĞŐĂƌ͕<ĞƚĐŚhƉĂŶĚ^ĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͕ƌĞĂĚǇƚŽĐŽŽŬ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚŽĐŽůĂƚĞƐĂŶĚŚŽĐŽůĂƚĞŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ

WƌŽĚƵĐƚƐ͕^ƵŐĂƌŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇWƌŽĚƵĐƚƐ͕ĂŶĚŝĞƐ͕
ŝƐĐƵŝƚƐ;ĂůůƚǇƉĞƐͿ͕ĐĂŬĞƐ͕WĂƐƚĂ͕DĂĐĂƌŽŶŝ͕EŽŽĚůĞƐ͕/ŶƐƚĂŶƚ
EŽŽĚůĞƐ͕^ƉĂŐŚĞƚƚŝ͕sĞƌŵŝĐĞůůŝ͕zĞĂƐƚ͕ĂŬŝŶŐWŽǁĚĞƌĂŶĚ
ŽƚŚĞƌĂŬĞƌǇ/ŶŐƌĞĚŝĞŶƚƐ͕^ĂůĂĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͕DĂǇŽŶŶĂŝƐĞ͕
sŝŶĞŐĂƌ͕<ĞƚĐŚhƉĂŶĚ^ĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͕ƌĞĂĚǇƚŽĐŽŽŬ

31699 : العالمة التجارية رقم
 75 : يف الصنف


7102 /10 /02 : التاريخ

 31 : يف الصنف

, السمن, الزيوت والشحوم املعدة لالكل: من اجل
 احلليب ومنتجات, منتجات الشوربة, الزبدة,املارغارين

 7102/10/02 : التاريخ
، الشوكوالته ومنتجات الشوكوالته احللوانية: من اجل

,اللحوم

,املخفوق

احلليب

,املنكه

احلليب

,االلبان

 مستخرجات،  حلوم الصيد, الطيور الداجنة,األمساك
 الفواكه واخلضروات احملفوظة واجملففة واملطهية، اللحوم

 الطبقية بكافة انواعها ووصفاهتا مبا فيها الطبقية من،
واملربيات
جللي
.املخفوقة
القشدة
,االلبان
غري

 البسكويت، السكاكر،منتجات السكر احللوانية
 املعكرونة، املعكرونة، الباستا، الكعك،)( بكافة انواعه

من

اخلفيفة

االطعمة

البيض

،

الفواكه

وصلصات

، السباغييت، املعكرونة العصائبية الفورية،العصائبية


ĚŽƵŐŚƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĨƌŽǌĞŶĚŽƵŐŚ͕ĨƌŽǌĞŶƉĂƌĂƚŚĂƐ͕ŝĐĞĐƌĞĂŵƐ͕
ŶŽŶͲĚĂŝƌǇĨƌŽǌĞŶĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ĨƌŽǌĞŶĨƌƵŝƚĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ŝĐĞ
ĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ĐŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ͕ƐĂŐŽ͕
Trade
Mark No.: 30656
ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇ͕ƚƌĞĂĐůĞ͕ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ͕ĨůŽƵƌ
In
Class: 30
ŵĂĚĞĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͕ƐƉŝĐĞƐ͘WƵůƐĞƐ͕&ŽŽĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ;'ƌĂŝŶͲ

ďĂƐĞĚĂŶĚ,ĞƌďĂůͿ͕'ƌĂǀŝĞƐ͕,ĞƌďĂůƚĞĂ͕,ŽŶĞǇ
Date: 17/01/2017





 31696 : العالمة التجارية رقم

Trade Mark No.: 30655
In Class: 29



 مسحوق اخلبازة واملكوانت االخرى، اخلمرية،الشعريية


 الكاتش اب، اخلل،املايونيز
31696،السلطة
 : توابلية رقم
التجار،للمخابز
العالمة
، منتجات العجني اجلاهز للطبخ،)التوابل
(
والصلصات
31 : يف الصنف

 احللوايت، البوظة،املثلج
الربثس/10،املثلج
العجني
 7102
/02 : التاريخ
احللوايت املثلجة
كوالته من
املصنوعة
املثلجة
،احللوانية
الشوكوالته،االلبان
ومنتجات
غري الشو
: اجل
من

،  القهوة،املثلجة
،الفواكه
املصنوعة من
البسكويت
،احللوايتالسكاكر
،احللوانية
السكر
منتجات
،الساجو
،كا
التابيو
،األرز
،
السكر
،الكاكاو
(الشاي
 املعكرونة، املعكرونة، الباستا، الكعك،) انواعه،بكافة
، امللح،السكر
العصائبيةدبس
، اخلبز،القهوة
مقام،العصائبية
وما يقوم
،السباغييت
،الفورية
املعكرونة
, التوابل, الطحني املصنوع من احلبوب،اخلردل
 مشروابت االطعمة ( املعتمدة على احلبوب,القطاين

  العسل, الشاي العشيب, الصلصات,)واالعشاب
In the name of: International Foodstuffs Co. LLC
 الشركة العاملية للمواد: أبسم
.م.م.الغذائية ش

األرز ،التابيو
السكر ،
الشاي،
الساجو،،
كا ،القهوة
املثلجة،
احللوايت
الكاكاو،الفواكه،
املصنوعة من
السكر ،امللح،
الكاكاو،القهوة،
يقوم مقام
وما
الساجو،
اخلبز،األرز،دبسالتابيوكا،
السكر ،
الشاي،

113

 2017/10/1من احلبوب ,التوابل,
الطحني املصنوع
اخلردل،
التاسع عرش
العدد
وما يقوم مقام القهوة ،اخلبز ،دبس السكر ،امللح،
القطاين ,مشروابت االطعمة ( املعتمدة على احلبوب

احلبوب,العسلالتوابل,
اخلردل ،الطحني املصنوع من
واالعشاب) ,الصلصات ,الشاي العشيب,
للمواداملعتمدة على احلبوب
االطعمة (
الشرو
القطاين ,:مشر
In the name of: International Foodstuffs Co. LLC
كةابتالعاملية
أبسم
الصلصات ,الشاي العشيب ,العسل 
واالعشاب
ش),.م.م.
الغذائية
͘ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂEŽ͘ϭ͕ůͲtĂŚĚĂ^ƚƌĞĞƚ͕W͘K
للمواديا رقوور 1
العامليةالاوون
العنو االش:ركةالمنطقووا
In the name of: International Foodstuffs Co. LLC
أبسم :
Žǆ͗ϰϭϭϱ͕^ŚĂƌũĂŚ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ

وووووووو ر ال ووووووووووة ,ص.ب1117 :ا

الغذائية ش.م.م.

الش رقاا اال رات العربيا المتحوة

͘ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂEŽ͘ϭ͕ůͲtĂŚĚĂ^ƚƌĞĞƚ͕W͘K
ŐĞŶƚƐون يا رقو
التبليغ: :المنطقووا الاو
عنوانالعنو ا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
dDWورͲ/'/W1
Žǆ͗ϰϭϭϱ͕^ŚĂƌũĂŚ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ
1117ا
وووووووو ر ال ووووووووووة ,ص.ب:
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


 الش رقاا اال رات العربيا المتحوة



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ





Ϳ ; 07
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Ϳ ; 07
Trade Mark No.: 30657

العالمة التجارية رقم  31692 :

يف الصنف  02 :

التاريخ  7102/10/02 :



من اجل  :تشمل اجللود املدبوغة ،تقليدها – األصناف
املصنوعة منها وير واردة ضمن فئات أخرى – اجللود
اخلام والقشرة  -الصناديق واحلقائب  -الشماسي

In Class: 18
Date: 17/01/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>ĞĂƚŚĞƌĂŶĚŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐŽĨůĞĂƚŚĞƌ͕ĂŶĚ
ŐŽŽĚƐŵĂĚĞŽĨƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌ
͖ĐůĂƐƐĞƐ͖ĂŶŝŵĂůƐŬŝŶƐ͕ŚŝĚĞƐ͖ƚƌƵŶŬƐĂŶĚƚƌĂǀĞůůŝŶŐďĂŐƐ
ƵŵďƌĞůůĂƐ͕ƉĂƌĂƐŽůƐĂŶĚǁĂůŬŝŶŐƐƚŝĐŬƐ͖ǁŚŝƉƐ͕ŚĂƌŶĞƐƐĂŶĚ
ƐĂĚĚůĞƌǇ

واملظالت والعصي  -السياط وطقم اخليل والسروج .
In the name of: MAHA ABDARAHMAN OQLAH ABU
أبسم  :مها عبد الرمحن عقله ابو

DHEM
دهيم




͗>ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ^h&/E͗:tt
العنو ا  :نو بلس  -و ر سووفي -
ϬϱϵϵϱϰϱϮϰϰ
0799717211
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :انبلس  -شارع زواات الرئيسي -
جوال 1959519759:












. السياط وطقم اخليل والسروج- واملظالت والعصي
ŵŝůŬƐŚĂŬĞƐ͕ŵĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͕ŵĞĂƚĞǆƚƌĂĐƚƐ͕
,اللحوم
,احلليب املخفوق
االلبان
In the name of: MAHA ABDARAHMAN OQLAH
ABU
عقله ابو,املنكه
احلليب الرمحن
 مها عبد,:
أبسم
DHEM
دهيم
ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕
ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ^h&/E͗:tt>͗
ϬϱϵϵϱϰϱϮϰϰ
مستخرجات
، شار الصيد
 حلوم-,الداجنة
 الطيور,األمساك
ƚŽƉƉŝŶŐƐŽĨĂůůŬŝŶĚƐĂŶĚĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐŝŶĐůƵĚŝŶŐŶŽŶͲĚĂŝƌǇ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ 
- ع زواات الرئيسي
 انب لس: عنوان التبليغ
1959519759 : جوال
ƚŽƉƉŝŶŐƐ͕ǁŚŝƉƉŝŶŐĐƌĞĂŵ͕ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͕ĞŐŐƐ͕
2017/10/1
التاسع عرش
العدد

114 
الفواكه واخلضروات احملفوظة واجملففة واملطهية
، اللحوم
ƉŽƚĂƚŽĂŶĚŶŽŶƉŽƚĂƚŽďĂƐĞĚƐŶĂĐŬĨŽŽĚŝƚĞŵƐ͕ƉŽƚĂƚŽ

ĐƌŝƐƉƐĂŶĚƉŽƚĂƚŽĐŚŝƉƐ͕ĂůůƚǇƉĞƐŽĨƉƌĞƐĞƌǀĞĚĂŶĚĚƌŝĞĚ
 الطبقية بكافة انواعها ووصفاهتا مبا فيها الطبقية من،
177
; 03 Ϳ
ůĞŶƚŝůƐ͕ďĞĂŶƐ͕ƉĞĂƐĂŶĚƉƵůƐĞƐ;ŶŽƚĨŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
 جللي واملربيات. القشدة املخفوقة,غري االلبان
ƉƵƌƉŽƐĞͿ͕ŵƵƐŚƌŽŽŵƐ͕ƉĞĂŶƵƚƐƉƌĞƐĞƌǀĞĚ
ƐĂĚĚůĞƌǇ

-

سووفي

و ر

-

 نو بلس:
العنو ا
0799717211

:









 البيض االطعمة اخلفيفة من، وصلصات الفواكه




 كافة, مقرمشات وشبس البطاطا,البطاطا وغري البطاطا
 31692 : العالمة التجارية رقم
 البازيالء, البقول,االنواع احملفوظة واجملففة من العدس
 75 : يف الصنف
الفول
,
الفطر
,
)
الزراعة
لغاايت
والقطاين ( ليس
Date: 17/01/2017
 7102/10/02 : التاريخ
 السوداين احملفوظ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚŝďůĞŽŝůƐ͕ĨĂƚƐ͕ŐŚĞĞ͕ŵĂƌŐĂƌŝŶĞ͕ďƵƚƚĞƌ͕ , السمن, الزيوت والشحوم املعدة لالكل: من اجل
In
the name of: International Foodstuffs Co. LLC
ƐŽƵƉƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŵŝůŬĂŶĚĚĂŝƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĨůĂǀŽƵƌĞĚŵŝůŬ͕
 الشركة العاملية للمواد: أبسم
 احلليب ومنتجات, منتجات الشوربة, الزبدة,املارغارين
م.م. ش,الغذائية
ŵŝůŬƐŚĂŬĞƐ͕ŵĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͕ŵĞĂƚĞǆƚƌĂĐƚƐ͕
, اللحوم, احلليب املخفوق, املنكه.احلليب
االلبان
ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕
ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂEŽ͘ϭ͕ůͲtĂŚĚĂ^ƚƌĞĞƚ͕W͘K͘
1
ور
و
رق
يا
ون
و
الا
وا
و
المنطق
:
ا
و
العن
 مستخرجات،  حلوم الصيد, الطيور الداجنة,األمساك
ƚŽƉƉŝŶŐƐŽĨĂůůŬŝŶĚƐĂŶĚĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐŝŶĐůƵĚŝŶŐŶŽŶͲĚĂŝƌǇ
Žǆ͗ϰϭϭϱ͕^ŚĂƌũĂŚ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ
ƚŽƉƉŝŶŐƐ͕ǁŚŝƉƉŝŶŐĐƌĞĂŵ͕ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͕ĞŐŐƐ͕
ا1117 :ب. ص,ووووووووو ر ال ووووووووووة
واجملففة واملطهية
 الفواكه واخلضروات احملفوظة، اللحوم
Trade Mark No.: 30658
In Class: 29



Trade Mark No.: 30658
In Class: 29







31692 : العالمة التجارية رقم

75 : يف الصنف

Date: 17/01/2017



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚŝďůĞŽŝůƐ͕ĨĂƚƐ͕ŐŚĞĞ͕ŵĂƌŐĂƌŝŶĞ͕ďƵƚƚĞƌ͕
ƐŽƵƉƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŵŝůŬĂŶĚĚĂŝƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĨůĂǀŽƵƌĞĚŵŝůŬ͕

ƉŽƚĂƚŽĂŶĚŶŽŶƉŽƚĂƚŽďĂƐĞĚƐŶĂĐŬĨŽŽĚŝƚĞŵƐ͕ƉŽƚĂƚŽ
ĐƌŝƐƉƐĂŶĚƉŽƚĂƚŽĐŚŝƉƐ͕ĂůůƚǇƉĞƐŽĨƉƌĞƐĞƌǀĞĚĂŶĚĚƌŝĞĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ůĞŶƚŝůƐ͕ďĞĂŶƐ͕ƉĞĂƐĂŶĚƉƵůƐĞƐ;ŶŽƚĨŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
ƉƵƌƉŽƐĞͿ͕ŵƵƐŚƌŽŽŵƐ͕ƉĞĂŶƵƚƐƉƌĞƐĞƌǀĞĚ








7102 /10 /02 : التاريخ

, السمن, الزيوت والشحوم املعدة لالكل: من اجل
 احلليب ومنتجات, منتجات الشوربة, الزبدة,املارغارين

الش رقاا اال رات العربيا المتحوة

 الطبقية بكافة انواعها ووصفاهتا مبا فيها الطبقية من،
/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
 جللي واملربيات. القشدة املخفوقة,غري االلبان
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
 البيض االطعمة اخلفيفة من، وصلصات الفواكه

 كافة, مقرمشات وشبس البطاطا,البطاطا وغري البطاطا
 البازيالء, البقول,االنواع احملفوظة واجملففة من العدس

 الفول, الفطر,)والقطاين ( ليس لغاايت الزراعة

 السوداين احملفوظ
In the name of: International Foodstuffs
 الشركة العاملية للمواد: أبسم
; 04 Ϳ Co. LLC
.م.م.الغذائية ش

ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂEŽ͘ϭ͕ůͲtĂŚĚĂ^ƚƌĞĞƚ͕W͘K͘
Žǆ͗ϰϭϭϱ͕^ŚĂƌũĂŚ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ

1  المنطقووا الاوون يا رقوور: العن و ا

Trade Mark No.: 30657



In Class: 18
Date: 17/01/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>ĞĂƚŚĞƌĂŶĚŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐŽĨůĞĂƚŚĞƌ͕ĂŶĚ

ŐŽŽĚƐŵĂĚĞŽĨƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌ
ĐůĂƐƐĞƐ͖ĂŶŝŵĂůƐŬŝŶƐ͕ŚŝĚĞƐ͖ƚƌƵŶŬƐĂŶĚƚƌĂǀĞůůŝŶŐďĂŐƐ͖
ƵŵďƌĞůůĂƐ͕ƉĂƌĂƐŽů ƐĂŶĚǁĂůŬŝŶŐƐƚŝĐŬƐ͖ǁŚŝƉƐ͕ŚĂƌŶĞƐƐĂŶĚ
ƐĂĚĚůĞƌǇ

31692 : العالمة التجارية رقم



02 : يف الصنف
7102 /10 /02 : التاريخ

ا1117 :ب. ص,ووووووووو ر ال ووووووووووة

 تقليدها – األصناف، تشمل اجللود املدبوغة: من اجل
املصنوعة منها وير واردة ضمن فئات أخرى – اجللود

الش رقاا اال رات العربيا المتحوة

الشماسي

- واحلقائب

الصناديق

- والقشرة

اخلام


. السياط وطقم اخليل والسروج- واملظالت والعصي
In the name of: MAHA ABDARAHMAN OQLAH ABU
 مها عبد الرمحن عقله ابو: أبسم
DHEM
دهيم

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ^h&/E͗:tt>͗
ϬϱϵϵϱϰϱϮϰϰ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :













178

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

-

-

الرئيسي

سووفي

زواات

و ر

ع
شار

Date: 17/01/2017

Date: 17/01/2017

:

التبليغ

عنوان

1959519759 : جوال










Trade Mark No.: 30658
In Class: 29

 نو بلس:
العنو ا
0799717211

انب لس

; 03 Ϳ



Trade Mark No.: 30659
In Class: 30

-

-





; 04 Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚŝďůĞŽŝůƐ͕ĨĂƚƐ͕ŐŚĞĞ͕ŵĂƌŐĂƌŝŶĞ͕ďƵƚƚĞƌ͕
ƐŽƵƉƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŵŝůŬĂŶĚĚĂŝƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĨůĂǀŽƵƌĞĚŵŝůŬ͕

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚŽĐŽůĂƚĞƐĂŶĚŚŽĐŽůĂƚĞŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ

WƌŽĚƵĐƚƐ͕^ƵŐĂƌŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇWƌŽĚƵĐƚƐ͕ĂŶĚŝĞƐ͕
ŝƐĐƵŝƚƐ;ĂůůƚǇƉĞƐͿ͕ĐĂŬĞƐ͕WĂƐƚĂ͕DĂĐĂƌŽŶŝ͕EŽŽĚůĞƐ͕/ŶƐƚĂŶƚ
EŽŽĚůĞƐ͕^ƉĂŐŚĞƚƚŝ͕sĞƌŵŝĐĞůůŝ͕zĞĂƐƚ͕ĂŬŝŶŐWŽǁĚĞƌĂŶĚ
ŽƚŚĞƌĂŬĞƌǇ/ŶŐƌĞĚŝĞŶƚƐ͕^ĂůĂĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͕DĂǇŽŶŶĂŝƐĞ͕
sŝŶĞŐĂƌ͕<ĞƚĐŚhƉĂŶĚ^ĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͕ƌĞĂĚǇƚŽĐŽŽŬ
ĚŽƵŐŚƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĨƌŽǌĞŶĚŽƵŐŚ͕ĨƌŽǌĞŶƉĂƌĂƚŚĂƐ͕ŝĐĞĐƌĞĂŵƐ͕
ŶŽŶͲĚĂŝƌǇĨƌŽǌĞŶĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ĨƌŽǌĞŶĨƌƵŝƚĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ŝĐĞ
ĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ĐŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ͕ƐĂŐŽ͕
ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇ͕ƚƌĞĂĐůĞ͕ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ͕ĨůŽƵƌ
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75 : يف الصنف


7102 /10 /02 : التاريخ

 7102/10/02 : التاريخ
، الشوكوالته ومنتجات الشوكوالته احللوانية: من اجل

, السمن, الزيوت والشحوم املعدة لالكل: من اجل
 احلليب ومنتجات, منتجات الشوربة, الزبدة,املارغارين

 البسكويت، السكاكر،منتجات السكر احللوانية
 املعكرونة، املعكرونة، الباستا، الكعك،)( بكافة انواعه
، السباغييت، املعكرونة العصائبية الفورية،العصائبية

 مسحوق اخلبازة واملكوانت االخرى، اخلمرية،الشعريية
 الكاتش اب، اخلل، املايونيز، توابل السلطة،للمخابز

من اجل  :الشوكوالته ومنتجات الشوكوالته احللوانية/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚŽĐŽůĂƚĞƐĂŶĚŚŽĐŽůĂƚĞŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ ،

منتجات السكر احللوانية ،السكاكر ،البسكويت
العدد التاسع عرش 2017/10/1
( بكافة انواعه) ،الكعك ،الباستا ،املعكرونة ،املعكرونة
العصائبية ،املعكرونة العصائبية الفورية ،السباغييت،

الشعريية ،اخلمرية ،مسحوق اخلبازة واملكوانت االخرى
للمخابز ،توابل السلطة ،املايونيز ،اخلل ،الكاتش اب

والصلصات ( التوابل) ،منتجات العجني اجلاهز للطبخ،
العجني املثلج ،الربثس املثلج ،البوظة ،احللوايت

͕WƌŽĚƵĐƚƐ͕^ƵŐĂƌŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇWƌŽĚƵĐƚƐ͕ĂŶĚŝĞƐ
ŝƐĐƵŝƚƐ;ĂůůƚǇƉĞƐͿ͕ĐĂŬĞƐ͕WĂƐƚĂ͕DĂĐĂƌŽŶŝ͕EŽŽĚůĞƐ͕/ŶƐƚĂŶƚ
115
EŽŽĚůĞƐ͕^ƉĂŐŚĞƚƚŝ͕sĞƌŵŝĐĞůůŝ͕zĞĂƐƚ͕ĂŬŝŶŐWŽǁĚĞƌĂŶĚ
͕ŽƚŚĞƌĂŬĞƌǇ/ŶŐƌĞĚŝĞŶƚƐ͕^ĂůĂĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͕DĂǇŽŶŶĂŝƐĞ
sŝŶĞŐĂƌ͕<ĞƚĐŚhƉĂŶĚ^ĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͕ƌĞĂĚǇƚŽĐŽŽŬ
͕ĚŽƵŐŚƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĨƌŽǌĞŶĚŽƵŐŚ͕ĨƌŽǌĞŶƉĂƌĂƚŚĂƐ͕ŝĐĞĐƌĞĂŵƐ
ŶŽŶͲĚĂŝƌǇĨƌŽǌĞŶĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ĨƌŽǌĞŶĨƌƵŝƚĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ŝĐĞ
͕ĚĞƐƐĞƌƚƐ͕ĐŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ͕ƐĂŐŽ
ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇ͕ƚƌĞĂĐůĞ͕ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ͕ĨůŽƵƌ
ͲŵĂĚĞĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͕ƐƉŝĐĞƐ͘WƵůƐĞƐ͕&ŽŽĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ;'ƌĂŝŶ
ďĂƐĞĚĂŶĚ,ĞƌďĂůͿ͕'ƌĂǀŝĞƐ͕,ĞƌďĂůƚĞĂ͕,ŽŶĞǇ

املثلجة غري املصنوعة من االلبان ،احللوايت املثلجة

املصنوعة من الفواكه ،احللوايت املثلجة ،القهوة ،
الشاي ،الكاكاو ،السكر  ،األرز ،التابيوكا ،الساجو،

وما يقوم مقام القهوة ،اخلبز ،دبس السكر ،امللح،

اخلردل ،الطحني املصنوع من احلبوب ,التوابل,
القطاين ,مشروابت االطعمة ( املعتمدة على احلبوب

واالعشاب) ,الصلصات ,الشاي العشيب ,العسل 
In the name of: International Foodstuffs Co. LLC
أبسم  :الشركة العاملية للمواد
الغذائية ش.م.م.

͘ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂEŽ͘ϭ͕ůͲtĂŚĚĂ^ƚƌĞĞƚ͕W͘K
Žǆ͗ϰϭϭϱ͕^ŚĂƌũĂŚ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ

العنو ا  :المنطقووا الاوون يا رقوور 1

وووووووو ر ال ووووووووووة ,ص.ب1117 :ا

الش رقاا اال رات العربيا المتحوة

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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Trade Mark
No.:
30660
Trade
Mark
No.: 30660
In Class: 30In Class: 30

رقم :
 31661  : 31661
العالمة التجارية رقم
يف الصنف  31 :

العالمة التجارية
يف الصنف  31 :

Date: 17/01/2017

التاريخ  7102/10/02 :

7102
التاريخ /10/02 :
شيبس 
من اجل :
أبسم  :شركة ملك للتجارة
من اجل  :شيبس 

واالستثمار م خ م
للتجارة
أبسم  :شركة ملك

العن ا  :رام هللا سطم ر ب

In the
name
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĐŚŝƉƐ
 of: sharekat malak leltejarah walistethmar
In the name of: sharekat malak leltejarah walistethmar

واالستثمار م خ معنوان التبليغ  :رام هللا سطح مرحبا
العن ا  :رام هللا سطم ر ب

عنوان التبليغ  :رام هللا سطح مرحبا




Date: 17/01/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐŚŝƉƐ

ĚĚƌĞƐƐ͗ƌĂŵĂůůĂŚƐĂƚĞŚŵĂƌŚĂďĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ƌĂŵĂůůĂŚƐĂƚĞŚŵĂƌŚĂďĂ

ĚĚƌĞƐƐ͗ƌĂŵĂůůĂŚƐĂƚĞŚŵĂƌŚĂďĂ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ƌĂŵĂůůĂŚƐĂƚĞŚŵĂƌŚĂďĂ







Ϳ ; 0








In Class: 29

يف الصنف  75 :

العدد
 2017/10/1
عرش7102/10
التاسع/02
التاريخ :
من اجل

 .75اللحوم واألمساك والدواجن اجملمدة

:

واجملففة والفواكه واخلضار املطبوخة واهلالم واملرىب
والكومبوت والبيض واحلليب ومنتجات األلبان


والزيوت والدهون الصاحلة لألكل 
الراغب 
ابو31660
شريةكةرقم :
العالمة :التجار
أبسم
املواد الغذائية
وشركاؤة
لتجارة 75
الصنف :
يف

العن :ا/10/:02
التاريخ
 7102ار -البرج
الخليل  -بو





الربجوالدواجن اجملمدة
واألمساك
التبليغ .75:
عنواناجل :
من
اللحوم دورا -
اخلليل -
الصنف :
يف
75رقم  31660 :
التجارية
العالمة
واخلضار املطبوخة واهلالم واملرىب
والفواكه

7102 /10
واجملففة /02 :
التاريخ
من اجل  .75 :اللحوم واألمساك والدواجن اجملمدة
والكومبوت والبيض واحلليب ومنتجات األلبان
واجملففة والفواكه واخلضار املطبوخة واهلالم واملرىب
والدهون
والزيوت
لألكل  ومنتجات األلبان
الصاحلةواحلليب
والبيض
والكومبوت
والزيوت والدهون الصاحلة لألكل 

الراغب
أبسم  :شركة ابو
أبسم  :شركة ابو الراغب
الغذائية
املواد الغذائية
لتجارة املواد
كاؤة لتجارة
وشركاؤة
وشر
العن ا



ر -البرج
 :الخليل  -بو ا

البر
اخلليل--بو ار
التبليغ: :الخليل
عنوانالعن ا
جج
الرب
دورا--

عنوان التبليغ  :اخلليل  -دورا -الربج






Ϳ ; 0

116Date: 18/01/2017

180
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ

ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

Trade
Mark of:
No.:
30661
In the name
SHARIKAT
ABU ALRGEB
WASHURAKAH
LITIGARAT
ALMAWAD
In Class: 29
ALGHITHAEH
Date:
18/01/2017
'ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/>hZ>hZ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:><,>/>hZ
In Class:
29 No.: 30661
Trade
Mark
ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
Date:
'>hZ
18/01/2017
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ

ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ

ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ



In the name of: SHARIKAT ABU ALRGEB
In the name of: SHARIKAT ABU ALRGEB
WASHURAKAH LITIGARAT
LITIGARAT ALMAWAD
ALMAWAD
WASHURAKAH
ALGHITHAEH
ALGHITHAEH
'ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/>hZ>hZ
Ϳ;7
'ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/>hZ>hZ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/>hZ
' >hZ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/>hZ


' >hZ


; 7 Ϳ181
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العالمة التجارية رقم  31667 :
العالمة التجارية رقم  31667 :
يف الصنف  75 :




Trade Mark No.: 30662
Trade Mark No.: 30662
In Class: 29



يف الصنف  75 :

7102//10
10//02
التاريخ 02 ::
التاريخ
 7102
من اجل  .75 :اللحوم واألمساك والدواجن اجملمدة

من اجل

:

 .75اللحوم واألمساك والدواجن اجملمدة

واجملففة والفواكه واخلضار املطبوخة واهلالم واملرىب

ومنتجات
واحلليب
والبيض
والكومبوت
واهلالم
املطبوخة
واخلضار
والفواكه
واجملففة
والزيوت والدهون الصاحلة لألكل 

األلبان
واملرىب

والكومبوت والبيض واحلليب ومنتجات األلبان

والزيوت والدهون الصاحلة لألكل 




أبسم
الراغب 
ابو31667
شريةكةرقم  :
العالمة :التجار
ملواد الغذائية
لتجارة ا
وشركاؤة
 75
الصنف :
يف

7102
التاريخالعن :ا/10/:02
بو ار -البرج
الخليل -

الربجوالدواجن اجملمدة
واألمساك
اللحوم
التبليغ .75:
عنواناجل :
من
 دورا -اخلليل
واجملففة والفواكه واخلضار املطبوخة واهلالم واملرىب

والكومبوت والبيض واحلليب ومنتجات األلبان

والزيوت والدهون الصاحلة لألكل 

In Class: 29

Date: 18/01/2017
18/01/2017
Date:
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

In
the name
SHARIKAT
ABU ALRGEB
Trade
Markof:
No.:
30662
WASHURAKAH
LITIGARAT
ALMAWAD
In Class: 29
ALGHITHAEH
Date: 18/01/2017
'ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/>hZ>hZ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:><,>/>hZ
ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
' >hZ
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ






ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/>hZ
'>hZ


عنوان التبليغ  :اخلليل  -دورا -الربج







2017/10/1
العدد التاسع عرش
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Trade Mark No.: 30663

العالمة التجارية رقم  31663 :

In Class: 30
Date: 18/01/2017

يف الصنف  31 :
التاريخ  7102/10/02 :

من اجل .31 :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة

العالمة التجارية رقم  :
  31663والدقيق
والساغو
االصطناعية واألرز والتابيوكا






يف الصنف  31 :

7102/10
التاريخ /02 :
واخلبز واملعجنات
احلبوب
واملستحضرات املصنوعة من

من اجل .31 :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة
والعسل
واحللوايت والثلوج والسكر
األسودوالدقيق
والعسل والساغو
واألرز والتابيوكا
االصطناعية
واملعجنات
واخلردل واخلبز
املصنوعة من احلبوب
واخلمرية 
واخلل
واملستحضراتالطعام
ومسحوق اخلبز وملح
واحللوايت والثلوج والسكر والعسل والعسل األسود
واخلمرية ومسحوق اخلبز وملح الطعام واخلردل واخلل

والصلصات والتوابل واجلليد .

والصلصات والتوابل واجلليد .

أبسم  :شركة ابو الراغب
املواد الغذائية
وشركاؤة لتجارة املواد

العن ا  :الخليل  -بو ار -البرج

البرجاخلليل  -دورا -الربج
التبليغ :
عنوان -
بو ار













Ϳ;3

العالمة التجارية رقم  31664 :







يف الصنف  31 :
التاريخ  7102 /10 /02 :يف الصنف  31 :
:

Date: 18/01/2017

التاريخ  7102/10/02 :

والشاي والكاكاو والقهوة
.31القهوة
من اجل :

.31القهوة والشاي والكاكاو والقهوة

االصطناعية واألرز والتابيوكا والساغو والدقيق
واملعجنات األسود
والسكر والعسل والعسل
واحللوايت
والثلوجواخلبز
احلبوب
واملستحضرات املصنوعة من
االصطناعية واألرز والتابيوكا والساغو والدقيق
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب واخلبز واملعجنات

واخلمرية ومسحوق اخلبز وملح الطعام واخلردل واخلل

والعسل األسود
والعسل
والتوابل واجلليد .
واحللوايت والثلوج والسكروالصلصات
أبسم  :شركة ابو الراغب
واخلردل واخلل
واخلمرية ومسحوق اخلبز وملح الطعام
وشركاؤة لتجارة املواد الغذائية

والصلصات والتوابل واجلليد .




العن ا  :الخليل  -بو ار -البرج

عنوان التبليغ  :اخلليل  -دورا -الربج


أبسم  :شركة ابو الراغب
 31663
املواد :
لتجارةية رقم
كاؤةالتجار
العالمة
الغذائية
وشر


31
:
الصنف
يف

البرج
العن ا  :الخليل  -بو ار -
التاريخ  7102/10/02 :
عنوان التبليغ  :اخلليل  -دورا -الربج
من اجل .31 :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة

االصطناعية واألرز والتابيوكا والساغو والدقيق

واملستحضرات املصنوعة من احلبوب واخلبز واملعجنات

واحللوايت والثلوج والسكر والعسل والعسل األسود

Trade Mark No.: 30664
In Class: 30
Trade Mark No.: 30664
Date: 18/01/2017 In Class: 30

العالمة التجارية رقم  31664 :

من اجل

Ϳ;4
In the name of: SHARIKAT ABU ALRGEB

WASHURAKAH
LITIGARAT
ALMAWAD
WASHURAKAH
LITIGARAT
ALMAWAD
ALGHITHAEHALGHITHAEH
'ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/>hZ>hZ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:><,>/>hZ
'ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/>hZ>hZ
'>hZ


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/>hZ


' >hZ

; 4183
Ϳ

دورا -الربج
عنوان التبليغ  :اخلليل  -







ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ
ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ



In the name of: SHARIKAT ABU ALRGEB

أبسم  :شركة ابو الراغب
وشركاؤة لتجارة املواد الغذائية

العن ا  :الخليل -

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ
ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
'>hZ
Trade Mark No.: 30663
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
In Class: 30

͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ
Date: 18/01/2017


ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ

ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ
ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ
͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ
ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

In the name of: SHARIKAT ABU ALRGEB
WASHURAKAH LITIGARAT ALMAWAD
ALGHITHAEH
'ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/>hZ>hZ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/>hZ
' >hZ


In the name of: SHARIKAT ABU ALRGEB
Trade
Mark No.: 30663
WASHURAKAH
LITIGARAT ALMAWAD
ALGHITHAEH
In
Class: 30

'ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/>hZ>hZ
Date: 18/01/2017
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/>hZ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ
' >hZ
ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ



͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ

ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ
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Trade Mark No.: 30665

العالمة التجارية رقم  31669 :

In Class: 31

يف الصنف  30 :

Date: 18/01/2017

التاريخ  7102/10/02 :


احلبوب الزراعية واملنتجات البستانية
من اجل .30 :


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇ



العالمة التجارية
 31669واحليواانت
الفئاترقم :األخرى
والغاابت غري املدرجة يف
يف الصنف  30 :

والبذور والنبااتت
احلية والفواكه
الطازجة 7102
واخلضروات /10/02 :
التاريخ
البستانية
للحيواانتواملنتجات
الغذائيةاحلبوب الزراعية
واملواد اجل .30 :
من
وشراب
والزهور الطبيعية

الشعري .
أبسم  :شركة
وشركاؤة لتجارة
العن ا

والغاابت غري املدرجة يف الفئات األخرى واحليواانت

احلية والفواكه واخلضروات الطازجة والبذور والنبااتت
ابووالزهورالراغب
الطبيعية واملواد الغذائية للحيواانت وشراب

الشعري .
الغذائية
املواد
أبسم  :شركة ابو الراغب

املواد الغذائية
لتجارةالبرج
كاؤة ار -
وشربو
 :الخليل -

عنوان التبليغ  :اخلليل  -دورا -الربج
عنوان التبليغ  :اخلليل  -دورا -الربج


العن ا  :الخليل  -بو ار -البرج

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇ

ƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚŐƌĂŝŶƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ůŝǀĞ
ĂŶŝŵĂůƐ͖ĨƌĞƐŚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ƐĞĞĚƐ͕ŶĂƚƵƌĂůƉůĂŶƚƐ
ĂŶĚĨůŽǁĞƌƐ͖ĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐĨŽƌĂŶŝŵĂůƐ͖ŵĂůƚ

In the name of: SHARIKAT ABU ALRGEB
WASHURAKAH LITIGARAT ALMAWAD
In the name of: SHARIKAT ABU ALRGEB
ALGHITHAEH
WASHURAKAH LITIGARAT ALMAWAD
'ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/>hZ>hZ
ALGHITHAEH
'ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/>hZ>hZ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:><,>/>hZ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/>hZ
' >hZ
' >hZ
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العالمة التجارية رقم  31666 :
يف الصنف  9 :

العالمة التجارية رقم 31666 :

يف الصنف 9 :

Ϳ;6

وتطهري
والعناية

Ϳ;6





املطهرة،
املناديل الطبية ،املناديل
:
اجل
من
اجلفون ،مناديل الوجه ،احملاليل املطهرة ،حماليل
ونقع العدسات
ع
ابلعني ،الدمو







التاريخ 7102 /10 /02 :











Date: 18/01/2017







ƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚŐƌĂŝŶƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ůŝǀĞ
Trade Mark No.: 30665
ĂŶŝŵĂůƐ͖ĨƌĞƐŚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ƐĞĞĚƐ͕ŶĂƚƵƌĂůƉůĂŶƚƐ
In Class: 31
ĂŶĚĨůŽǁĞƌƐ͖ĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐĨŽƌĂŶŝŵĂůƐ͖ŵĂůƚ

مناديل
تنظيف

غسل العني
حماليل
الالصقة،
امللحية،
احملاليل
االصطناعية،

Trade Mark No.: 30666
In Class: 5

Trade Mark No.: 30666
In Class : 5
Date : 18/01/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞ ĚŝĐĂƚĞ ĚǁŝƉĞ Ɛ͖ƐĂŶŝƚŝǌĞ ĚǁŝƉĞ Ɛ͖Ğ ǇĞ ůŝĚ
ǁŝƉĞ Ɛ͖ĨĂĐŝĂůǁŝƉĞƐ͖ĚŝƐŝŶĨĞ ĐƚŝŶŐƐŽůƵƚŝŽŶƐ͖ĐŽŶƚĂĐƚůĞ ŶƐ
ĐůĞ ĂŶŝŶŐ͕ĚŝƐŝŶĨĞ ĐƚŝŶŐĂŶĚƐŽĂŬŝŶŐƐŽůƵƚŝŽŶƐ͖Ğ ǇĞ ǁĂƐŚĂŶĚ
͖Ğ ǇĞ ĐĂƌĞ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ͖ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůƚĞ ĂƌƐ͖ƐĂůŝŶĞ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ
ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶƐ͖Ğ ǇĞ ĐĂƌĞ ƚƌĞ ĂƚŵĞ ŶƚƐĂŶĚ
 ƉƌĞ ƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ŵĞ ĚŝĐĂƚĞ ĚĚƌŽƉƐ͖Ğ ǇĞ ĚƌŽƉƐ͖ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĞ ǇĞ
͘ĚƌŽƉƐ

Date: 18/01/2017

التاريخ  7102/10/02 :
من اجل  :املناديل الطبية ،املناديل املطهرة ،مناديل /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĚŝĐĂƚĞĚǁŝƉĞƐ͖ƐĂŶŝƚŝǌĞĚǁŝƉĞƐ͖ĞǇĞůŝĚ
ǁŝƉĞƐ͖ĨĂĐŝĂůǁŝƉĞƐ͖ĚŝƐŝŶĨĞĐƚŝŶŐƐŽůƵƚŝŽŶƐ͖ĐŽŶƚĂĐƚůĞŶƐ
اجلفون ،مناديل الوجه ،احملاليل املطهرة ،حماليل تنظيف ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ĚŝƐŝŶĨĞĐƚŝŶŐĂŶĚƐŽĂŬŝŶŐƐŽůƵƚŝŽŶƐ͖ĞǇĞǁĂƐŚĂŶĚ

مستحضرات

العيون،

أبوت

مديكال

عالجات

ابلعني ،القطرات الطبية،
املتعلقة بعمليات العيون.

أبسم :
اينك.

العنوو

ا

بليسا

:

ال الي ت

1500

س نت

أنو

المتحوة

عنوان التبليغ  :عزيز
ص.ب ,24رام هللا


قطرات


ومستحضرات
للعني،

قطرات

العناية

العني

Inc.

أوبتيكس،
ا

.

سووتريت

ك ليف

اال

ري

وفؤاد

نيو
ر
يا

ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϳϬϬ͘^ƚ͘ŶĚƌĞǁWůĂĐĞ͕^ĂŶƚĂŶĂ
ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϮϳϬϱ͕hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ

أنووورو

92507ا

ورجا

شحادة،

حمامون،

وتطهري ونقع العدسات الالصقة ،حماليل غسل العني
والعناية ابلعني ،الدموع االصطناعية ،احملاليل امللحية،




مستحضرات العيون ،عالجات ومستحضرات العناية

ابلعني ،القطرات الطبية ،قطرات للعني ،قطرات العني
املتعلقة بعمليات العيون .

أبسم  :أبوت مديكال أوبتيكس،
اينك.

العنوو ا  1500 :ا  .سووتريت أنووورو
بليسا س نت أنو ك ليف رنيو 92507ا

ال الي ت المتحوة اال ري يا

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



name of: Abbott Me dic al Optics ,

In the

:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ



͖ĞǇĞĐĂƌĞƐŽůƵƚŝŽŶƐ͖ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůƚĞĂƌƐ͖ƐĂůŝŶĞƐŽůƵƚŝŽŶƐ
ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶƐ͖ĞǇĞĐĂƌĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐĂŶĚ
Ϳ ; 2
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ŵĞĚŝĐĂƚĞĚĚƌŽƉƐ͖ĞǇĞĚƌŽƉƐ͖ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĞǇĞ
͘ĚƌŽƉƐ




In the name of: Abbott Medical Optics, Inc.
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϳϬϬ͘^ƚ͘ŶĚƌĞǁWůĂĐĞ͕^ĂŶƚĂŶĂ
ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϮϳϬϱ͕hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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العالمة







التجارية رقم 31666 :

يف الصنف 9 :

Trade Mark No.: 30666
In Class : 5



العالمة التجارية رقم  31662 :
يف الصنف  5 :
التاريخ 7102 /10 /02 :



املطهرة،
املناديل الطبية ،املناديل
:
اجل
من
اجلفون ،مناديل الوجه ،احملاليل املطهرة ،حماليل

وتطهري
والعناية

ونقع العدسات
ع
ابلعني ،الدمو

مستحضرات

العيون،

أبوت

مديكال

التاريخ  7102/10/02 :

أبسم :
اينك.

مناديل
تنظيف

غسل العني
حماليل
الالصقة،
امللحية،
احملاليل
االصطناعية،

عالجات

ابلعني ،القطرات الطبية،
املتعلقة بعمليات العيون.

قطرات


ومستحضرات
للعني،

قطرات

العناية

Inc.

من اجل  :االجهزة واالدوات البصرية ،النظارات،
العدسات ،النظارات الشمسية ،العدسات الالصقة،
العنوو

:

ا

بليسا

ال الي ت

1500

س نت

أنو

المتحوة

عنوان التبليغ  :عزيز
ص.ب ,24رام هللا


ا

سووتريت

ك ليف

اال

نيو
ر

ري

وفؤاد

يا

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞ ĚŝĐĂƚĞ ĚǁŝƉĞ Ɛ͖ƐĂŶŝƚŝǌĞ ĚǁŝƉĞ Ɛ͖Ğ ǇĞ ůŝĚ
ǁŝƉĞ Ɛ͖ĨĂĐŝĂůǁŝƉĞƐ͖ĚŝƐŝŶĨĞ ĐƚŝŶŐƐŽůƵƚŝŽŶƐ͖ĐŽŶƚĂĐƚůĞ ŶƐ
ĐůĞ ĂŶŝŶŐ͕ĚŝƐŝŶĨĞ ĐƚŝŶŐĂŶĚƐŽĂŬŝŶŐƐŽůƵƚŝŽŶƐ͖Ğ ǇĞ ǁĂƐŚĂŶĚ
͖Ğ ǇĞ ĐĂƌĞ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ͖ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůƚĞ ĂƌƐ͖ƐĂůŝŶĞ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ
ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶƐ͖Ğ ǇĞ ĐĂƌĞ ƚƌĞ ĂƚŵĞ ŶƚƐĂŶĚ
 ƉƌĞ ƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ŵĞ ĚŝĐĂƚĞ ĚĚƌŽƉƐ͖Ğ ǇĞ ĚƌŽƉƐ͖ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĞ ǇĞ
͘ĚƌŽƉƐ

أنووورو

92507ا

ورجا

شحادة،

Date: 18/01/2017

العني

أوبتيكس،
.

Trade Mark No.: 30667
In Class: 9

Date : 18/01/2017

حمامون،



العدسات ،إطارات وعلب للنظارات والعدسات
والنظارات الشمسية وعلب للعدسات الالصقة ،لباس


العني ،أجزاء ولوازم جلميع البضائع املذكورة .

name of: Abbott Me dic al Optics ,

In the

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗KƉƚŝĐĂůĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ

ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϳϬϬ͘^ƚ͘ŶĚƌĞǁWůĂĐĞ͕^ĂŶƚĂŶĂ
ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϮϳϬϱ͕hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ

͖ƐƉĞĐƚĂĐůĞƐ͖ŐůĂƐƐĞƐ͖ƐƵŶŐůĂƐƐĞƐ͖ĐŽŶƚĂĐƚůĞŶƐĞƐ͖ůĞŶƐĞƐ
͕ĨƌĂŵĞƐĂŶĚĐĂƐĞƐĨŽƌƐƉĞĐƚĂĐůĞƐ͕ŐůĂƐƐĞƐĂŶĚƐƵŶŐůĂƐƐĞƐ
ĐĂƐĞƐĨŽƌĐŽŶƚĂĐƚůĞŶƐĞƐ͖ĞǇĞǁĞĂƌ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌĂůů
Ϳ ; 2
͘ƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚŐŽŽĚƐ
:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ







In the name of: Abbott Medical Optics, Inc.

أبسم  :أبوت مديكال أوبتيكس،
اينك.

ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϳϬϬ͘^ƚ͘ŶĚƌĞǁWůĂĐĞ͕^ĂŶƚĂŶĂ
ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϮϳϬϱ͕hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ

العنوو ا  1500 :ا  .سووتريت أنووورو
بليسا س نت أنو ك ليف رنيو 92507ا

ال الي ت المتحوة اال ري يا

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



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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التجارية رقم  31662 :
العالمة
يف الصنف  01 :




العالمة التجارية رقم 31666 :

يف الصنف 9 :
التاريخ 7102 /10 /02 :







املطهرة،
املناديل الطبية ،املناديل
:
اجل
من
اجلفون ،مناديل الوجه ،احملاليل املطهرة ،حماليل

وتطهري
والعناية

ونقع العدسات
ع
ابلعني ،الدمو

التاريخ  7102/10/02 :
مستحضرات

العيون،

ابلعني ،القطرات الطبية،
املتعلقة بعمليات العيون.

قطرات


Trade Mark No.: 30668
In Class: 10

Trade Mark No.: 30666
In Class : 5
مناديل
تنظيف

غسل العني
حماليل
الالصقة،
امللحية،
احملاليل
االصطناعية،

عالجات



ومستحضرات
للعني،

قطرات

العناية

Ϳ;2

Date : 18/01/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞ ĚŝĐĂƚĞ ĚǁŝƉĞ Ɛ͖ƐĂŶŝƚŝǌĞ ĚǁŝƉĞ Ɛ͖Ğ ǇĞ ůŝĚ
ǁŝƉĞ Ɛ͖ĨĂĐŝĂůǁŝƉĞƐ͖ĚŝƐŝŶĨĞ ĐƚŝŶŐƐŽůƵƚŝŽŶƐ͖ĐŽŶƚĂĐƚůĞ ŶƐ
ĐůĞ ĂŶŝŶŐ͕ĚŝƐŝŶĨĞ ĐƚŝŶŐĂŶĚƐŽĂŬŝŶŐƐŽůƵƚŝŽŶƐ͖Ğ ǇĞ ǁĂƐŚĂŶĚ
͖Ğ ǇĞ ĐĂƌĞ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ͖ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůƚĞ ĂƌƐ͖ƐĂůŝŶĞ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ
ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶƐ͖Ğ ǇĞ ĐĂƌĞ ƚƌĞ ĂƚŵĞ ŶƚƐĂŶĚ
 ƉƌĞ ƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ŵĞ ĚŝĐĂƚĞ ĚĚƌŽƉƐ͖Ğ ǇĞ ĚƌŽƉƐ͖ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĞ ǇĞ
͘ĚƌŽƉƐ

Date: 18/01/2017

العني

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĚŝĐĂůĂŶĚƐƵƌŐŝĐĂůĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ

من اجل  :االجهزة واالدوات الطبية واجلراحية ،أجهزة
͖ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ
وادوات طب العيون ،العيون االصطناعية ،اجزاء ولوازم ͘ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞǇĞƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌĂůůƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚŐŽŽĚƐ
جلميع البضائع املذكورة .
Ϳ ; 2
In the name of: Abbott Medical Optics, Inc.
أبسم  :أبوت مديكال أوبتيكس،

أبسم :
اينك.

أبوت

العنوو

ا

بليسا

مديكال

:

ال الي ت

1500

س نت

أنو

المتحوة

عنوان التبليغ  :عزيز
ص.ب ,24رام هللا


Inc.

أوبتيكس،
ا

.

سووتريت

ك ليف

اال

ري

وفؤاد

نيو
ر
يا

ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϳϬϬ͘^ƚ͘ŶĚƌĞǁWůĂĐĞ͕^ĂŶƚĂŶĂ
ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϮϳϬϱ͕hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ

أنووورو

92507ا

ورجا

شحادة،

name of: Abbott Me dic al Optics ,

In the

حمامون،

:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ













اينك.

العنوو ا  1500 :ا  .سووتريت أنووورو
بليسا س نت أنو ك ليف رنيو 92507ا

ال الي ت المتحوة اال ري يا

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،

ص.ب ,24رام هللا



ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϳϬϬ͘^ƚ͘ŶĚƌĞǁWůĂĐĞ͕^ĂŶƚĂŶĂ
ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϮϳϬϱ͕hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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العالمة التجارية رقم  31665 :
يف الصنف  9 :





ية
العالمة ا لتجار
يف ا لصنف 9 :
:

ا لتاريخ

قم 31665 :
ر


7102 /10 /02



No.: 3 066 9



Da te : 1 8 /0 1 /2 017



ة،
املطهر
املناديل
ا لطبية،
امل ناد يل
:
اجل
من
ة ،حما ليل
احملا ليل املطهر
اجلفون ،مناد يل ا لوجه،

التاريخ  7102/10/02 :

وتطهري
والعنا ية

ا لعدسات
ونقع
ع
ا لدمو
اب لعني،

اب لعني،
املتعلقة

ا لطبي ة،
ا لقطرات
بعمليات العيون.

مستحضرات

أبسم :
ا ينك.

أبوت

العنوو

ا

بليسا
ال

ا لعيون،

الي

مد يكال

س

1500

نت

أنو

المتحوة

يز
عز
التبليغ :
عنوان
ص.ب ,24رام هللا




مناد يل
تنظيف

ا لعني
غسل
حما ليل
ا لالصقة،
امللحية،
احملا ليل
االصطناعية،

عالجات

قطرات


ومستحضرات
للعني،

قطرات

ا لعنا ية

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞ ĚŝĐĂƚĞ ĚǁŝƉĞ Ɛ͖ƐĂŶŝƚŝǌĞ ĚǁŝƉĞ Ɛ͖Ğ ǇĞ ůŝĚ
ǁŝƉĞ Ɛ͖ĨĂĐŝĂůǁŝƉĞƐ͖ĚŝƐŝŶĨĞ ĐƚŝŶŐƐŽůƵƚŝŽŶƐ͖ĐŽŶƚĂĐƚůĞ ŶƐ
ĐůĞ ĂŶŝŶŐ͕ĚŝƐŝŶĨĞ ĐƚŝŶŐĂŶĚƐŽĂŬŝŶŐƐŽůƵƚŝŽŶƐ͖Ğ ǇĞ ǁĂƐŚĂŶĚ
͖Ğ ǇĞ ĐĂƌĞ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ͖ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůƚĞ ĂƌƐ͖ƐĂůŝŶĞ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ
ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶƐ͖Ğ ǇĞ ĐĂƌĞ ƚƌĞ ĂƚŵĞ ŶƚƐĂŶĚ
 ƉƌĞ ƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ŵĞ ĚŝĐĂƚĞ ĚĚƌŽƉƐ͖Ğ ǇĞ ĚƌŽƉƐ͖ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĞ ǇĞ
͘ĚƌŽƉƐ

Date: 18/01/2017

ا لعني

من اجل  :امل ناديل الطبية ،املناديل املطهرة ،مناديل /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĚŝĐĂƚĞĚǁŝƉĞƐ͖ƐĂŶŝƚŝǌĞĚǁŝƉĞƐ͖ĞǇĞůŝĚ
ǁŝƉĞƐ͖ĨĂĐŝĂůǁŝƉĞƐ͖ĚŝƐŝŶĨĞĐƚŝŶŐƐŽůƵƚŝŽŶƐ͖ĐŽŶƚĂĐƚůĞŶƐ
اجلفون ،مناديل الوجه ،احملاليل املطهرة ،حماليل تنظيف ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ĚŝƐŝŶĨĞĐƚŝŶŐĂŶĚƐŽĂŬŝŶŐƐŽůƵƚŝŽŶƐ͖ĞǇĞǁĂƐŚĂŶĚ
:

ت

Trade Mark No.: 30669
In Class: 5

Tra de Ma rk
In Cla ss : 5

Inc.

أوبتيكس،
ا

ك

اال

سووتريت

.

ليف

ري

نيو
ر

وفؤاد

يا

 ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϳϬϬ͘^ƚ͘ ŶĚƌĞǁWůĂĐĞ͕^ĂŶƚĂ ŶĂ
 ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϮϳϬϱ͕hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨ ŵĞƌŝĐĂ

أنووورو

92507ا

جا
ر
و

شحادة،

Me dic a l Optics ,

حمامون،

وتطهري ونقع العدسات الالصقة ،حماليل غسل العني
والعناية ابلعني ،الدموع االصطناعية ،احملاليل امللحية،
مستحضرات العيون ،عالجات ومستحضرات العناية

ابلعني ،القطرات الطبي ة ،قطرات للعني ،قطرات العني
املتعلقة بعمليات العيون .

أبسم  :أبوت مديكال أوبتيكس،
اينك.

:

 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

͖ĞǇĞĐĂƌĞƐŽůƵƚŝŽŶƐ͖ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůƚĞĂƌƐ͖ƐĂůŝŶĞƐŽůƵƚŝŽŶƐ
ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶƐ͖ĞǇĞĐĂƌĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐĂŶĚ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ŵĞĚŝĐĂƚĞĚĚƌŽƉƐ͖ĞǇĞĚƌŽƉƐ͖ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĞǇĞ
Ϳ ; 0
͘ĚƌŽƉƐ







In the name of: Abbott Medical Optics, Inc.
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϳϬϬ͘^ƚ͘ŶĚƌĞǁWůĂĐĞ͕^ĂŶƚĂŶĂ
ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϮϳϬϱ͕hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ

العنوو ا  1500 :ا  .سووتريت أنووورو
بليسا س نت أنو ك ليف رنيو 92507ا
ال الي ت المتحوة اال ري يا

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





o f: Abbo tt

na me



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


189








العالمة التجارية رقم  31621 :
يف الصنف  31 :

Ϳ ; 0

التاريخ  7102/10/05 :

Trade Mark No.: 30670
In Class: 30
Date: 19/01/2017
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ


والشاي والسكر والكاكاو واألرز
من اجل  :النب


ŽĨĨĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ͕ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞ͖ĨůŽƵƌ
النب ،املتة -
يقومرقم :مقام
Trade Mark No.: 30670
 31621
والتابيوكا والساجور،العالمةوماالتجارية
ĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚ
In
Class:
30
يف الصنف 31 :
ͲĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ͕ƚƌĞĂĐůƐ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐ
صنوعة  من احلبوب  -اخلبز
الدقيق واملستحضرات امل
Date: 19/01/2017
التاريخ  7102/10/05 :
͖ͿƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐ
اخلمرية
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͘ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ
ومسحوقواألرز
والسكر والكاكاو
واحللوايتالنب_والشاي
والكعك والفطائر من اجل :


اخلبيز  -مساحيق

والطحينة  -على
النحل والعسل

احلالوة،املتة -
مقام النب
مقبالت وما يقوم
والتابيوكا -والساجور،
غذائية -
غذائية

الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب  -اخلبز
اخلمريةعسل
البوظة -
الثلج -
املثلجات -
ومسحوق
واحللوايت _
والفطائر
والكعك

احلالوة
على غذائية -
مساحيق
اخلبيز
غذائية - -
مقبالتاخلردل
امللح -
األسود- -

ŽĨĨĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ͕ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞ͖ĨůŽƵƌ
ĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚ
ͲĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ͕ƚƌĞĂĐůƐ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐ
͖ͿƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐ
͘ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

والطحينة  -على املثلجات -الثلج -البوظة  -عسل
اخلل  -الصلصة  -الشوكوالتهالنحل والعسل األسود -على امللح -اخلردل -

الفلفل -التوابل
ملبسةكوالته
كوالته  -الشو
شوالصلصة
اخلل -
التوابل -
واملغطسات والبسكوالفلفل
حبوب
يت --
واملغطسات والبسكويت  -حبوب شوكوالته ملبسة

 السكاكر  -العلكة  -الراحة  -مصاص األطفال -ملبس  -قضامة

the

In

 -السكاكر  -العلكة  -الراحة  -مصاص األطفال

فوندان .
سكرية
سكرية -فوندان  .
ملبس --قضامة
In the name of: sharket yabous farm llsen'a wa altasweek
فارم
يبوس
كة
شر
:
أبسم
of: sharket yabous farm llsen'a wa altasweek

In the name

اخلبيز  -مساحيق غذائية  -مقبالت غذائية  -احلالوة

والطحينة  -على املثلجات -الثلج -البوظة  -عسل
-2017/10/1على امللح -اخلردل -
والعسل األسود
النحل
التاسع عرش
العدد

121

الفلفل -التوابل -اخلل  -الصلصة  -الشوكوالته
واملغطسات والبسكويت  -حبوب شوكوالته ملبسة
 -السكاكر  -العلكة  -الراحة  -مصاص األطفال

 ملبس  -قضامة سكرية -فوندان  .In the name of: sharket yabous farm llsen'a wa altasweek
أبسم  :شركة يبوس فارم
للصناعة والتسويق

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲĂůďƵƌĂͲZĂŵĂůůĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

العن ا  :رام هللا -البيرة -رام هللا

عنوان التبليغ - :


190














العالمة التجارية رقم  31620 :
يف الصنف  30 :

Ϳ;7

التاريخ  7102/10/05 :
من اجل  :احلاصالت الزراعية ومنتجات البساتني

 31620أخرى) -
واردةرقم :بفئات
والغاابت واحلبوب ( ير
العالمة التجارية

والفواكه 30 :
احليواانت احلية -يف الصنف
واخلضراوات الطازجة -
التاريخ  7102/10/05 :
ومنتجاتاملواد
الطبيعية -
البذور -النبااتت مناحليةاجل :والزهور
البساتني
احلاصالت الزراعية

واحلبوب  ( ير واردة بفئات أخرى) -
والغاابتالبرية.
للحيواانت شعب

الغذائية
أبسم  :شركة

للصناعة والتسويق





Date: 19/01/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇ

ƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚŐƌĂŝŶƐŶŽƚŝŶĐůĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ůŝǀĞ
ĂŶŝŵĂůƐ͖ĨƌĞƐŚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ƐĞĞĚƐ͕ŶĂƚƵƌĂůƉůĂŶƚƐ
͘ĂŶĚĨůǁĞƌƐ͖ĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐƌŽƌĂŶŝŵĂůƐ͖ŵĂůƚ

In the name of: sharket yabous farm llsen'a

In the name of: sharket yabous farm llsen'a wa altasweek

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲĂůďƵƌĂͲZĂŵĂůůĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲĂůďƵƌĂͲZĂŵĂůůĂŚ

العن ا  :رام هللا -البيرة -رام هللا

عنوان التبليغ - :


ƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚŐƌĂŝŶƐŶŽƚŝŶĐůĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ůŝǀĞ
Trade Mark No.: 30671
ĂŶŝŵĂůƐ͖ĨƌĞƐŚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ƐĞĞĚƐ͕ŶĂƚƵƌĂůƉůĂŶƚƐ
In Class: 31

͘ĂŶĚĨůǁĞƌƐ͖ĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐƌŽƌĂŶŝŵĂůƐ͖ŵĂůƚ

احليواانت احلية -والفواكه واخلضراوات الطازجة -
wa
altasweek
يبوس فارم
البذور -النبااتت احلية والزهور الطبيعية -املواد

الغذائية للحيواانت شعب البرية .
أبسم  :شركة يبوس فارم
للصناعة والتسويق

العن ا  :رام هللا -البيرة -رام هللا

عنوان التبليغ - :







والساجور ،وما يقوم مقام النب ،املتة -
والتابيوكا


العالمة التجارية رقم  31620 :

املصنوعة  من احلبوب  -اخلبز
الدقيق
واملستحضراتالصنف 30 :
يف
واحللوايت 7102_/10
والكعك والفطائر التاريخ /05 :
اخلمرية ومسحوق
من اجل





Ϳ;3

Ϳ;3

احلاصالت الزراعية ومنتجات البساتني

اخلبيز  -مساحيق غذائية  -مقبالت غذائية  -احلالوة

واخلضراواتعسل
والفواكهالبوظة -
الثلج -
املثلجات -
الطازجة -
احلية -
احليواانت
البذور -النبااتت احلية والزهور الطبيعية -املواد

والطحينة  -على
النحل والعسل األسود -على امللح -اخلردل -

Date: 19/01/2017
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇ

ƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚŐƌĂŝŶƐŶŽƚŝŶĐůĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ůŝǀĞ
ĂŶŝŵĂůƐ͖ĨƌĞƐŚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ƐĞĞĚƐ͕ŶĂƚƵƌĂůƉůĂŶƚƐ
͘ĂŶĚĨůǁĞƌƐ͖ĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐƌŽƌĂŶŝŵĂůƐ͖ŵĂůƚ

الغذائية للحيواانت شعب البرية .
فارم الشوكوالته
الصلصة -
In the name of: sharket yabous farm llsen'a wa altasweek
اخلل - :شركة يبوس
-أبسم

الفلفل -التوابل
والتسويق
حبوب شوكوالته ملبسة
للصناعة -
واملغطسات والبسكويت
 -السكاكر  -العلكة  -الراحة  -مصاص األطفال




 Trade Mark No.: 30673
In Class: 30

ŽĨĨĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ͕ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞ͖ĨůŽƵƌ
ĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚ
Trade Mark No.: 30671
ͲĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ͕ƚƌĞĂĐůƐ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐ
In Class: 31
͖ͿƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐ
Date: 19/01/2017
͘ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

والغاابت واحلبوب ( ير واردة بفئات أخرى) -

العن ا  :رام هللا -البيرة -رام هللا





التاريخ  7102/10/05 :
من اجل  :النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز

:



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

191



 31623

:
العالمة التجارية رقم

يف الصنف  31 :



Date: 19/01/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇ







Trade Mark No.: 30671
In Class: 31



ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲĂůďƵƌĂͲZĂŵĂůůĂŚ

͖ͿƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐ
͘ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

والكعك والفطائر واحللوايت _ اخلمرية ومسحوق

اخلبيز  -مساحيق غذائية  -مقبالت غذائية  -احلالوة

122
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والطحينة  -على املثلجات -الثلج -البوظة  -عسل
النحل والعسل األسود -على امللح -اخلردل -
الفلفل -التوابل -اخلل  -الصلصة  -الشوكوالته
واملغطسات والبسكويت  -حبوب شوكوالته ملبسة

 -السكاكر  -العلكة  -الراحة  -مصاص األطفال

 ملبس  -قضامة سكرية -فوندان  .In the name of: sharket yabous farm llsen'a wa altasweek
أبسم  :شركة يبوس فارم
للصناعة والتسويق

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲĂůďƵƌĂͲZĂŵĂůůĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

العن ا  :رام هللا -البيرة -رام هللا

عنوان التبليغ - :
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Ϳ;4







Trade Mark No.: 30674
In Class: 29

العالمة التجارية رقم  31624 :
يف الصنف  75 :

Date: 19/01/2017

التاريخ  7102/10/05 :

من اجل  :اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور
الصيد – مستخرجات اللحوم – اللحوم احملفوظة

واملعلبة  -الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة
واملطهية – اجليالتني واملربيات – األغذية احملفوظة

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ

ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

واملخلالت  -اللنب ويره من منتجات األلبان (زبدة

ومسنة حيواين) – جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة
للتغذية  -الزيوت – زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية –

زبدة نباتية – مارغرين .
أبسم  :شركة يبوس فارم
للصناعة والتسويق

العن ا  :رام هللا  -البيرة

عنوان التبليغ  :رام هللا  -البرية



In the name of: Sharket yabous Farm llsen'a wa altasweek
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲĂůďƵƌĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚͲĂůďƵƌĂ
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Trade Mark No.: 30675
In Class: 30

العالمة التجارية رقم  31629 :
يف الصنف  31 :

Date: 19/01/2017

التاريخ  7102/10/05 :

من اجل  :النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز
 31629
يقومية رقم :
وما التجار
والتابيوكا والساجور،العالمة
املتة  -الدقيق
مقام النب،


يف الصنف  31 :

 –7102اخلبز والكعك
احلبوب
واملستحضرات املصنوعة من
التاريخ /10/05 :
والسكر اخلبيز
ومسحوق
والفطائر واحللوايت
والكاكاو –واألرز
اخلمرية والشاي
من–اجل  :النب
والتابيوكا والساجور ،وما يقوم مقام النب ،املتة  -الدقيق

مساحيق غذائية – مقبالت غذائية – احلالوة

واملستحضرات املصنوعة من احلبوب – اخلبز والكعك
البوظة -
املثلجات –
عسلاخلبيز –
ومسحوق
الثلج –اخلمرية
واحللوايت –
والفطائر

والطحينة  -على
احلالوة
مقبالت– غذائية –
األسود  -غذائية –
النحل والعسل مساحيق
اخلردل –
على امللح

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ

ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
Trade Mark No.: 30675
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
In Class: 30
͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ
Date: 19/01/2017

ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ
ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ
ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

والطحينة  -على املثلجات – الثلج – البوظة  -عسل
التوابل – اخلل – الصلصة  -الشوكوالته
النحل والعسل األسود  -على امللح – اخلردل –

الفلفل –
ملبسة
حبوب اخللشو–كوالته
واملغطسات
كوالتهالشو
الصلصة -
والبسكويت–– التوابل –
الفلفل
السكاكر –

ملبسة -
حبوب شوكوالته
والبسكويت –
واملغطسات
األطفال –
مصاص
الراحة –
العلكة –
السكاكر – العلكة – الراحة – مصاص األطفال –

فوندان.
ملبس – قضامة سكرية
سكرية– فوندان .
ملبس–– قضامة
the name
of: Sharket
yabous
Farm llsen'a
llsen'a wawa
altasweek
nameInof:
Sharket
yabous
Farm
altasweek
فارم يبوس فارم
يبوس شركة
أبسم  :شركة أبسم :
للصناعة والتسويق

للصناعة والتسويق

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲĂůďƵƌĂ
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲĂůďƵƌĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚͲĂůďƵƌĂ

العن ا  :رام هللا – البيرة

عنوان– البي
العن ا  :رام هللا
التبليغرة :رام هللا – البرية
عنوان التبليغ  :رام هللا – البرية




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚͲĂůďƵƌĂ
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In the












Ϳ;6

العالمة 
التجارية رقم  31626 :
يف الصنف  37 :

التاريخ  7102/10/05 :

من اجل  :البرية ( اجلعة والبرية السوداء)  -املياه املعدنية


العالمة التجارية رقم  31629 :
املستحضرات لعمل
والغازية  -الشراب ويره من
يف الصنف  31 :

Ϳ;6

Trade Mark No.: 30676
In Class: 32
Date: 19/01/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚ
͖ŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐĚƌŝŶŬƐ͖ĨƌƵŝƚĚƌŝŶŬƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ
Trade Mark No.: 30675
ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ

In Class: 30

واملشروابت اليت أساسها
املشروابت – عصري
الفواكه 7102/10/
التاريخ 05 :
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ
والسكر والكاكاو واألرز
ماء والشاي
الورد  –:النب
ماء اجل
عصري الفواكه – من
الزهر .
ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
الدقيق
املتة
النب،
مقام
يقوم
وما
،
والساجور
كا
والتابيو
͕In the nameĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
أبسم  :شركة يبوس فارم of: Sharket yabous Farm llsen'a wa altasweek
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب – اخلبز والكعك
للصناعة والتسويقوالفطائر واحللوايت – اخلمرية ومسحوق اخلبيز –

غذائية – مقبالت غذائية – احلالوة
مساحيق– البيرة
العن ا  :رام هللا
والطحينة  -على املثلجات – الثلج – البوظة  -عسل
عنوان التبليغ  :رام هللا – البرية
النحل والعسل األسود  -على امللح – اخلردل –




الفلفل – التوابل – اخلل – الصلصة  -الشوكوالته
واملغطسات والبسكويت – حبوب شوكوالته ملبسة -
السكاكر – العلكة – الراحة – مصاص األطفال –

Date: 19/01/2017

͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ
ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲĂůďƵƌĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚͲĂůďƵƌĂ
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Trade Mark No.: 30677
In Class: 18





 31622 : العالمة التجارية رقم
 02 : يف الصنف

Date: 19/01/2017

 7102/10/05 : التاريخ


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŶŝŵĂůƐŬŝŶƐ͕ƚƚĂĐŚĠĐĂƐĞƐ͕ĂĐŬƉĂĐŬƐ͕  حقائب،  حقائب صغرية، حيواانت
 جلود: من اجل

ĂŶĚŽůŝĞƌƐ͕ƌŝĞĨĐĂƐĞƐ͕ĂƌĚĐĂƐĞƐŶŽƚĞĐĂƐĞƐ͕ĂƐĞƐ͕ŽĨ
Trade Mark No.: 30677
 31622 : العالمة التجارية رقم
ůĞĂƚŚĞƌŽƌůĞĂƚŚĞƌďŽĂƌĚ͕ĂƚƚůĞƐŬŝŶƐ͕ŚĂŝŶŵĞƐŚƉƵƌƐĞƐ͕  حمافظ،  حمافظ جلدية،  أحزمة كتف جلدية، ظهر


In Class: 18
 02 : يف الصنف
ŽǀĞƌŝŶŐƐ;&ƵƌŶŝƚƵƌĞͿŽĨůĞĂƚŚĞƌ͕ŚĂŵŽŝƐůĞĂƚŚĞƌ͕ŽƚŚĞƌ
 حمافظ جلدية أو من ألواح، )للبطاقات ( حمافظ جيب
Date:
19/01/2017

7102
/10/05 : التاريخ
ƚŚĂŶĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ƵƌƌŝĞĚƐŬŝŶƐ͕&ƌĂŵĞƐ
 من، مشبكة
جزادين
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŶŝŵĂůƐŬŝŶƐ͕ƚƚĂĐŚĠĐĂƐĞƐ͕ĂĐŬƉĂĐŬƐ͕ حقائب، ،سالسل
حقائب صغرية
جلود حيواانت
:  اجل، جلود ماشية من، جلدية
;,ĂŶĚďĂŐͿ͕&Ƶƌ͕&ƵƌŶŝƚƵƌĞ;>ĞĂƚŚĞƌƚƌŝŵŵŝŶŐƐĨŽƌͿ͕&ƵƌͲ
ĂŶĚŽůŝĞƌƐ͕ƌŝĞĨĐĂƐĞƐ͕ĂƌĚĐĂƐĞƐŶŽƚĞĐĂƐĞƐ͕ĂƐĞƐ͕ŽĨ
ƐŬŝŶƐ͕,ĂŶĚďĂŐƐ͕>ĞĂƚŚĞƌ;/ŵŝƚĂƚŝŽŶͿ͕>ĞĂƚŚĞƌƚŚƌĞĂĚ͕
حمافظ
،
جلدية
حمافظ
،
جلدية
كتف
أحزمة
 جلود الشمواه خبالف، ، ظهر
أغطية جلدية لالاثث
ůĞĂƚŚĞƌŽƌůĞĂƚŚĞƌďŽĂƌĚ͕ĂƚƚůĞƐŬŝŶƐ͕ŚĂŝŶŵĞƐŚƉƵƌƐĞƐ͕
>ĞĂƚŚĞƌ͕ƵŶǁŽƌŬĞĚŽƌƐĞŵŝͲǁŽƌŬĞĚ͕^ŚŽƵůĚĞƌďĞůƚƐ
ŽǀĞƌŝŶŐƐ;&ƵƌŶŝƚƵƌĞͿŽĨůĞĂƚŚĞƌ͕ŚĂŵŽŝƐůĞĂƚŚĞƌ͕ŽƚŚĞƌ
 حمافظ جلدية أو من ألواح، )للبطاقات ( حمافظ جيب
ƚŚĂŶĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ƵƌƌŝĞĚƐŬŝŶƐ͕&ƌĂŵĞƐ
ƐƚƌĂƉƐ͕ŽĨůĞĂƚŚĞƌ
 هياكل،  جلود مدبوغة، املستخدمة ألغراض التنظيف
،  جزادين مشبكة من سالسل،  جلود ماشية، جلدية
;,ĂŶĚďĂŐͿ͕&Ƶƌ͕&ƵƌŶŝƚƵƌĞ;>ĞĂƚŚĞƌƚƌŝŵŵŝŶŐƐĨŽƌͿ͕&ƵƌͲ
ƐŬŝŶƐ͕,ĂŶĚďĂŐƐ͕>ĞĂƚŚĞƌ;/ŵŝƚĂƚŝŽŶͿ͕>ĞĂƚŚĞƌƚŚƌĞĂĚ͕
، لألاثث
جلدية جلدية
زخارف
جلودخبالف
الشمواه
 جلود، لالاثث
أغطية،  فرو، حقائب اليد
>ĞĂƚŚĞƌ͕ƵŶǁŽƌŬĞĚŽƌƐĞŵŝͲǁŽƌŬĞĚ͕^ŚŽƵůĚĞƌďĞůƚƐ
ƐƚƌĂƉƐ͕ŽĨůĞĂƚŚĞƌ
هياكل،، جلدية
جلود مدبوغة
، التنظيف
جلدألغراض
املستخدمة
حبال
، تقليد
،  حقائب يد، من الفرو
 جلود،  زخارف جلدية لألاثث،  فرو، حقائب اليد
  سيور كتف جلدية، جلود مصنعة أو شبه مصنعة
،  حبال جلدية،  جلد تقليد،  حقائب يد، من الفرو
In the name of: Reem Awad Musa Abu Hadeed  سيور كتف جلدية، ابو شبه مصنعة
موسى
مصنعة أو
 رمي عوض جلود: أبسم
In the name of: Reem Awad Musa Abu Hadeed
 رمي عوض موسى ابو: أبسم
حديد
حديد
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐ<ƵĨŽƌƋĂď
 القوس كفر ق: العن ا
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐ<ƵĨŽƌƋĂď
 القوس كفر ق: العن ا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ůƋƵĚƐ<ƵĨŽƌƋĂď
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ůƋƵĚƐ<ƵĨŽƌƋĂď
عقبالقدس كفر عقب
: كفرالتبليغ
 القدسعنوان: عنوان التبليغ
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Trade Mark No.: 30678
In Class: 30



; 0 Ϳ


Date: 22/01/2017 Trade Mark No.: 30678





 31622 : العالمة التجارية رقم
 31 : يف الصنف




 31622 : العالمة التجارية رقم
 7102/10/77
 31 : يف الصنف

In Class: 30

: التاريخ

Date: 22/01/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĨůŽƵƌͲŵŝůůŝŶŐ
 7102/10اجل
/77 : التاريخ
:
من
ƉƌŽƵĚƵĐƚ͕ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐ͕ĐŽĨĨĞĞ͕ĐĂƌĂŵĞůƐ͕ĐŚŽĐŽůĂƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ͕ƐƵŐĂƌ͕Đ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĨůŽƵƌͲŵŝůůŝŶŐ
:
اجل
من
كر,خل,هبارات,كتشاب,كرمية,توابل,قهوة,شكالتة
ŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ƐƚĂƌĐŚĨŽƌƉƌŽƵĚƵĐƚ͕ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐ͕ĐŽĨĨĞĞ͕ĐĂƌĂŵĞůƐ͕ĐŚŽĐŽůĂƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ͕ƐƵŐĂƌ͕Đ
كر,خل,هبارات,كتشاب,كرمية,توابل,قهوة,شكالتة
ŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ƐƚĂƌĐŚĨŽƌ

ĨŽŽĚ͕ƐƵŐĂƌ͕ĐƌĞĂŵ͕ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐƉŝĐĞƐ͕ŬĞƚĐŚƵƉ͕ƚĞĂ
ĨŽŽĚ͕ƐƵŐĂƌ͕ĐƌĞĂŵ͕ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐƉŝĐĞƐ͕ŬĞƚĐŚƵƉ͕ƚĞĂ

نشا
,الدقيق
نشا,شاي
,شاي
,منتجات طحنالدقيق
طحن, منتجات اميل,اميل

In the name
alameh

 خردل,حلوايت سكر,سكر,طعام
 خردل,حلوايت سكر,سكر,طعام
In the name of: shrekat abass bwaqnh wikhwnh laltejarh
 شركة عباس بواقنة: أبسم
alameh
of: shrekat abass bwaqnh wikhwnh laltejarh
واخوانه للتجارة العامة

 شركة عباس بواقنة: أبسم

ĚĚƌĞƐƐ͗ƚŽůŬĂƌŵ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 ط لكرم: العن ا

 جنني شارع ابو بكر مقابل: العامة التبليغ
واخوانه للتجارة عنوان
لكرم العريب
 ط البنك: العن ا


ĚĚƌĞƐƐ͗ƚŽůŬĂƌŵ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:












;7Ϳ

 جنني شارع ابو بكر مقابل: عنوان التبليغ

البنك العريب
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العالمة التجارية رقم  31625 :
يف الصنف  79 :

Trade Mark No.: 30679
In Class: 25



Date: 22/01/2017



التاريخ  7102/10/77 :

Trade Mark No.: 30679

العالمة التجارية رقم  31625 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
In Class: 25
In the name
of: Ali omar Abu Tayonn
Date: 22/01/2017

من اجل  :املالبس ولباس القدم واغطيه الراس 
يف الصنف  79 :
طيون
أبسم  :علي عمر
 7102
ابو/10
دمحم/77
التاريخ :

القدم -
املالبس رولباسسوووفي
بلس_ ووو
من نووو
العنووو ا :
واغطيه الراس 
اجل :
عمر دمحم ابو طيون
ج ال أبسم  :علي
0799571978

شارعر سوووفي
__ ووو
بلس
عنوان التب ليغ العنو:وو ا  :نووو
سفيان- -
انبلس
ج ال0799571978

جوال1955230536

جوال1955230536

عنوان التبليغ  :انبلس_شارع سفيان -

͗>ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ^h&/EͲ:t
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
In the name of: Ali omar Abu Tayonn
Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ
͗>ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ^h&/EͲ:t
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:E>h^Ͳ^,ZΖ
Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ
^h&/EͲ:t>͗Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^Ͳ^,ZΖ
^h&/EͲ:t>͗Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ
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ͿͿ ;; 33

Trade Mark No.: 30680

العالمة التجارية رقم  31621 :





يف الصنف  39 :
رقم  31625:
/10التجارية
العالمة
7102
التاريخ /77 :

يف الصنف  79 :
واالعالن واداره وتوديه االعمال
من اجل   :الدعاية
التاريخ  7102/10/77 :
وتغعيل النشاط املكتيب 




من اجل  :املالبس ولباس القدم واغطيه الراس 
علي ابو
عمر دمحم
طيونابو طيون
عمر دمحم
عليأبسم :


أبسم :

بلس_ ووو ر
سوووفي سوووفي-
العنوووب الس_:نووو ووو ر
العنووو ا  :نووو

ج

0799571978
ج ال
0799571978
ال

-

عنوان التبليغ  :انبلس_شارع سفيان -

عنوان التبليغ  :انبلس_شارع سفيان -
جوال1955230536
1955230536
جوال



In Class: 35
Trade Mark No.: 30679
Date: 22/01/2017

In Class: 25
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
Date: 22/01/2017
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
name
Aliof:omar
AbuAbu
Tayonn
In theof:
name
Ali omar
Tayonn

͗>ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ^h&/EͲ:t
͗>ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ^h&/EͲ:t
Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ
Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^Ͳ^,ZΖ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^Ͳ^,ZΖ
^h&/EͲ:t>͗Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ

^h&/EͲ:t>͗Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ















In the

Ϳ;3











;4Ϳ
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In the name of: Ali omar Abu Tayonn
ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ^h&/EͲ:t>͗
Trade
30680
Trade
MarkMark
No.:No.:
30681
Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ
In Class: 35
In Class: 35
Date: 22/01/2017 :E>h^Ͳ^,ZΖ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Mark No.: 30681
Date: Trade
22/01/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
^h&/EͲ:t>͗Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ
In Class:ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
35

ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
Date: 22/01/2017
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

the name of: Ali omar Abu Tayonn
 In
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

 theĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ^h&/EͲ:t>͗
In
name of: Ali omar Abu Tayonn
Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ

 ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ^h&/EͲ:t>͗
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^Ͳ^,ZΖ
Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ
^h&/EͲ:t>͗Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^Ͳ^,ZΖ
;9Ϳ

^h&/EͲ:t>͗Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ









 علي عمر دمحم ابو طيون: أبسم



-  31621
 ر سوووفي:بلسية_رقمووو
: العنووو ا
 31620 :التجار
العالمةيةنووورقم
العالمة التجار
0799571978
 39 : ج ال يف الصنف



 39 : الصنف
يف
 7102
/10/77
عنوان التاريخ
- شارع سفيان
_انبلس
: : التبليغ
 31620  :7102
التجارية رقم
/10العالمة
/77 : التاريخ
الدعاية واالعالن واداره وتوديه االعمال
: من اجل
1955230536
جوال

39
:
الصنف
واالعالن  وادارة وتوجيه االعمال
الدعاية
:من اجل يف
النشاط املكتيب
وتغعيل

 7102/10/77 : التاريخ
املكتيب
عمر دمحم ابو طيون
النشاط علي
: وتفعيل أبسم
 الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال: من اجل
-

 نووو بلس_ ووو ر سوووفي: العنووو ا

طيون
النشاطابو
عمر دمحم
 علي: أبسم
 املكتيب
وتفعيل

0799571978ج ال

العنووو ا
-  سفيان-سوووفيشارع
_ووو رانبلس: _بلس
 نوووالتبليغ:عنوان

0799571978
1955230536
ج الجوال

-  انبلس_شارع سفيان: عنوان التبليغ
1955230536جوال
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Trade Mark No.: 30682
In Class: 25
Date: 22/01/2017

Trade Mark No.: 30681
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
In Class: 35
In the name of: Ali omar Abu Tayonn
Date: 22/01/2017

ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ^h&/EͲ:t>͗
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
Trade
Mark No.: 30682
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:E>h^Ͳ^,ZΖ
In^h&/EͲ:t>͗Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ
Class: 25

Date: 22/01/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ

In the name of: Ali omar Abu Tayonn
 ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ^h&/EͲ:t>͗

 31627 : العالمة التجارية رقم

 79 :  يف الصنف



 7102/10/77 : التاريخ
 31620 : العالمة التجارية رقم
  املالبس ولباس القدم وأعطية الرأس: من اجل


 39 : يف الصنف

 علي عمر دمحم ابو طيون: أبسم

 7102/10/77 : التاريخ
-  نووو بلس_ ووو ر سوووفي: العنووو ا
 الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال: من اجل
0799571978
 املكتيب
ج ال وتفعيل النشاط






 31627
العالمة التجار
- شارع سفيان
_  انبلس: رقم
: التبليغية
عنوان

79
:
الصنف
يف
1955230536جوال
 7102/10/77 : التاريخ
  املالبس ولباس القدم وأعطية الرأس: من اجل
-

 علي عمر دمحم ابو طيون: أبسم

 نووو بلس_ ووو ر سوووفي: العنووو ا
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Trade Mark No.: 30683

العالمة التجارية رقم  31623 :

In Class: 16

يف الصنف  06 :

التاريخ  7102/10/77 :

من اجل  :مناديل من الورق 

Date: 22/01/2017



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,E<Z,/&^K&WWZ
Trade Mark No.: 30683
العالمة التجارية رقم  31623 :
In the nameInof:
MAREI RASHEED MANSOUR SBAIH
أبسم  :مرعي رشيد منصور
Class: 16
يف الصنف  06 :
صبيح
Date: 22/01/2017
التاريخ  7102/10/77 :
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
,E<Z,/&^K&WWZ

الورق
من
مناديل
من اجل :
العنوو ا  :كفوور ار ووو بج نوو تووو ĚĚƌĞƐƐ͗<K&ZZ/Ͳ:ED<dd<^<K&Z/
In the name of: MAREI RASHEED MANSOUR SBAIH

أبسم  :مرعي رشيد منصور
صبيح ار ووووووووو جووووووووو ال:
كفووووووووور

تكسووووووووو
0799501090

العنوو ا  :كفوور ار ووو بج نوو

تووو

ĚĚƌĞƐƐ͗<K&ZZ/Ͳ:ED<dd<^<K&Z/

كسيال:كفر
مكتب
راعيووووووووجبانب
ووووووووو ت جووووووووو
كفووووووووور ار
عنوان التبليغ  :كفر تكسو
0799501090
1955210151
راعي جوال:
كفر راعي جبانب مكتب تكسي كفر
عنوان التبليغ :
راعي جوال1955210151 :





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :<K&ZZ/Ͳ:E
D<dd<^<K&Z/
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :<K&ZZ/Ͳ:E
D<dd<^<K&Z/

202











Ϳ;2

Ϳ;2







العالمة التجارية رقم  31624 :
يف الصنف  37 :
العالمة التجارية رقم 31624 :




الصنف 37 :
 /10/77يف
7102









التاريخ :





Trade Mark No.: 30684
In Class: 32 Trade Mark No.: 30684





In Class: 32
Date: 22/01/2017

Date: 22/01/2017

التاريخ  7102/10/77 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗:h/͕K>͕D/EZ>tdZ

معدنية
غازي  ،،مياه
مشروب
من اجل  :عصري ،
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗:h/͕K>͕D/EZ>tdZ
مياه معدنية 
مشروب غازي ،
اجل  :عصري
من
the name of: Shareket
Al Ganem
LelTejara
Tejara Al Ammeh
كة اجلامن للتجارة
أبسم  :شركة اجلامنأبسم  :شر
In the name of:InShareket
Al Ganem
Lel
Al Ammeh
للتجارة
Mosahama Khososiya
العامة مسامهة خصوصية
Mosahama Khososiya
العامة مسامهة خصوصية

العن ا  :ط لكرم بن يوا حمو ب جو نر ĚĚƌĞƐƐ͗dƵůŬĂƌĞŵŶĂǇĞƚDĂŚŵŽƵĚ'ĂŶĞŵ^ŚĂƌΖĞů
ǁĚĞŚ
ر الع بة
ĚĚƌĞƐƐ͗dƵůŬĂƌĞŵŶĂǇĞƚDĂŚŵŽƵĚ'ĂŶĞŵ^ŚĂƌΖĞů
حمو ب جو نر
العن ا  :ط لكرم بن يوا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :طولكرم احلي اجلنويب جول
ǁĚĞŚ
ر الع بة
1955224541


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
اليعطي جول
اجلنويب
طولكرمتسجيلاحلي
عنوان التبليغ :

اصحاهبا حق
هذه العالمة
 :ان
 1955224541احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات



والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة
العالمة اليعطي اصحاهبا حق








 :ان تسجيل هذه
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة





Ϳ ; 0
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العالمة التجارية رقم  31629 :
يف الصنف  30 :




العالمة التجارية رقم 31629 :

يف الصنف 30 :
التاريخ 7102 /10 /73 :

Trade Mark No.: 30685
In Class: 31



Trade Mark No.: 30685
In Class : 31



Date : 23/01/2017



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚĞ ƐƚŶƵƚƐ͕&ƌĞ ƐŚ
In the name of: Yous e f Ahmad Ali Me


من اجل  :كستنة طازجه
أبسم  :يوسف امحد علي مي
العن

ا

:

-

ر

ه

التاريخ  7102/10/73 :

عنوان

التبليغ

وخراز ط 3

تسجيل
ان

:

هذه

ص

ب

م ل

0322

العالمة

من اجل  :كستنة طازجه 
أبسم  :يوسف امحد علي مي

ابستخدام
املطلق
احلماية
والرسومات الوصفية واألرقام
ل عن العالمة
مبعز


Date: 23/01/2017

ĚĚƌĞƐƐ͗ŬŬĂͲ^ŚĂƌĞ,ĂŵŵĂůϭϵ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

19

عمارة

حنا

نيا



اليعطي

اصحاهبا



حق

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚĞƐƚŶƵƚƐ͕&ƌĞƐŚ
In the name of: Yousef Ahmad Ali Me

والعبارات
الكلمات
ذات االستخدام العام





العن ا :

-



Ϳ ; 7

ر ه م ل 19

ĚĚƌĞƐƐ͗ŬŬĂͲ^ŚĂƌĞ,ĂŵŵĂůϭϵ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :ص ب  0322عمارة حنا نيا
وخراز ط 3

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق





احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام



مبعزل عن العالمة






204

Ϳ;7







العالمة التجارية رقم 31626 :
يف الصنف  30 :

التاريخ 7102 /10 /73 :




Trade Mark No.: 30686
In Class: 31



Date: 23/01/2017



من اجل  :كستنة طازجة 

أبسم  :يوسف امحد علي مي

 31626
العالمة التجارية رقم  :
عنوان التبليغ  :ص ب
وخراز ط
الصنف 30 :3
يف

العن ا

:

-

ر

ه

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚĞƐƚŶƵƚ&ƌĞƐŚ
In the name of: Yousef Ahmad Ali Me

م ل 19

0322

عمارة

حنا

نيا



Date: 23/01/2017




/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚĞƐƚŶƵƚ&ƌĞƐŚ
Ϳ ; 3
In the name of: Yousef Ahmad Ali Me

من اجل  :كستنة طازجة 
أبسم  :يوسف امحد علي مي
العن ا :

ر ه م ل 19

عنوان التبليغ  :ص ب  0322عمارة حنا نيا
وخراز ط 3





العالمة التجارية رقم 31622 :



:



التاريخ  7102/10/73 :

-

Trade Mark No.: 30686
ĚĚƌĞƐƐ͗ŬŬĂͲ^ŚĂƌĞ,ĂŵŵĂůϭϵ
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
In Class: 31

ĚĚƌĞƐƐ͗ŬŬĂͲ^ŚĂƌĞ,ĂŵŵĂůϭϵ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





Mark No.: 30687

Trade






خضروات حمفوظة ،خضروات معلبة،مستحضرات
شوربة اخلضروات ،سلطة خضروات،فواكه

 2017/10/1فواكه ،فواكه حمفوظه فواكه
عرشجممده ،رقائق
التاسعفواكه
العددمثلجه،
مطبوخه ،فواكه معلبة ،فواكه مثلجه 
أبسم  :يوسف امحد علي مي
العن ا :





-

من اجل

ر ه م ل 19

شوربة

اخلضروات،

205

ĚĚƌĞƐƐ͗ŬŬĂͲ^ŚĂƌĞ,ĂŵŵĂůϭϵ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
Trade Mark No.: 30687



خضروات مطبوخة ،خضروات جمففه،

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
خضروات حمفوظة ،خضروات معلبة،مستحضرات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
سلطة

خضروات،فواكه

مبعزل عن العالمة
مثلجه،فواكه جممده ،رقائق فواكه ،فواكه حمفوظه فواكه

مطبوخه ،فواكه معلبة ،فواكه مثلجه 

In Class: 29

العن ا :

ر ه م ل 19

عنوان التبليغ  :ص ب  0322عمارة حنا نيا
وخراز ط 3

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق



͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗sĞŐĞƚĂďůĞƐĐŽŽŬĞĚ͕ǀĞŐĞƚĂďůĞƐĚƌŝĞĚ

͕ͿǀĞŐĞƚĂďůĞƐƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ǀĞŐĞƚĂďůĞƐƚŝŶŶĞĚ;ĐĂŶŶĞĚ
͕ǀĞŐĞƚĂďůĞƐĂůĂĚƐ͕ĨƌƉƐƚĞĚĨƌƵŝƚƐ͕ĨƌŽǌĞŶĨƌƵŝƚƐ͕ĨƌƵŝƚĐŚŝƉƐ
 ĨƌƵŝƚƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĨƌƵŝƚƐƚĞǁĞĚ͕ĨƌƵŝƚƐ;ĨƌŽƐƚĞĚͿ͕ĨƌƵŝƚƐƚŝŶŶĞĚ
Ϳ;ĐĂŶŶĞĚ

ĚĚƌĞƐƐ͗ŬŬĂͲ^ŚĂƌĞ,ĂŵŵĂůϭϵ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

Ϳ;4
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In Class: 31
Date: 23/01/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐŚĞƐƚŶƵƚĨƌĞƐŚ
In the name of: Yousef Ahmad Ali Me

يف الصنف  30 :
التاريخ  7102/10/73 :
من اجل  :كستنة طازجة 

أبسم  :يوسف امحد علي مي
العن ا :

Ϳ;4
Trade Mark No.: 30688

العالمة التجارية رقم  31622 :

-



In the name of: Yousef Ahmad Ali Me

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة




Date: 23/01/2017

يوسف امحد علي مي
أبسم :

-

129

In the name of: Yousef Ahmad Ali Me

عنوان التبليغ  :ص ب  0322عمارة حنا نيا
العالمة التجارية رقم  31622 :
وخراز ط 3
يف الصنف  75 :

التاريخ  7102/10/73 :
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
:

͕ͿǀĞŐĞƚĂďůĞƐƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ǀĞŐĞƚĂďůĞƐƚŝŶŶĞĚ;ĐĂŶŶĞĚ
͕ǀĞŐĞƚĂďůĞƐĂůĂĚƐ͕ĨƌƉƐƚĞĚĨƌƵŝƚƐ͕ĨƌŽǌĞŶĨƌƵŝƚƐ͕ĨƌƵŝƚĐŚŝƉƐ
ĨƌƵŝƚƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĨƌƵŝƚƐƚĞǁĞĚ͕ĨƌƵŝƚƐ;ĨƌŽƐƚĞĚͿ͕ĨƌƵŝƚƐƚŝŶŶĞĚ
Ϳ;ĐĂŶŶĞĚ

ر ه م ل 19

عنوان التبليغ  :ص ب  0322عمارة حنا نيا
وخراز ط 3


العالمة التجارية رقم  31622 :
هذه  العالمة اليعطي اصحاهبا حق
ان تسجيل
يف الصنف 30 :

ĚĚƌĞƐƐ͗ŬŬĂͲ^ŚĂƌĞ,ĂŵŵĂůϭϵ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



ابستخدام  الكلمات والعبارات
املطلق7102/10
احلماية /73 :
التاريخ
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة





Trade Mark No.: 30688
InClass: 31
Date: 23/01/2017






مبعزل عن العالمة
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Trade Mark No.: 30689

العالمة التجارية رقم  31625 :

In Class: 16

يف الصنف  06 :

Date: 23/01/2017

التاريخ  7102/10/73 :


من اجل  .0 :تواليت سربنج  74رول  .7تواليت

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ϭ͘dŽŝůĞƚƐƉƌŝŶŐϭϴƌŽůůϮ͘dŽŝůĞƚƐƉƌŝŶŐϮϰ
͘ƌŽůůϯ͘dŝƐƐƵĞƐƉƌŝŶŐϭϬϬϬŐƌϰ͘dŝƐƐƵĞƐƉƌŝŶŐϳϱϬŐƌϱ
Trade Mark No.: 30689
 31625
حمارمية رقم  :
العالمة .التجار
 0111غرام .4
سربنج
سربنج   02رول 3
ŬŝƚĐŚĞŶƚŽǁĞůƐƉƌŝŶŐϲ͘ĐĂƌƚŽŽŶƚŝƐƐƵĞƐƉƌŝŶŐ
In Class: 16
يف الصنف  06 :
حمارم سربنج  291غرام  .9روالت مطبخ سربنج .6
Date: 23/01/2017
التاريخ  7102/10/73 :
من 
حمارم كرتون سربنج
اجل  .0 :تواليت سربنج  74رول  .7تواليت /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ϭ͘dŽŝůĞƚƐƉƌŝŶŐϭϴƌŽůůϮ͘dŽŝůĞƚƐƉƌŝŶŐϮϰ
͘ƌŽůůϯ͘dŝƐƐƵĞƐƉƌŝŶŐϭϬϬϬŐƌϰ͘dŝƐƐƵĞƐƉƌŝŶŐϳϱϬŐƌϱ
سربنج  02رول  .3حمارم سربنج  0111غرام .4
ŬŝƚĐŚĞŶƚŽǁĞůƐƉƌŝŶŐϲ͘ĐĂƌƚŽŽŶƚŝƐƐƵĞƐƉƌŝŶŐ

In the name
of: Palestinian manufacturing
company for
أبسم  :الشركة الفلسطينية
حمارم سربنج  291غرام  .9روالت مطبخ سربنج .6
tissue paper
الورقية
كرتون سربنج 
لتصنيع املناديل حمارم




Ϳ;2

ĚĚƌĞƐƐ͗ĞƚŚůĞŚĞŵͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůǌŽŶĞ

العنووووو ا  :بيوووووت لحووووور  -المنطقوووووا

الان يا

عنوان التبليغ  :بيت حلم  -الكركفة
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ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


Ϳ ; 2





















Trade Mark No.: 30691
Trade Mark No.: 30691

العالمة التجارية رقم  31650 :
العالمة ال تجارية رقم 31650 :


يف الصنف 00 :
التاريخ 7102 /10 /73 :





يف الصنف  00 :
التاريخ  7102/10/73 :
أبليانسيز ،إنك .أوف زوهاي
العنووووو ا

كي انشوووو

:

جينجووووو
وهوووو

ا جوووو ان

الاين

Ϳ;6

In Class: 11
Date: 23/01/2017

͕ĚĚƌĞƐƐ͗:/E:/t^dZK͕Y/E^,E,h,/
'hE'KE'͕,/E

رووب ا

بونوووو

للملكية

كاهم
عنوان التبليغ  :سااب وشر
ص .ب  4427البرية

 :ان تسجي ل هذه العالمة اليعطي

من اجل  :املكيفات اهلوائية .
أبسم  :جري إيليكرتيك

In Class: 11
Date: 23/01/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŝƌĐŽŶĚŝƚŝŽŶĞƌƐ
In the name of: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC.
OF ZHUHAI


من اجل  :املكيفات اهلوائية.
إيليكرتيك
جري
:
أبسم

ويسوووووت

ا

الفكرية

-

:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŝƌĐŽŶĚŝƚŝŽŶĞƌƐ
In the name of: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC.
OF ZHUHAI


اصحاهبا

حق



والعبارات
الكلمات
ابستخدام
املطلق
احلماية
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
ل عن العالمة
مبعز


أبليانسيز ،إنك .أوف زوهاي






͕ĚĚƌĞƐƐ͗:/E:/t^dZK͕Y/E^,E,h,/
'hE'KE'͕,/E

العنووووو ا  :جينجووووو ويسوووووت رووب ا
كي انشوووو



وهوووو ا جوووو ان بونوووو ا

الاين

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

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


Trade Mark No.: 30690
العالمة التجارية رقم  31651 :

 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
In Class: 5
يف الصنف  9 :
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
Date: 23/01/2017
الوصفية7102
والرسومات/10/73
التاريخ :
واألرقام ذات االستخدام العام

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
من اجل  :مستحضرات صيدالنية .
مبعزل عن العالمة
In the name of: Bayer Intellectual Property GmbH
أبسم  :ابير إنتيلليكتوال بروبرييت
جي أم يب أتش


ĚĚƌĞƐƐ͗ůĨƌĞĚͲEŽďĞůͲ^ƚƌ͘ϭϬ͕ϰϬϳϴϵDŽŶŚĞŝŵĂŵ
العنوو ا  :ألفريووو  -ن بوول – أس توو


131
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Ϳ ; 2













العالمة التجارية رقم 31657 :

Trade Mark No.: 30692
Trade Mark No.: 30692



العالمة التجارية رقم  31657 :

يف الصنف 9 :



التاريخ  7102 /10 /73 :
من اجل  :مواد وأطعمة احلمية

يف الصنف  9 :
لالستخدام

In Class: 5

مكمالت

الطيب؛

Date: 23/01/2017

الغذائية

احلمية

املخصصة

الغذائية

األقراص الفوارة؛ املشروابت املكملة غذائياً.
أبسم  :ابير كونسيومر كري آ جي



للبشر؛

التاريخ  7102/10/73 :
من اجل  :مواد وأطعمة احلمية الغذائية املخصصة
العنو ا

ريوو

 :بيتوور

61ا  1072ب

آر.

 -أس توو

يسر
ا
ل ا س

In Class: 5

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŝĞƚĞƚŝĐĨŽŽĚĂŶĚƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌ

ŵĞĚŝĐĂůƵƐĞ͖ĚŝĞƚĂƌǇƐƵƉƉůĞ ŵĞŶƚƐĨŽƌŚƵŵĂŶƐ͖ĞĨĨĞƌǀĞƐĐĞŶƚ
͘ƚĂďůĞƚƐ͖ĚŝĞƚĂƌǇƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂůĚƌŝŶŬƐ

Date: 23/01/2017

In the name of: Bayer Consumer Care AG

ĚĚƌĞƐƐ͗WĞƚĞƌDĞƌŝĂŶͲ^ƚƌ͘ϴϰ͕ϰϬϱϮĂƐĞů͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

كاهم للملكية الفكرية -
عنوان التبليغ  :سااب وشر

ص .ب  4427البرية


لالستخدام الطيب؛ مكمالت احلمية الغذائية للبشر؛


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŝĞƚĞƚŝĐĨŽŽĚĂŶĚƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌ
:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

ŵĞĚŝĐĂůƵƐĞ͖ĚŝĞƚĂƌǇƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐĨŽƌŚƵŵĂŶƐ͖ĞĨĨĞƌǀĞƐĐĞŶƚ

͘ƚĂďůĞƚƐ͖ĚŝĞƚĂƌǇƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂůĚƌŝŶŬƐ





األقراص الفوارة؛ املشروابت املكملة غذائياً .
Ϳ ; 5
In the name of: Bayer Consumer Care AG
أبسم  :ابير كونسيومر كري آ جي
العنو ا  :بيتوور ري و  -أس ت و آرĚĚƌĞƐƐ͗WĞƚĞƌDĞƌŝĂŶͲ^ƚƌ͘ϴϰ͕ϰϬϱϮĂƐĞů͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ .


61ا  1072ب ل ا س يس ار

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

ص .ب  4427البرية
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خ







قم 31653 :
ية ر
مة ا لتجار

صنف 36 :

3 069 3



العالمة التجارية رقم  31653 :
يف الصنف  36 :

7102 /10 /73

:



املا لية؛
ون
ا ل شؤ
خد مات
ا لتأمني؛
خد مات
:
اجل
ية؛
الع قار
ون
ال شؤ
خد مات
ا لنقد ية؛
ون
ال شؤ
ات
ِ
ية؛
إستثمار
خدمات
املنح؛
تقدمي
املا لية؛
مات
ابألعمال
املتعلقة
اخلد مات
عات؛
ا لترب
مجع
ات
حتد يد ا:

ية،

منح

،


ية.
ك كومبا نيز
ر
 :ويو

العنوو

:

ا

117

سوووووووتريت

10011

األ

ن

ري

يا

ا لتبليغ

.ب

ا

ا

:

ال

4427



األموال

للمؤس سات

التاريخ  7102/10/73 :

ني










ويسووت

يووووووو

ر

16
ا

ني

توو

أتوو

يوووووووو

غري

ر

سااب

ة
ا لبري

ال متحووووووووووووووة

كاهم
وشر

للملكية

Trade Mark No.: 30693
In Class: 36

a te : 2 3 /0 1 /2 017

Co mpa nies

Date: 23/01/2017

o f: We Wo rk

na me

ا لفكرية

-

خدمات مجع التربعات؛ اخلدمات املتعلقة ابألعمال

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/ŶƐƵƌĂŶĐĞ͖ĨŝŶĂŶĐŝĂůĂĨĨĂŝƌƐ͖ŵŽŶĞƚĂƌǇ
:

 ĚĚƌĞ ƐƐ ĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

ĂĨĨĂŝƌƐ͖ƌĞĂůĞƐƚĂƚĞĂĨĨĂŝƌƐ͖ĨŝŶĂŶĐŝĂůƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
͖ŐƌĂŶƚƐ͖ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĨƵŶĚƌĂŝƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ
ĐŚĂƌŝƚĂďůĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ŐƌĂŶƚŝŶŐĨƵŶĚƐƚŽŶŽƚͲĨŽƌͲƉƌŽĨŝƚ
Ϳ ; 01
͘ĞŶƚŝƚŝĞƐ

اخلريية ،حتديدا ، :منح األموال للمؤسسات غري

الرحبية .
أبسم  :ويورك كومبانيز إنك.

العن و ا  117 :ويسووت  16ت و أت و

سوووووووتريت ا ني يووووووو ر ا ني يوووووووو ر

In the name of: WeWork Companies Inc.
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϭϱtĞƐƚϭϴƚŚ^ƚƌĞĞƚEĞǁzŽƌŬ͕EĞǁzŽƌŬ
͘͘^͘ϭϬϬϭϭ͕h

 10011ا ال اليووووووووووووو ت المتحووووووووووووووة
األ ري يا

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

ص .ب  4427البرية



the

ĚĚƌĞ ƐƐ ͗ϭϭϱtĞƐ ƚ ϭϴƚ Ś^ƚƌĞĞ ƚ E ĞǁzŽƌŬ͕E Ğ ǁzŽƌŬ
͘ ͘^͘Ϭϭϭ͕h

من اجل  :خدمات التأمني؛ خدمات الشؤون املالية؛
خدمات الشؤون النقدية؛ خدمات الشؤون العقارية؛
اخلدمات املالية؛ تقدمي املِنح؛ خدمات إستثمارية؛
ت

Ϳ;5

No.:

ra de Ma rk
Cla ss : 36

ZĞ Ɛ ƉĞ Đƚ ŽĨ͗/ŶƐƵƌĂŶĐĞ ͖Ĩŝ ŶĂŶĐŝ Ăů ĂĨĨĂŝ ƌƐ͖ŵŽŶĞ ƚĂƌǇ
Ăŝ ƌƐ͖ƌĞ Ăů Ğ ƐƚĂƚĞ ĂĨĨĂŝ ƌƐ͖Ĩŝ ŶĂŶĐŝ Ăů ƐĞ ƌǀŝ ĐĞ Ɛ͖ƉƌŽǀŝ Ěŝ ŶŐ
͖ŶƚƐ͖ŝ ŶǀĞ ƐƚŵĞ ŶƚƐĞ ƌǀŝ ĐĞ Ɛ͖ĨƵŶĚƌĂŝ Ɛŝ ŶŐƐĞ ƌǀŝ ĐĞ Ɛ
Ăƌŝ ƚĂďů Ğ ƐĞ ƌǀŝ ĐĞ Ɛ͕ŶĂŵĞů Ǉ͕ŐƌĂŶƚŝ ŶŐĨƵŶĚƐƚŽŶŽƚ Ͳ ĨŽƌͲƉƌŽĨŝ ƚ
͘ƚŝ ƚŝĞ Ɛ

Inc .

إ نك.

اليووووووووووووو



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







العدد التاسع عرش 2017/10/1

211








العالمة التجارية رقم  31654 :
يف الصنف  40 :

قم 31653 :
ية ر
المة ا لتجار

لصنف 36 :

ريخ

7102 /10 /73

:

3 069 3





ريية،

التاريخ  7102/10/73 :
منح

،


حبية.
ك كومبا نيز
ر
م  :ويو
العنوو

:

ا

سوووووووتريت

10011
األ

ان

ري

يا

ا لتبليغ

.ب

ا

ا

:



للمؤس سات

ني

يووووووو

ر

اليووووووووووووو

سااب

ة
ا لبري

ت

ا

ني

يوووووووو

ZĞ Ɛ ƉĞ Đƚ ŽĨ͗/ŶƐƵƌĂŶĐĞ ͖Ĩŝ ŶĂŶĐŝ Ăů ĂĨĨĂŝ ƌƐ͖ŵŽŶĞ ƚĂƌǇ

ŝ ƌƐ͖ƌĞ Ăů Ğ ƐƚĂƚĞ ĂĨĨĂŝ ƌƐ͖Ĩŝ ŶĂŶĐŝ Ăů ƐĞ ƌǀŝ ĐĞ Ɛ͖ƉƌŽǀŝ Ěŝ ŶŐ
͖ŶƚƐ͖ŝ ŶǀĞ ƐƚŵĞ ŶƚƐĞ ƌǀŝ ĐĞ Ɛ͖ĨƵŶĚƌĂŝ Ɛŝ ŶŐƐĞ ƌǀŝ ĐĞ Ɛ
ƌŝ ƚĂďů Ğ ƐĞ ƌǀŝ ĐĞ Ɛ͕ŶĂŵĞů Ǉ͕ŐƌĂŶƚŝ ŶŐĨƵŶĚƐƚŽŶŽƚ Ͳ ĨŽƌͲƉƌŽĨŝ ƚ
͘ƚŝĞ Ɛ

غري
Inc .

إ نك.

16

توو

أتوو

كاهم
وشر

Co mpa nies

Date: 23/01/2017

o f: We Wo rk

na me

ر

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚƵĐĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐ

ال متحووووووووووووووة

للملكية

No.:

ا لفكرية

-

الرايضية والثقافية؛ خدمات تنظيم وإجراء احتفاالت
منح اجلوائز التقديرية لإلجناز والتميز .

أبسم  :ويورك كومبانيز إنك.

ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖ƐƉŽƌƚŝŶŐĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͖ŽƌŐĂŶŝǌŝŶŐ
ĂŶĚĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐĂŶĂǁĂƌĚƐĐĞƌĞŵŽŶǇƌĞĐŽŐŶŝǌŝŶŐ
ĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚĂŶĚĞǆĐĞůůĞŶĐĞ
:

Ϳ

01

 ĚĚƌĞ ƐƐ ĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ



;

In the name of: WeWork Companies Inc.

ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϭϱtĞƐƚϭϴƚŚ^ƚƌĞĞƚEĞǁzŽƌŬ͕EĞǁzŽƌŬ
͘͘^͘ϭϬϬϭϭ͕h

العن و ا  117 :ويسووت  16ت و أت و

سوووووووتريت ا ني يووووووو ر ا ني يوووووووو ر

 10011ا ال اليووووووووووووو ت المتحووووووووووووووة

األ ري يا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

ص .ب  4427البرية
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Ϳ ; 00






العالمة التجارية رقم  31659 :
يف الصنف  34 :
التاريخ  7102/10/73 :

Trade Mark No.: 30695
In Class: 34
Date: 23/01/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŵŽŬĞƌΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŵĂĐŚĞƐ
من اجل  :التبغ وادوات املدخنني واعواد الثقاب 
In the name of: alsharekah alalmaniah ( ES) lelsenaat a
أبسم  :الشركة االملانية ()ES
lmadaniah
للصناعات املعدنية
العنووووو ا  :فووووووي  2بلوووووو

ĚĚƌĞƐƐ͗ĨĞĞůĂϮďůŽĐŬϭϭϬϬϯŵĂĚĞĞŶĂƚĂůŽďŽŽƌŐǇƉƚ 11007

وينوووا العبوووو ر  -جمه ريوووا اوووور
العربيا

عنوان التبليغ  :املنطقة الصناعية جنني جوال
1955247747



the

ĚƌĞ ƐƐ ͗ϭϭϱtĞƐ ƚ ϭϴƚ Ś^ƚƌĞĞ ƚ E ĞǁzŽƌŬ͕E Ğ ǁzŽƌŬ
͘ ͘^͘Ϭϭϭ͕h

من اجل  :اخلدمات التعليمية ؛ خدمات توفري
التدريب؛ اخلدمات الرتفيهية؛ خدمات األنشطة

ال

4427

األموال

ويسووت

117

Trade Mark No.: 30694
In Class: 41

a de Ma rk
Cla ss : 36

te : 2 3 /0 1 /2 017

املا لية؛
ون
ا ل شؤ
خد مات
ا لتأمني؛
خد مات
:
اجل
ية؛
الع قار
ون
ال شؤ
خد مات
ا لنقد ية؛
ون
ال شؤ
مات
ِ
ية؛
إستثمار
خدمات
املنح؛
تقدمي
املا لية؛
دمات
ابألعمال
املتعلقة
اخلد مات
عات؛
ا لترب
مجع
مات
حتد يد ا:

132

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





العربي ا





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :املنطقة الصناعية جنني جوال
1955247747


العالمة التجارية رقم  31656 :
عرش 2017/10/1
العدد التاسع


34
:
الصنف
يف




Trade Mark
No.: 30696

133
In Class:
34



213

التاريخ  7102/10/73 :

Date: 23/01/2017

Ϳ ; 07
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŵŽŬĞƌΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŵĂĐŚĞƐ

من اجل  :التبغ وادوات املدخنني واعواد الثقاب 
In the name of: alsharekah alalmaniah ( ES) lelsenaat a
أبسم  :الشركة االملانية ()ES
lmadaniah
للصناعات املعدنية




العنووووو ا  :فووووووي  2بلوووووو ĚĚƌĞƐƐ͗ĨĞĞůĂϮďůŽĐŬϭϭϬϬϯŵĂĚĞĞŶĂƚĂůŽďŽŽƌŐǇƉƚ 11007
Trade Mark No.: 30696
31656
التجارية
ريوووا اوووور
العبوووورقمر  - :جمه
العالمةوينوووا
In Class: 34
العربيا 34 :
يف الصنف
Date:
23/01/2017
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
التاريخ 73 :
 7102الصناعية جنني جوال
 /10املنطقة
التبليغ: /
عنوان
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŵŽŬĞƌΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŵĂĐŚĞƐ
1955247747
وادوات املدخنني واعواد الثقاب 
من اجل  :التبغ

In the name of: alsharekah alalmaniah ( ES) lelsenaat a
أبسم  :الشركة االملانية ()ES

lmadaniah
للصناعات املعدنية

 العنووووو ا  :فووووووي  2بلوووووو ĚĚƌĞƐƐ͗ĨĞĞůĂϮďůŽĐŬϭϭϬϬϯŵĂĚĞĞŶĂƚĂůŽďŽŽƌŐǇƉƚ 11007






وينوووا العبوووو ر  -جمه ريوووا اوووور
العربيا

العالمة التجارية رقم 31656 :
يف الصنف  34 :



Ϳ ; 03



Trade Mark No.: 30696
In Class: 34

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

Date: 23/01/2017

عنوان التبليغ  :املنطقة الصناعية جنني جوال
1955247747

ĚĚƌĞƐƐ͗ĨĞĞůĂϮďůŽĐŬϭϭϬϬϯŵĂĚĞĞŶĂƚĂůŽďŽŽƌŐǇƉƚ

 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
عنوان التبليغ  :املنطقة الصناعية جنني جوال

1955247747
التاريخ 7102 /10 /73 :



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŵŽŬĞƌΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŵĂĐŚĞƐ
من اجل  :التبغ وادوات املدخنني واعواد الثقاب 
In the name of: alsharekah alalmaniah ( ES) lelsenaat a
كة االملانية ( )ES
أبسم  :الشر
lmadaniah
للصناعات املعدنية
 :فووووووي

ال عنووووو ا

وينوووا العبوووو

 2بلوووووو

ر  -جمه

11007

ريوووا

اوووور

العربيا

:
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Ϳ ; 03

Ϳ ; 03



يف









العالمة التجارية رقم 31652 :
الصنف 34 :

Trade Mark No.: 30697



In Class: 34
Date: 23/01/2017



التاريخ  7102 /10 /73 :
 31652
اجلالتجارية رقم  :
العالمة
من

Trade Mark No.: 30697



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŵŽŬĞƌΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŵĂĐŚĞƐ

من اجل  :التبغ وادوات املدخنني واعواد الثقاب 

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŵŽŬĞƌΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŵĂĐŚĞƐ

:

التبغ وادوات املدخنني واعواد الثقاب

يف الصنف  34 :
التاريخ  7102/10/73 :

أبسم  :الشركة االملانية ()ES

للصناعات املعدنية


In Class: 34
Date: 23/01/2017

In the name of: alsharekah alalmaniah ( ES) lelsenaat a
lmadaniah


 العنووووو ا  :فووووووي  2بلوووووو ĚĚƌĞƐƐ͗ĨĞĞůĂϮďůŽĐŬϭϭϬϬϯŵĂĚĞĞŶĂƚĂůŽďŽŽƌŐǇƉƚ 11007
Trade Mark No.: 30697
العالمة التجارية رقم  31652 :
وينوووا العبوووو ر  -جمه ريوووا اوووور
In Class: 34
يف الصنف  34 :
العربيا
Date: 23/01/2017
التاريخ  7102/10/73 :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :املنطقة الصناعية جنني جوال
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŵŽŬĞƌΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŵĂĐŚĞƐ
من اجل  :التبغ وادوات املدخنني واعواد الثقاب 
1955247747








وينوووا العبوووو ر  -جمه ريوووا اوووور

العربيا

134ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

2017/10/1
التاسع عرش
املنطقة الصناعية جنني جوال
التبليغ :
العددعنوان
1955247747
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العالمة التجارية رقم  31655 :
الشر 
االملانية ()ES
كة
أبسم :
 07
الصنف :
يف




ية رقم 31655 :
العالمة التجار

يف الصنف 07 :
التاريخ

7102 /10 /73 :

للصناعات املعدنية
العنو

:

ا

فلسطين

ترفيووي

وين

بيت

11007
ام
ر

من اجل قطع غيار املركبات 
العربيا
لقطع غيار
التبليغ ات:والين
عنوان  :شركة
أبسم
الصناعية
املنطقة
عنوان التبليغ


:

عني ترفيداي بيتونيا



هللا

رام هللا

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗sŚŝĐůĞ^ƉĂƌĞWĂƌƚƐ
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
the name of: Sharekat
جوالAutoline Leketah ghaiar
:
Alsayarat
Adiya
Ama

:ŝŶdĂƌĨŝĚŝǇĂĞƚƵŶŝĂ

فلسطني

Ϳ

جنني

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŝŶdĂƌĨŝĚŝǇĂĞƚƵŶŝĂ
ZĂŵĂůůĂŚWĂůĞƐƚŝŶĞ
Ϳ ; 04
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العالمة التجارية رقم  31652 :
يف الصنف  43 :



; 06




التبليغ  :عني ترفيداي بيتونيا رام هللا فلسطني
عنوان






ĚĚƌĞƐƐ͗ŝŶdĂƌĨŝĚŝǇĂĞƚƵŶŝĂZĂŵĂůůĂŚWĂůĞƐƚŝŶĞ


فلسطين





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ZĂŵĂůůĂŚWĂůĞƐƚŝŶĞ






العنو ا  :وين ترفيووي بيت نيو رام هللا



Ϳ ; 04

 ĚĚƌĞƐƐ͗ŝŶdĂƌĨŝĚŝǇĂĞƚƵŶŝĂZĂŵĂůůĂŚWĂůĞƐƚŝŶĞ

اوووور

1955247747
عامة
السيارات عادية

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗sŚŝĐůĞ ^ƉĂƌĞ WĂƌƚƐ
In the na me of: Share kat Autoline
Als ayarat Adiya Ama

Date:
23/01/2017
ĚĚƌĞƐƐ͗ĨĞĞůĂϮďůŽĐŬϭϭϬϬϯŵĂĚĞĞŶĂƚĂůŽďŽŽƌŐǇƉƚ





lmadaniah

Date : 23/01/2017

Leke tah ghaiar

وينوووا العبوووو ر  -جمه ريوووا
:



Trade Mark No.: 30699
In Class : 12



نيو







7102بلوووووو
التاريخ /10/73 :
العنووووو ا  :فووووووي 2
السيارات

عادية

; 09

Trade Mark No.: 30699
In Class:
the name
In
12 of: alsharekah alalmaniah ( ES) lelsenaat a


كبات
من اجل  :قطع غيار املر
الين لقطع غيار
كة اتو
أبسم  :شر
عا مة

Ϳ





التاريخ  7102/10/73 :

Ϳ ; 06


Trade Mark No.: 30698
In Class: 43
Date: 23/01/2017

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
 من اجل  :خدمات تقدمي الطعام والشراب واملقاهي  ĨŽŽĚĂŶĚďĞǀĞƌĂŐĞƉƌŽǀŝĚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚ
Trade Mark No.: 30698
العالمة التجارية رقم  31652 :
ĐŽĨĨĞĞƐŚŽƉĞƐ
In Class: 43
يف الصنف  43 :
InDate:
the name
of: saad moh omar aa jalal
أبسم  :سعد دمحم عبد الكرمي
23/01/2017
التاريخ  7102/10/73 :

اجل  :خدمات تقدمي الطعام والشراب واملقاهي 
منجالل

الكرمي
سعد :دمحم
المزروق
عبد ر
الخليل
أبسم :العن ا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝůϬϱϵϵϮϬϱϮϱϰ

جالل
عنوان التبليغ  :اخلليل شارع املزروق
ر المزروق
العن ا  :الخليل

عنوان التبليغ  :اخلليل شارع املزروق







/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĨŽŽĚĂŶĚďĞǀĞƌĂŐĞƉƌŽǀŝĚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚ
ĐŽĨĨĞĞƐŚŽƉĞƐ
In the name of: saad moh omar aa jalal
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝůϬϱϵϵϮϬϱϮϱϰ
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝůϬϱϵϵϮϬϱϮϱϰ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝůϬϱϵϵϮϬϱϮϱϰ















Trade Mark No.: 30701
In Class: 43

العالمة التجارية رقم  31210 :
يف الصنف  43 :
التاريخ  7102/10/73 :






Date: 23/01/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^Zs/^K&WZKs//E'&KKE
املشروابت 
األطعمة
من اجل  :خدمات توفري
Trade Mark No.: 30701
رقم :و 31210
العالمة التجارية
<Z/E
In Class: 43
يف الصنف  43 :
In the name of:
SHAREKAT
LAMAR LEL MATAAEM 7102/10
للمطاعم /و
Date:
23/01/2017
أبسم  :شركة المار التاريخ 73 :
WA ESTHMAR
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^Zs/^K&WZKs//E'&KKE
من اجل  :خدمات توفري األطعمة و املشروابت 
االستثمار
أبسم  :شركة المار للمطاعم و

العن ا  :رام هللا

االستثمار

عنوان التبليغ  :رام هللا


العن ا  :رام هللا

عنوان التبليغ  :رام هللا






<Z/E

In the name of: SHAREKAT LAMAR LEL MATAAEM
ĚĚƌĞƐƐ͗ZD>>,
WA ESTHMAR
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ZD>>,
ĚĚƌĞƐƐ͗ZD>>,
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZD>>,










ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZD>>,

 رام هللا: عنوان التبليغ
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; 02217
Ϳ

Trade Mark No.: 30702

2017/10/1 العدد التاسع عرش

 31217 : العالمة التجارية رقم

In Class: 16
Date: 23/01/2017

 06 : يف الصنف
 7102/10/73 : التاريخ



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƐŝŶĞƐƐĐĂƌĚƐ͕ŵĂŐĂǌŝŶĞƐ͕ƚŝĐŬĞƚƐ

ŶŽƚĞďŽŽŬƐ͕WĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵƚŚĞƐĞ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚŵĂƚƚĞƌ͖
ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐ
for stationery or household purposes; artists’ materials;
ƉĂŝŶƚďƌƵƐŚĞƐ͖ƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐĂŶĚŽĨĨŝĐĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ;ĞǆĐĞƉƚ
ĨƵƌŶŝƚƵƌĞͿ͖ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂůĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů;ĞǆĐĞƉƚ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͖ƉůĂƐƚŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƉĂĐŬĂŐŝŶŐ;ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶ
other classes); printers’ type; printing blocks 





 ودفاتر، التذاكر، اجملالت، بطاقات االعمال: من اجل
) الورق والورق املقوى (الكرتون,املالحظات

واألصناف املصنوعة من هذه املواد غري املصنفة يف

 الصور،  املطبوعات ومواد جتليد الكتب، فئات أخرى
 املواد الالصقة املستعملة يف،  القرطاسية، الفوتوغرافية

 األدوات اخلاصة، القرطاسية أو لألغراض املنزلية
 اآلالت الكاتبة،  فرش التلوين والدهان، ابلفنانني

 املواد االرشادية، )ومستلزمات املكاتب (عدا األاثث


Trade Mark No.: 30701
In Class: 43
Date: 23/01/2017

In the name





 مواد بالستيكية للتغليف، )والتعليمية (عدا األجهزة
 31210 : العالمة التجارية رقم
، حروف الطباعة
أخرى
 43، : )الصنف
(غري املصنفة ضمن فئات يف

 7102/10/73 : التاريخ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^Zs/^K&WZKs//E'&KKE
  خدمات توفري األطعمة و املشروابت: من اجل
Z/E<
of: Qatar
Airways (Q.C.S.C)
القطرية
In the name of: SHAREKAT LAMAR LEL MATAAEM
 شركة المار للمطاعم و: أبسم
WA ESTHMAR
االستثمار
ĚĚƌĞƐƐ͗ZD>>,

 رام هللا: العن ا

ĚĚƌĞƐƐ͗W͘KŽǆϮϮϱϱϬ͕ŽŚĂ͕YĂƚĂƌ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZD>>,
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:


/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ
: عنوان التبليغ

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ





; 02218
Ϳ









Trade Mark No.: 30703
In Class: 39
Date: 23/01/2017

 31213 : العالمة التجارية رقم
 35 : يف الصنف

; 02 Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dƌĂŶƐƉŽƌƚ͖ƉĂĐŬĂŐŝŶŐĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞŽĨ

ŐŽŽĚƐ͖ƚƌĂǀĞůĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚ͕ŝƌƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ƌƌĂŶŐŝŶŐŽĨ
ĐƌƵŝƐĞƐ͕ƌƌĂŶŐŝŶŐŽĨƚŽƵƌƐ͕ŽŽŬŝŶŐŽĨƐĞĂƚƐĨŽƌƚƌĂǀĞů͕
ŽƵƌŝĞƌƐĞƌǀŝĐĞƐ͕dƌĂŶƐƉŽƌƚŽĨƚƌĂǀĞůĞƌƐ͕dƌĂŶƐƉŽƌƚ
ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͕dƌĂŶƐƉŽƌƚĂƚŝŽŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

In the name of: Qatar Airways (Q.C.S.C)
ĚĚƌĞƐƐ͗W͘KŽǆϮϮϱϱϬ͕ŽŚĂ͕YĂƚĂƌ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :













قطر







 اخلطوط اجلوية: أبسم
م.ق.م.ش

,ووووا
 الوو و22770.ب. ص: العنوووو ا
 رام هللا: عنوان التبليغ





 االكالشيهات

 7102/10/73 : التاريخ




 ترتيبات، تغليف ونقل البضائع، النقل: من اجل
 ترتيبات، ترتيبات العطالت، النقل اجلوي،السفر
 خدمات، حجز املقاعد للسفر،الرحالت السياحية
 تزويد، حجوزات السفر، نقل املسافرين،الربيد السريع

 املعلومات املتعلقة ابلنقل

 اخلطوط اجلوية القطرية: أبسم
م.ق.م.ش
, الوو وووووا22770.ب. ص: العنوووو ا
قطر

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
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Trade Mark No.: 30704
In Class: 43

العالمة التجارية رقم  31214 :
يف الصنف  43 :
 7102/10/73
التاريخ :


Date: 23/01/2017





͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
Trade Mark No.:30704
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ

من اجل  :خدمات توفري االطعمة واملشروابت ،اإليواء
العالمة التجارية رقم  31214 :
In Class: 43
املؤقت  يف الصنف  43 :
In the name
of: Sharikat Mahallat Al-Ajjawi Al-Tijaryeh – 7102
العجاوي
حمالت
أبسم  :شركة
Date: 23/01/2017
/10/73
التاريخ :
͗Adiyeh /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖Ammah ^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
عامةخدمات توفري االطعمة واملشروابت ،اإليواء
اجل :
التجارية  -من
عادية
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ

املؤقت 
العنووووو ا  :جوووووه ,جنوووووين ,الضوووووفا
أبسم  :شركة حمالت العجاوي – In the name of: Sharikat Mahallat Al-Ajjawi Al-Tijaryeh
اللربيا ,فلسطين
Adiyeh Ammah
التجارية  -عادية عامة
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
/'/W
عنوان التبليغ Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
ĚĚƌĞƐƐ͗ũũĂ͕:ĞŶŝŶ͕dŚĞtĞƐƚĂŶŬ͕WĂůĞƐƚŝŶĞ
العنووووو ا  :جوووووه ,جنوووووين ,الضوووووفا

ĚĚƌĞƐƐ͗ũũĂ͕:ĞŶŝŶ͕dŚĞtĞƐƚĂŶŬ͕WĂůĞƐƚŝŶĞ

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
اللربيا ,فلسطين


عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
اصحاهبا حق
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

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

االستخدام العام
واألرقام ذات
والعبارات
ابستخدام الكلمات
الوصفيةاملطلق
والرسومات احلماية
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة


مبعزل عن العالمة







ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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العالمة التجارية رقم  31219 :
يف الصنف  37 :

Trade Mark No.: 30705
In Class: 32
Date: 23/01/2017

التاريخ  7102/10/73 :

من اجل  :عصائر الفواكة الطبيعية  ،مشروابت وعصائر

،ابستثناء  عصائر ومشروابت االفوكاد،مستحضرات


العالمة التجارية رقم  31219 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗EĂƚƵƌĂůĨƌƵŝƚũƵŝĐĞ͕ďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚũƵŝĐĞ
ĞǆĐĞƉƚĂǀŽĐĂĚŽũƵŝĐĞĂŶĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
ŵĂŬŝŶŐũƵŝĐĞĂŶĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌ

Trade Mark No.: 30705
In Class: 32

عمل العصائر واملشروابت ،املياه املعدنية والغازية  .
يف الصنف  37 :
In the name of: Oakland Restaurants Company
أبسم  :شركة أوكالند للمطاعم
Date: 23/01/2017
التاريخ  7102/10/73 :
ĚĚƌĞƐƐ͗>ŵĂĚŝŶĂůŵƵŶĂǁĂƌŚ^ƚƌĞĞƚ͕ƵŝůĚŝŶŐ
ووا المنووو
عصائرالموينو
العنووو امن :اجل :ووو ر
الطبيعيةر،ة امشروابت وعصائر /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗EĂƚƵƌĂůĨƌƵŝƚũƵŝĐĞ͕ďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚũƵŝĐĞ
الفواكة
ĞǆĐĞƉƚĂǀŽĐĂĚŽũƵŝĐĞĂŶĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
EŽ͘Ϯϯϴ͕KƉƉ͘ƚŽƌĂĨĂƚ^ǁĞĞƚƐ͕ŵŵĂŶ͕:ŽƌĚĂŶ
ومشروابت يوووو ت
عصائر ق بوووول ل
ووور 276ا
موووو ،رة رقو
االفوكاد،مستحضرات
ابستثناء
العصائر االرب
عمل م –
رف ت,
واملشروابت ،املياه املعدنية والغازية  .
للمطاعم
كالند
أو
كة
شر
:
أبسم
عنوان التبليغ  :انبلس ،عمارة جالرياي سنرت ،ص.

ب262 .



العنووو ا  :ووو ر الموينوووا المنووو رة ا
موووو رة رقوووور 276ا ق بوووول ل يوووو ت

رف ت ,م

– االرب

عنوان التبليغ  :انبلس ،عمارة جالرياي سنرت ،ص.
ب262 .

ŵĂŬŝŶŐũƵŝĐĞĂŶĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌ

In the name of: Oakland
Restaurants Company
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

ĚĚƌĞƐƐ͗>ŵĂĚŝŶĂůŵƵŶĂǁĂƌŚ^ƚƌĞĞƚ͕ƵŝůĚŝŶŐ
EŽ͘Ϯϯϴ͕KƉƉ͘ƚŽƌĂĨĂƚ^ǁĞĞƚƐ͕ŵŵĂŶ͕:ŽƌĚĂŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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Trade Mark No.: 30706
In Class: 43

العالمة التجارية رقم  31216 :
يف الصنف  43 :

Date: 23/01/2017

التاريخ  7102/10/73 :

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚĞƌŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ƐŶĂĐŬĨŽŽĚƐƐĞƌǀŝĐĞƐ
ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐĂŶĚĐĂĨĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ

من اجل  :خدمات الط عام والشراب  ،خدمات

 31219واملقاهي 
خدمات املطاعم
السريعة ،
Trade Mark No.: 30705
التجارية رقم :
الوجباتالعالمة
In the In
name
of:32Oakland Restaurants Company
Class:
للمطاعم
شركة أو
كالند 37
الصنف :
أبسم  :يف


Date: 23/01/2017
 7102
/73ر/10
ĚĚƌĞƐƐ͗>ŵĂĚŝŶĂůŵƵŶĂǁĂƌŚ^ƚƌĞĞƚ͕ƵŝůĚŝŶŐ
المنووو رة ا
الموينوووا
التاريخ : :ووو
العنووو ا
مشروابت وعصائر /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗EĂƚƵƌĂůĨƌƵŝƚũƵŝĐĞ͕ďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚũƵŝĐĞ
EŽ͘Ϯϯϴ͕KƉƉ͘ƚŽƌĂĨĂƚ^ǁĞĞƚƐ͕ŵŵĂŶ͕:ŽƌĚĂŶ
الطبيعية ،
اجل :
يوووو ت
الفواكةووول ل
عصائرا ق بو
ووور 276
موووومنرة رقو
ĞǆĐĞƉƚĂǀŽĐĂĚŽũƵŝĐĞĂŶĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
ŵĂŬŝŶŐũƵŝĐĞĂŶĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌ

االربومشروابت االفوكاد،مستحضرات
عصائر
ابستثناء –
رف،ت ,م
عمل العصائر واملشروابت ،املياه املعدنية والغازية  .
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :فراس اترية للملكية الفكرية -
In the name of: Oakland Restaurants Company
أبسم  :شركة أوكالند للمطاعم
انبلس -ص.ب 262 :
ĚĚƌĞƐƐ͗>ŵĂĚŝŶĂůŵƵŶĂǁĂƌŚ^ƚƌĞĞƚ͕ƵŝůĚŝŶŐ
العنووو ا  :ووو ر الموينوووا المنووو رة ا

EŽ͘Ϯϯϴ͕KƉƉ͘ƚŽƌĂĨĂƚ^ǁĞĞƚƐ͕ŵŵĂŶ͕:ŽƌĚĂŶ
موووو رة رقوووور 276ا ق بوووول ل يوووو ت






رف ت ,م

222

– االرب

Ϳ ; 77



التاريخ  7102/10/73 :








العالمة التجارية رقم  31212 :

يف الصنف  43 :



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :انبلس ،عمارة جالرياي سنرت ،ص.
ب262 .





Ϳ ; 70






Trade
 Mark No.: 30707
In Class: 43
Date: 23/01/2017

من اجل  :خدمات الطعام والشراب  ،خدمات ͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚĞƌŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ƐŶĂĐŬĨŽŽĚƐƐĞƌǀŝĐĞƐ
Trade
 Mark No.: 30707
العالمة التجارية رقم  31212 :
͘ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐĂŶĚĐĂĨĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ
الوجبات السريعة  ،خدمات املطاعم واملقاهي 
In Class: 43
يف الصنف  43 :
In the name of: Oakland Restaurants Company
أبسم  :شركة ويلينغتون للمطاعم
Date: 23/01/2017
التاريخ  7102/10/73 :
ĚĚƌĞƐƐ͗>ŵĂĚŝŶĂůŵƵŶĂǁĂƌŚ^ƚƌĞĞƚ͕ƵŝůĚŝŶŐ
العنووو ا  :ووو ر الموينوووا المنووو رة ا
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕ĂƚĞƌŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ƐŶĂĐŬĨŽŽĚƐƐĞƌǀŝĐĞƐ
من اجل  :خدمات الطعام والشراب  ،خدمات
EŽ͘Ϯϯϴ͕KƉƉ͘ƚŽƌĂĨĂƚ^ǁĞĞƚƐ͕ŵŵĂŶ͕:ŽƌĚĂŶ
موووو رة رقوووور 276ا ق بوووول ل يوووو ت
͘ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐĂŶĚĐĂĨĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ
الوجبات السريعة  ،خدمات املطاعم واملقاهي 
رف ت ,م – االرب
In the name of: Oakland Restaurants Company
للمطاعم
التبليغ :ويلينغتون
عنوان  :شركة
أبسم
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
انبلس عمارة جالرياي سنرت ص ب
ĚĚƌĞƐƐ͗>ŵĂĚŝŶĂůŵƵŶĂǁĂƌŚ^ƚƌĞĞƚ͕ƵŝůĚŝŶŐ
العنووو ا  :ووو ر الموينوووا المنووو رة ا
262

EŽ͘Ϯϯϴ͕KƉƉ͘ƚŽƌĂĨĂƚ^ǁĞĞƚƐ͕ŵŵĂŶ͕:ŽƌĚĂŶ
موووو رة رقوووور 276ا ق بوووول ل يوووو ت

هذه – االرب
تسجيل ,م
ان رف ت

العالمة اليعطي اصحاهبا حق
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ب
الكلماتسنرت ص
عمارة جالرياي
املطلق :انبلس
احلماية التبليغ
عنوان
والعبارات
ابستخدام
262

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام


مبعزل عن العالمة

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
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Trade Mark No.: 30708
In Class: 3

العالمة التجارية رقم  31212 :
يف الصنف  3 :





التاريخ  7102/10/73 :


اخلاصة  بتبييض األقمشة
من اجل :
املستحضرات31212
العالمة التجارية رقم  :
املواد 3
الصنف :
اليت تستخدم يف غسيل املالبس
وغريهايف من

التنظيف 7102
ومستحضرات /10/73
التاريخ :
والصقل والكشط وإزالة
األقمشة
وبرشاخلاصة
املستحضرات
من اجل :
بتبييض الروائح
الصابون -
األوساخ،الصابون أبنواعه

وغريها من املواد اليت تستخدم يف غسيل املالبس

العطرية 

ومستحضرات التنظيف والصقل والكشط وإزالة
أبسم  :سائد زايد اسعد صفدي
األوساخ،الصابون أبنواعه وبرش الصابون  -الروائح
العنووووووووو ا  :نووووووووو بلس  -جووووووووو ال :
العطرية 
0795971660

عنوانأبسم :
صفدي  -جوال :
ايد اسعدانبلس
سائد ز :
التبليغ
العنووووووووو ا  :نووووووووو بلس  -جووووووووو ال :
1952594221
0795971660
 عنوان التبليغ  :انبلس  -جوال :






1952594221







͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
Trade Mark
No.: 30708

ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
In Class: 3
͕ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ
Date: 23/01/2017

ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ

ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
͕ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ
ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ

In the name of: sa'd zeyad asad safade

ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲũĂǁǁĂů͗ϬϱϵϳϵϱϰϴϴϬ
In the name of: sa'd zeyad asad safade
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ŶĂďůƵƐͲũĂǁǁĂů
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲũĂǁǁĂů͗ϬϱϵϳϵϱϰϴϴϬ
͗ϬϱϵϳϵϱϰϴϴϬ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲũĂǁǁĂů224
͗ϬϱϵϳϵϱϰϴϴϬ





Ϳ ; 74
Ϳ ; 74


من اجل  :البسة القدم واملعىن هبا االحذية (ابستثناء

،الصنادل  ،احذية ضد املاء
احذية
العظام31215):
تقويةرية رقم
العالمة التجا

واالبطوات ،احذية الرايضة واخلف؛
،احذية
املشي 79
الصنف :
يف
الكعب ونعال االحذية واالجزاء
/10اي
االحذية
اجزاء
 7102
من /73
التاريخ :
أغطية الرأس
الطويلة.
القدماجلوارب
االحذية ،
العلوية
ابستثناء
االحذية (
واملعىن هبا
اجلمن :البسة
من

وقبعاتضدالرايضة
والقبعات
تقويةالقبعات
واملعىن هبا
املاء
الضيقة،احذية
،الصنادل
العظام)
احذية
ايضةاالوشحة،
حة)،
مستديرة
وبرييه (قبعات
واخلف؛
مسطالر
،احذية
واالبطوات
والطواقياملشي
،احذية

األحزمة
ونعالمالبس)
قفازات (
الشاالت ،
اوشحةمنالرقبة،
االحذية.واالجزاء
الكعب
االحذية اي
اجزاء
مالبس)من االحذية  ،اجلوارب الطويلة .أغطية الرأس
(العلوية












العالمة التجارية رقم  31215 :
يف الصنف  79 :
التاريخ  7102/10/73 :

Date: 23/01/2017



Trade Mark No.: 30709
In Class: 25
Date: 23/01/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŶĂŵĞůǇƐŚŽĞƐ;ĞǆĐůƵĚŝŶŐ

ŽƌƚŚŽƉĞĚŝĐƐŚŽĞƐͿ͕ƐĂŶĚĂůƐ͕ǁĂƚĞƌƉƌŽŽĨďŽŽƚƐ͕ǁĂůŬŝŶŐ
Trade Mark No.: 30709
ďŽŽƚƐ͕ďŽŽƚŝĞƐ͕ƐƉŽƌƚŝŶŐƐŚŽĞƐ͕ƐůŝƉƉĞƌƐ͖ƐŚŽĞƉĂƌƚƐŶĂŵĞůǇ
͕ŚĞĞůƉŝĞĐĞƐ͕ŝŶƐŽůĞƐĨŽƌĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌƵƉƉĞƌƐ
In Class: 25
͕ƐƚŽĐŬŝŶŐƐ͘,ĞĂĚŐĞĂƌ͕ŶĂŵĞůǇĐĂƉƐ͕ƐŬƵůůĐĂƉƐ͕ƐƉŽƌƚƐĐĂƉƐ
Date: 23/01/2017
ŚĂƚƐ͕ďĞƌĞƚƐ͕ƐĐĂƌǀĞƐ͕ŶĞĐŬƐĐĂƌǀĞƐ͕ƐŚĂǁůƐ͖ŐůŽǀĞƐ
Ϳ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͘ĞůƚƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŶĂŵĞůǇƐŚŽĞƐ;ĞǆĐůƵĚŝŶŐ
ŽƌƚŚŽƉĞĚŝĐƐŚŽĞƐͿ͕ƐĂŶĚĂůƐ͕ǁĂƚĞƌƉƌŽŽĨďŽŽƚƐ͕ǁĂůŬŝŶŐ
ďŽŽƚƐ͕ďŽŽƚŝĞƐ͕ƐƉŽƌƚŝŶŐƐŚŽĞƐ͕ƐůŝƉƉĞƌƐ͖ƐŚŽĞƉĂƌƚƐŶĂŵĞůǇ
͕ŚĞĞůƉŝĞĐĞƐ͕ŝŶƐŽůĞƐĨŽƌĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌƵƉƉĞƌƐ
͕ƐƚŽĐŬŝŶŐƐ͘,ĞĂĚŐĞĂƌ͕ŶĂŵĞůǇĐĂƉƐ͕ƐŬƵůůĐĂƉƐ͕ƐƉŽƌƚƐĐĂƉƐ
ŚĂƚƐ͕ďĞƌĞƚƐ͕ƐĐĂƌǀĞƐ͕ŶĞĐŬƐĐĂƌǀĞƐ͕ƐŚĂǁůƐ͖ŐůŽǀĞƐ
Ϳ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͘ĞůƚƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐ

الضيقة وقبعات الرايضة In the name of: IHAB M. M. ALMADBOOH
موسى
دمحم علي
واملعىن :هباايهاب
أبسم
والقبعات
القبعات
املذبوح
والطواقي وبرييه (قبعات مستديرة مسطحة) ،االوشحة،
مالبس)  .األحزمة͘ĚĚƌĞƐƐ͗ĞƚŚůĞŚĞŵͰůDĂĚďĂƐĂͰů'ƌĂƐŚŝƵů
الموبسووووا /
الشاالتلحو،ووور /
الرقبة :،بيووووت
العنوووو ا
قفازات (
اوشحة

واملعىن هبا القبعات والقبعات الضيقة وقبعات الرايضة
والطواقي وبرييه (قبعات مستديرة مسطحة) ،االوشحة،

2017/10/1قفازات (مالبس)  .األحزمة
عرشالشاالت ،
التاسعالرقبة،
اوشحة
العدد
(مالبس) 
أبسم  :ايهاب دمحم علي موسى
املذبوح

In the name of: IHAB M. M. ALMADBOOH

͘ĚĚƌĞƐƐ͗ĞƚŚůĞŚĞŵͰůDĂĚďĂƐĂͰů'ƌĂƐŚŝƵů
WĂůĞƐƚŝŶĞ

العنوووو ا  :بيووووت لحوووور  /الموبسووووا /
م رة الج ار
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 /فلسطين

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĞƚŚůĞŚĞŵͰů
DĂĚďĂƐĂͰů'ƌĂƐŚŝƵů͘WĂůĞƐƚŝŶĞ

عنوان التبليغ  :بيت حلم  /املدبسة  /عمارة
اجلراشي  /فلسطني

مشروط بعدم منح محاية على كلمة ĐŽŵĨŽƌƚ
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العالمة التجارية رقم  31201 :

يف الصنف  79 :

العالمة التجارية رقم  31201 :
التاريخ  7102/10/73 :
يف الصنف  79 :
واملعىن هبا
القدم
البسة
اجل :
من
 7102/10
/73
التاريخ :

Trade Mark No.: 30710
In Class: 25



Trade Mark No.: 30710
Date:
23/01/2017

االحذية (ابستثناء

ابستثناء
االحذية (
تقويةالبسة
اجل :
من
املاء
ضد
واملعىنادلهبا ،احذية
القدم ،الصن
العظام)
احذية

احذية تقوية العظام) ،الصنادل ،احذية ضد املاء
واخلف؛
،احذية املشي واالبطوات ،احذية الرايضة
،احذية املشي واالبطوات ،احذية الرايضة واخلف؛
واالجزاء
االحذية واالجزاء
ونعال االحذية
الكعب ونعال
اي الكعب
االحذية اي
من االحذية
اجزاء من
اجزاء
أغطية الالررأس
الطويلة ..أغطية
اجلوارب الطويلة
االحذية  ،،اجلوارب
من االحذية
العلوية من
العلوية
أس

In Class: 25

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŶĂŵĞůǇƐŚŽĞƐ;ĞǆĐůƵĚŝŶŐ
Date: 23/01/2017

ŽƌƚŚŽƉĞĚŝĐƐŚŽĞƐͿ͕ƐĂŶĚĂůƐ͕ǁĂƚĞƌƉƌŽŽĨďŽŽƚƐ͕ǁĂůŬŝŶŐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŶĂŵĞůǇƐŚŽĞƐ;ĞǆĐůƵĚŝŶŐ
ďŽŽƚƐ͕ďŽŽƚŝĞƐ͕ƐƉŽƌƚŝŶŐƐŚŽĞƐ͕ƐůŝƉƉĞƌƐ͖ƐŚŽĞƉĂƌƚƐŶĂŵĞůǇ
ŽƌƚŚŽƉĞĚŝĐƐŚŽĞƐͿ͕ƐĂŶĚĂůƐ͕ǁĂƚĞƌƉƌŽŽĨďŽŽƚƐ͕ǁĂůŬŝŶŐ
͕ŚĞĞůƉŝĞĐĞƐ͕ŝŶƐŽůĞƐĨŽƌĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌƵƉƉĞƌƐ
ďŽŽƚƐ͕ďŽŽƚŝĞƐ͕ƐƉŽƌƚŝŶŐƐŚŽĞƐ͕ƐůŝƉƉĞƌƐ͖ƐŚŽĞƉĂƌƚƐŶĂŵĞůǇ
͕ŚĞĞůƉŝĞĐĞƐ͕ŝŶƐŽůĞƐĨŽƌĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌƵƉƉĞƌƐ
͕ƐƚŽĐŬŝŶŐƐ͘,ĞĂĚŐĞĂƌ͕ŶĂŵĞůǇĐĂƉƐ͕ƐŬƵůůĐĂƉƐ͕ƐƉŽƌƚƐĐĂƉƐ
͕ƐƚŽĐŬŝŶŐƐ͘,ĞĂĚŐĞĂƌ͕ŶĂŵĞůǇĐĂƉƐ͕ƐŬƵůůĐĂƉƐ͕ƐƉŽƌƚƐĐĂƉƐ
ŚĂƚƐ͕ďĞƌĞƚƐ͕ƐĐĂƌǀĞƐ͕ŶĞĐŬƐĐĂƌǀĞƐ͕ƐŚĂǁůƐ͖ŐůŽǀĞƐ
ŚĂƚƐ͕ďĞƌĞƚƐ͕ƐĐĂƌǀĞƐ͕ŶĞĐŬƐĐĂƌǀĞƐ͕ƐŚĂǁůƐ͖ŐůŽǀĞƐ
Ϳ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͘ĞůƚƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐ
Ϳ;ĐůŽƚŚŝŶŐͿ͘ĞůƚƐ;ĐůŽƚŚŝŶŐ

واملعىن هبا القبعات والقبعات الضيقة وقبعات الرايضة
ايضة
واملعىن هبا القبعات والقبعات الضيقة وقبعات الر
والطواقي وبرييه (قبعات مستديرة مسطحة) ،االوشحة،
وشحة،
والطواقي وبرييه (قبعات مستديرة مسطحة) ،اال
اوشحة الرقبة ،الشاالت  ،قفازات (مالبس)  .األحزمة

مالبس) 
الرقبة ،الشاالت  ،قفازات (مالبس)  .األحزمة
(اوشحة
ايهاب دمحم علي موسى
أبسم :
مالبس) 
(
املذبوح

ايهاب دمحم علي موسى
أبسم :
العنوووو ا

 :بيووووت لحوووور  /الموبسووووا /

ر
املذبوحم رة الج ا

 /فلسطين

In the name of: IHAB M. M. ALMADBOOH

In
the name of: IHAB M. M. ALMADBOOH
͘ĚĚƌĞƐƐ͗ĞƚŚůĞŚĞŵͰůDĂĚďĂƐĂͰů'ƌĂƐŚŝƵů
WĂůĞƐƚŝŶĞ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĞƚŚůĞŚĞŵͰů
عنوان التبليغ  :بيت حلم  /املدبسة  /عمارة
͘ĚĚƌĞƐƐ͗ĞƚŚůĞŚĞŵͰůDĂĚďĂƐĂͰů'ƌĂƐŚŝƵů
العنوووو ا  :بيووووت لحوووور  /الموبسووووا /
DĂĚďĂƐĂͰů'ƌĂƐŚŝƵů͘WĂůĞƐƚŝŶĞ
اجلراشي  /فلسطني

WĂůĞƐƚŝŶĞ

م رة الج ار  /فلسطين

حق
اصحاهبا
يعطي
تسجيل
ان
العالمةحلمال  /املدبسة  /عمارة
هذه بيت
التبليغ :
عنوان


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ĞƚŚůĞŚĞŵͰů


مبعزل عن العالمة
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق



احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
اجلراشي  /فلسطني
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة

DĂĚďĂƐĂͰů'ƌĂƐŚŝƵů͘WĂůĞƐƚŝŶĞ
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Trade Mark No.: 30711

العالمة التجارية رقم  31200 :

يف الصنف  43 :
التاريخ  7102/10/74 :

In Class: 43
Trade Mark No.: 30711
Date: 24/01/2017







العالمة التجارية رقم  31200 :

In Class: 43

يف الصنف  43 :

Date: 24/01/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ

واملشروابت 
من اجل  :خدمات توفري
االطعمة 7102/10
التاريخ /74 :
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
من اجل  :خدمات توفري االطعمة واملشروابت 
In the name of: Ibrahem Mohamad Ali Mohamad Abu
أبسم  :ابراهيم دمحم علي دمحم ابو
In the name of: Ibrahem Mohamad Ali Mohamad Abu
أبسم  :ابراهيم دمحم علي دمحم ابو
Kwiek
Kwiek
كويك
كويك
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůďŝĞƌĂŚDŽũĂŵĂΖĂůŵĂŚĂƚĂŚ
العنووووووو ا  :رام هللا البيووووووورة جموووووووول
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůďŝĞƌĂŚDŽũĂŵĂΖĂůŵĂŚĂƚĂŚ
البيووووووورة جموووووووول
العنووووووو ا  :رام هللا
المحطا

المحطا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚůďŝĞƌĂŚ
DŽũĂŵĂΖĂůŵĂŚĂƚĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ZĂŵĂůůĂŚůďŝĞƌĂŚ


عنوان التبليغ  :رام هللا البرية جممع احملطة




عنوان التبليغ  :رام هللا البرية جممع احملطة



DŽũĂŵĂΖĂůŵĂŚĂƚĂŚ






; 7227
Ϳ
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العالمة التجارية رقم  31207 :
يف الصنف  32 :







Date:
Trade24/01/2017
Mark No.: 30712

 7102
74ر/ية/10
 31207
رقم  :
التاريخ :التجا
العالمة
يف الصنف  32 :

In Class: 38

 /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dsZK^d
Date: 24/01/2017
In
the name of:
AL-ALSHQAR
COMPANY FOR
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
dsZK^d

In the name of: AL-ALSHQAR
ADVERTISING
AND MEDIA COMPANY FOR

من اجل  :بث تلفزيوين 

التاريخ  7102 /10/74 :
االشقر  للدعايه
اجل  :شر
أبسم :
كةتلفزيوين
بث
من

أبسم  :شركة االشقر للدعايه

واالعالم
واالعالم

ADVERTISING AND MEDIA

بب بب سلكرم-
ط لكرم
العن اا  ::ط
العن
س وو لل طط 77
092851992 -

Trade Mark No.: 30712
In Class: 38

ĚĚƌĞƐƐ͗dh><ZDͲ^D>>Ͳd,ϯͲϬϵϮϲϳϭϵϵϮ
ĚĚƌĞƐƐ͗dh><ZDͲ^D>>Ͳd,ϯͲϬϵϮϲϳϭϵϵϮ

092851992
طولكرم -دعباس مول ط - 3
عنوان -التبليغ :
 157620557طولكرم -دعباس مول ط - 3
عنوان التبليغ :

هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
ان تسجيل
157620557
احلماية


املطلق

ابستخدام

الكلمات

^ͲĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :dh><ZD
D>>Ͳd,ϯͲϬϵϮϲϳϭϵϵϮ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
^Ͳ:dh><ZD

D>>Ͳd,ϯͲϬϵϮϲϳϭϵϵϮ
 

والعبارات

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

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة











Ϳ;3
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Trade Mark No.: 30714
In Class: 35

العالمة التجارية رقم  31204 :
يف الصنف  39 :
التاريخ  7102/10/74 :

Date: 24/01/2017







͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
Date: 24/01/2017
التاريخ  7102/10/74 :
االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

In the name of: Sharekat
Alsharq Liltebaha
Walnasher
أبسم  :شركة الشرق للطباعة
االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
In
the
name
of:
Sharekat
Alsharq
Liltebaha
Walnasher
أبسم  :شركة الشرق للطباعة
Mosahama Khososiya
Mosahama Khososiya
والنشر مسامهة خصوصية
والنشر مسامهة خصوصية
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůďŝƌĞŚ^ŚĂƌΖĞůƋƵĚƐ
العن ا  :رام هللا البيرة ر القوس
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůďŝƌĞŚ^ŚĂƌΖĞůƋƵĚƐ
العن ا  :رام هللا البيرة ر
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚůďŝƌĞŚ^ŚĂƌΖĞ
القوس هللا البرية شارع القدس
عنوان التبليغ  :رام
ůƋƵĚƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ZĂŵĂůůĂŚůďŝƌĞŚ^ŚĂƌΖĞ
عنوان التبليغ  :رام هللا البرية شارع القدس

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

والرسومات ا لوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

اليعطيالعالمةاصحاهبا حق
 :ان تسجيل هذه العالمة مبعزل عن

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

Trade Mark No.: 30714
͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
In Class: 35

العالمة التجارية رقم  31204 :
يف الصنف  39 :

͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ







والرسومات ا لوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

Ϳ;4

مبعزل عن العالمة
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العالمة التجارية رقم  31209 :
يف الصنف  32 :
التاريخ  7102/10/74 :

Trade Mark No.: 30715
In Class: 37
Date: 24/01/2017







/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵŝůĚŝŶŐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͖ƌĞƉĂŝƌ͖ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ
 31209الرتكيب
وخدمات
واالصالح
من اجل  :انشاء املباين
Trade Mark No.: 30715
التجارية رقم  :
العالمة
In Class: 37
يف الصنف  32 :
والتصليح 
Date: 24/01/2017
التاريخ  7102/10/74 :
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ƵŝůĚŝŶŐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͖ƌĞƉĂŝƌ͖ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ
كيب
الرت
وخدمات
واالصالح
املباين
انشاء
:
اجل
من
In the name of: SHAREKET
ALBU'D ALRABE' LEL
أبسم  :شركة البعد الرابع
ƐĞƌǀŝĐĞƐ
والتصليح 
ISTETHMAR ALAQARE
In the name of: SHAREKET ALBU'D ALRABE' LEL
أبسم  :شركة البعد الرابع
لالستثمار العقاري

ƐĞƌǀŝĐĞƐ

لالستثمار العقاري

ISTETHMAR ALAQARE

ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^ͲZ&/Ͳ:tt>͗Ϭϱϵϴϯϭϲϰϲϲ
بلس  -:رفيووي  -ج و ال ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^ͲZ&/Ͳ:tt>͗Ϭϱϵϴϯϭϲϰϲϲ :
 اج:و نوالالعنو ا
 :نو بلس  -رفيووي العنو
0796718188

0796718188

عنوان التبليغ  :انبلس  -رفيداي  -جوال :
1952306466

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

عنوان التبليغ  :انبلس  -رفيداي  -جوال :
1952306466

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة
 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

الكلمات والعبارات
احلماية املطلق ابستخدام
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة



ͲĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^ͲZ&/
:tt>͗Ϭϱϵϴϯϭϲϰϲϲ

ͲĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^ͲZ&/

:tt>͗Ϭϱϵϴϯϭϲϰϲϲ
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العالمة التجارية رقم 70518 :
في الصنف 12 :
التاريخ 2015/01/21 :


لآلخرين ،مبا يف ذلك هندسة
من
اهلندسية70518
اخلدماترقم :
اجل :التجارية
العالمة
في الصنف :
 12العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم
الربجميات؛اخلدمات
التاريخ 2015/01/21 :
املتعلقة هبا؛ خدمـات تصميم وتطوير عتاد وبرجميات الكمبيوتـر؛
خدمات االستشارات يف جمال برجميات الكمبيوتر؛ هندسة الكمبيوتر؛
وصيانةذلك
وتصليح مبا يف
واختبارلآلخرين،
وصياغةاهلندسية
اخلدمات
من اجل
هندسةوانتساخ
وتكييف
خدمات :برجمة
وخدمات البحث
العلمية والتقنية
الربجميات؛اخلدمات
والتصميمهبا؛
واملساندة املتعلقة
وخدمات البحث
الكمبيوتر
وأتجري برجميات
الكمبيوتـر؛
جميات
ر
وب
عتاد
وتطوير
تصميم
ـات
م
خد
املتعلقة هبا؛
واختبار وحتديث ونسخ برجميات الكمبيوتر؛ خدمات
تركيب
الكمبيوتر؛
هندسة
الكمبيوتر؛
جميات
ر
ب
جمال
يف
االستشارات
خدمات
االستشارات الفنية والنصح يف جمال عتاد الكمبيوتر وبرجميات

وانتساخ
وملحقاترجمة
خدمات ب
وتكييفالسحابية؛
وصيانةاحلوسبة
وتصليح شبكة
واختباراستضافة
وصياغةالطرفية؛
الكمبيوتر
املتعلقة هبا؛
وخدمات البحث
واملساندة احلوسبة
واستخدام شبكة
الكمبيوترللوصول إىل
جمياتالتشغيل
وأتجريب بررجميات
أتجري

حولبرجميات
ونسخ
وحتديث
واختبار
تركيب
خدماتونظم
الكمبيوتر؛برجميات
تصميم وتطوير
ومات
تقدمي املعل
السحابية؛
وبرجميات
الكمبيوتر
جمال عتاد
والنصح يف
االستشارات الفنية
واستخدام
للوصول إىل
التشغيل
برجميات
الكمبيوتر؛ برجمة
وشبكات
احلوسبةالسحابية؛
أساليباحلوسبة
واختبارشبكة
تطويراستضافة
الطرفية؛
الكمبيوتر
وملحقات
شبكة احلوسبة السحابية.

واستخدام
للوصول إىل
أتجري بر
احلوسبةتوفري
شبكةواملالحة؛
االتصاالت
إشارات
التشغيل معاجلة
جمياتوبرجميات
واخلوارزميات
غريوتطوير
تصميم
لربجمياتحول
املؤقتاملعلومات
االستخدامتقدمي
السحابية؛
ونظمأجل
برجميات من
القابلة ل لتنزيل
التشغيل
واستخدام
للوصول
احلوسبةالتشغيل
شبكةبرجميات
واستخدامرجمة
وشبكاتإىلالكمبيوتر؛ ب
توفريإىلاالستخدام
السحابية؛
الوصول

البياانتاحلوسبة
لتحليلأساليب
للتنزيلواختبار
قابلةتطوير
السحابية.
املؤقتاحلوسبة
شبكة
املالية وإعداد
لربجميات غري
إدارة توفري
واملالحة؛
معاجلة
استضافةجميات
واخلوارزميات وبر
املعرفة
االتصاالت جمال
إشاراتالكمبيوتر يف
تطبيقات
برجميات
التقارير؛
لتنزيلوالمن أجل
غريعنالقابلة ل
املؤقت
االستخدام
بياانت؛
املعلومات
التشغيلفيها
لربجمياتالبحث
بياانت ميكن
قواعد
إلنشاء
االستخدام
توفري
السحابية؛
احلوسبة
شبكة
واستخدام
إىل
الوصول
خدمات ختزين البياانت احملوسبة؛ استضافة اخلادم؛ استضافة قواعد
املؤقت لربجميات غري قابلة للتنزيل لتحليل البياانت املالية وإعداد

املعرفة
اإللكرتونيةإدارة
الكمبيوتر يف جمال
استضافةتطبيقات
الكمبيوتر؛ برجميات
التقارير؛ استضافة
على شبكة
منصات التجارة
بياانت
بياانت؛
املعلومات
فيها عن
البحث
كاتميكن
بياانت
اإلنرتنت؛قواعد
إلنشاء
تصميموالوتطوير
اإلنرتنت؛
لشبكة
البحث
توفري حمر

للتنزيل
للربجميات غري
احملوسبة؛ املؤقت
البياانتاالستخدام
ختزين وتوفري
خدماتوأتجري
وبرجمة
القابلةقواعد
استضافة
استضافة اخلادم؛
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

املؤقت لربجم يات الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل عرب اإلنرتنت ألغراض

جتارية ،وإلدارة امللفات وللتعرف على اخلصائص البصرية والصوتية

Trade Mark No.: 30716
In Class: 42
Date: 24/01/2017
In
Respect
of:No.:
Engineering
Trade
Mark
30716 services for
;others, including software engineering
In Class: 42
scientific and technological services and
Date: 24/01/2017
research
;and design relating thereto

design and development of compute r
hardware and software; computer
In Respect
of: Engineering
for
software
consultancy
services;services
computer
others,
including
software
;engineering
engineering; computer software
scientific and technological
services
programming,
configuration,
testing,and
research
and design relating
;thereto
repair,
maintenance,
customization,
design and development
of compute
r
duplication,
re ntal, research
and support
hardware
and
;software
computer
services; installation, testing, updating and
softwareofconsultancy
services; computer
copying
;computer software
technical
engineering;and
computer
software
consultancy
advisory
services in the
programming,
configuration,
testing, and
field
of computer
hardware, software
repair,
maintenance,
customization,
computer peripherals; hosting of cloud
;duplication,network
re ntal, research
computing
rental ofand
opesupport
rating
services; for
installation,
updating
software
accessingtesting,
and using
a cloudand
copying of computer
software; technical
computing
network; providing
consultancy
and
advisory
services
information about the design
and in the
field of computer
hardware,
software and
development
of computer
software,
computer
;peripherals
of cloud
systems
and
networks; hosting
programming
of
computing
;network
rental
of
ope
rating
operating software for accessing and
using
for accessing
and using
a cloud
asoftware
cloud computing
;network
development
computing
providing
and
;testing network
of computing
methods,
informationand
about
the design
and
algorithms
software
for processing
development
of
computer
software,
;telecommunication and navigation signals
systems and
networks;use
programming
of
providing
temporary
of nonoperating software
for accessing
downloadable
operating
softwareand
for using
a cloud computing
development
accessing
;and usingnetwork
a cloud computing
and
testing
of
computing
methods,
network; providing te mporary use of nonalgorithms andsoftware
softwarefor
foranalysing
processing
downloadable
telecommunication
and navigation
;signals
financial data and generating
;reports
providing
temporary
use of nonhosting compute
r application
software in
downloadable
operating
software
forfor
the field of knowledge
manage
ment
accessing
and
using
a
cloud
computing
creating searchable databases of
;network
providing
te mporary
use d
ofdata
noninformation
;and data
computerize
downloadable
software
for
analysing
storage services; server hosting; hosting
computer databases; hosting e-commerce
platforms on the Inte rnet; providing
search engines for the Inte rnet; design,
development, programming, rental and
providing temporary use of online nondownloadable software for inventory
manage ment; design, development,
programming, rental and providing

creating searchable databases of
information and data; computerize d data
storage services; server hosting; hosting
computer databases; hosting e-commerce
143
platforms on the Inte rnet; providing
search engines for the Inte rnet; design,
development, programming, rental and
providing temporary use of online nondownloadable software for inventory
manage ment; 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
entertainme nt 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 manage ment, for
travel agency manage ment, for travel
expenses, for hotel manage ment and
property management in the hospitality
industry, for meeting and event
manage ment in the hospitality industry,
for restaurant management, for parking
space management, for airport, airline
and cre w management, for flight
manage ment, for passenger tracking, for
cargo and luggage tracking and
manage ment, for adve rtising, marketing
and content management, for issuing,
redeeming and exchanging vouchers, for
providing targeted offers, vouchers,
discounts, special offers and promotional
information, for customer relationship
manage ment, for human resource and
staff manage ment, for payment services,
for securing financial transactions, for
fraud manage ment 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,
manage ment 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

وبرجمة وأتجري وتوفري االستخدام املؤقت للربجميات غري القابلة للتنزيل
عرب اإلنرتنت إلدارة املخزون؛ تصميم وتطوير وبرجمة وأتجري وتوفري

2017/10/1 العدد التاسع عرش

االستخدام املؤقت لربجميات االتصاالت غري القابلة للتنزيل عرب

 برانمج حمرك البحث ألجهزة الكمبيوتر وبرجميات بينية،اإلنرتنت
ألجهزة الكمبيوتر؛ تصميم وتطوير وبرجمة وأتجري وتوفري االستخدام

املؤقت لربجم يات الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل عرب اإلنرتنت ألغراض

 وإلدارة امللفات وللتعرف على اخلصائص البصرية والصوتية،جتارية
 وملعاجلة واسترياد ومجع وإدارة ومركزية البياانت وجمموعات،واملالمح
 وللحجوزات واحلجز املسبق واحلصول على التذاكر لقطاع،البياانت
النقل والسفر والفنادق واملطاعم واألنشطة الرايضيةوالثقافية

 وإلدارة ونقل الركاب بواسطة كافة وسائل النقل اجلوي أو،والرتفيهية

 وإلدارة السفر وخط سري،الربي أو البحري أو السكك احلديدية
 وإلدارة الرحالت البحرية؛ وإلدارة، ولتوفري معلومات السفر،الرحالت

 وإلدارة الفنادق واملمتلكات يف،وكاالت السفر؛ ولبيان نفقات السفر
، وإلدارة االجتماعات والفعاليات يف قطاع الضيافة،قطاع الضيافة
 وإدارة املطارات، وإلدارة املواقف يف املطارات،وإلدارة املطاعم

، وإلدارة رحالت الطريان،وشركات اخلطوط اجلوية وطاقم الطائرات
 وإلدارة الدعاية، ولتتبع وإدارة نقل ا لبضائع واألمتعة،ولتتبع الركاب

 وإلصدار واسرتداد قيمه وتبادل،واالعالن والتسويق وإدارة احملتوى
القسائم ولتقدمي العروض املستهدفة والقسائم واخلصومات والعروض

 وإلدارة املوارد،اخلاصة واملعلومات الرتوجيية وإلدارة عالقات العمالء

 ولتأمني املعامالت، وخل دمات السداد،البشرية وإدارة شؤون املوظفني
 ولتستخدم يف أمتتة وإدارة عمليات،املالية وإدارة والكشف عن الغش
األعمال التجارية؛ استضافة وصيانة الربجميات عرب اإلنرتنت اليت

تتفاعلبينياً مع جمموعة متنوعة من نظم التوزيع ونظم تنظيم إجراءات
،السفر ونظم إدارة املمتلكات للسماح للحجز يف الوقت احلقيقي

 وكل ما يتعلق،إدارة خمزون الغرف ومجع وإدارة معلومات الضيف
 مبا يف ذلك،بقطاع الضيافة؛ خدمات الدعم الفين لربجميات الكمبيوتر

الدعم عرب اإلنرتنت الستكشاف أخطاء مشاكل الربجميات وإصالحها؛

 االست شارات وتقدمي،تصميم وتطوير أنظمة سالمة البياانت اإللكرتونية

.املعلومات املتعلقة ابخلدمات املذكورة أعاله
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In the name of: AMADEUS IT GROUP
ĚĚƌĞƐƐ͗^ĂůǀĂĚŽƌĚĞDĂĚĂƌŝĂŐĂ͕ϭϮϴϬϮϳDZ/
^ƉĂŝŶ

In
the name of: AMADEUS IT GROUP
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ĚĚƌĞƐƐ͗^ĂůǀĂĚŽƌĚĞDĂĚĂƌŝĂŐĂ͕ϭϮϴϬϮϳDZ/
^ƉĂŝŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

; 6 Ϳ

1 باري جو

1 باري جو

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ͕

ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨǀŽŝĐĞ͕ĚĂƚĂ͕ŐƌĂƉŚŝĐƐ͕ŝŵĂŐĞƐ͕ĂƵĚŝŽĂŶĚ
ǀŝĚĞŽďǇŵĞĂŶƐŽĨƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͕ǁŝƌĞůĞƐƐ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŶĞƚǁŽƌŬƐ͕ƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚĂŶĚǁŝƌĞůĞƐƐ
ƚĞůĞƉŚŽŶǇ͖ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐĞŶĂďůŝŶŐƚŚĞ
ĞǆĐŚĂŶŐĞŽĨĚĂƚĂďĞƚǁĞĞŶĂŝƌůŝŶĞƐ͕ĂŝƌƉŽƌƚƐ͕ĂŶĚŐƌŽƵŶĚ
ŚĂŶĚůĞƌƐĂŵŽŶŐƐƚŽƚŚĞƌƐǀŝĂĂĐŽŶŶĞĐƚŝǀŝƚǇŽƌĐŽŵŵŽŶƵƐĞ
ƉůĂƚĨŽƌŵ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŶĞƚǁŽƌŬƐ
ĂŶĚƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽ
ĐůŽƵĚĐŽŵƉƵƚŝŶŐŶĞƚǁŽƌŬ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚĐŽŵƉƵƚĞƌ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĂŶĚŽŶůŝŶĞĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽĚĂƚĂ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƐŽĨƚǁĂƌĞŽŶĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ůĞĂƐŝŶŐĂĐĐĞƐƐƚŝŵĞƚŽĂ
ĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞŝŶƚŚĞĨŝĞůĚƐŽĨƚƌĂǀĞůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚ
ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ͕ŶĂŵĞůǇĨŽƌĨůŝŐŚƚ͕ƌĂŝů͕ďŽĂƚ͕ĐƌƵŝƐĞ͕ŚŽƚĞů͕
ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚ͕ĐĂƌƌĞŶƚĂůĂŶĚĨŽƌĐƵůƚƵƌĂů͕ƌĞĐƌĞĂƚŝŽŶĂů͕
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚĂŶĚƐƉŽƌƚŝŶŐĞǀĞŶƚƐ͖ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨĚĂƚĂ͕
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞǀŝĂŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽƉůĂƚĨŽƌŵƐŽŶƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͖
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽĞͲĐŽŵŵĞƌĐĞƉůĂƚĨŽƌŵƐŽŶƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͖
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŵĞƐƐĂŐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ŵĞƐƐĂŐĞĂůĞƌƚƐƚŽƚƌĂǀĞůůĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌƐĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐ
ŝƚŝŶĞƌĂƌŝĞƐ͕ĨůŝŐŚƚƐ͕ǁĞĂƚŚĞƌ͕ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶƐ͕
ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ͕ĂŶĚĞǀĞŶƚƐďǇŵŽďŝůĞĚŝŐŝƚĂůĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͖
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĐŚĂƚƌŽŽŵƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽŶůŝŶĞďƵůůĞƚŝŶ
ďŽĂƌĚƐĂŶĚĨŽƌƵŵƐĨŽƌƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨŵĞƐƐĂŐĞƐŝŶƚŚĞ
ĨŝĞůĚŽĨƚƌĂǀĞů͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂŶĚƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐsWE;ǀŝƌƚƵĂůƉƌŝǀĂƚĞŶĞƚǁŽƌŬͿƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚ
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐĨŽƌƚŚĞĂŝƌůŝŶĞƐ͕ĂŝƌƉŽƌƚƐ͕ƚŽƵƌŝƐŵĂŶĚƚƌĂǀĞů
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ͖ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĂĚǀŝĐĞƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞ

بور ب
 سولف: العن ا
 فلسطني-  انبلس705

 وريو تسب ني26025 

ب. مساس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ
 فلسطني-  انبلس705


; 6 Ϳ

In Class: 38
Date: 24/01/2017

العن ا

26025

ب. مساس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ

231
Trade Mark No.: 30717

 سولف بور ب:
وريو تسب ني

 31202 : العالمة التجارية رقم


 32 : يف الصنف
 7102/10/74 : التاريخ




 مبا يف ذلك نقل، خدمات االتصاالت: من اجل
الصوت والبياانت والرسومات والصور وامللفات
،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


طريق االتصال أو منصات االستخدام املشرتك؛ توفري
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
واملباشرة عرب اإلنرتنت؛ توفري الوصول إىل البياانت
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

واألنشطة الثقافية والرتفيهية والتسلية واألحداث
الرايضية؛ نقل البياانت واملعلومات وبرجميات الكمبيوتر

͕ŝƚŝŶĞƌĂƌŝĞƐ͕ĨůŝŐŚƚƐ͕ǁĞĂƚŚĞƌ͕ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶƐ
ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ͕ĂŶĚĞǀĞŶƚƐďǇŵŽďŝůĞĚŝŐŝƚĂůĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
͖ĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĐŚĂƚƌŽŽŵƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽŶůŝŶĞďƵůůĞƚŝŶ
145
ďŽĂƌĚƐĂŶĚĨŽƌƵŵƐĨŽƌƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨŵĞƐƐĂŐĞƐŝŶƚŚĞ
͖ĨŝĞůĚŽĨƚƌĂǀĞů͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂŶĚƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐsWE;ǀŝƌƚƵĂůƉƌŝǀĂƚĞŶĞƚǁŽƌŬͿƐĞƌǀŝĐĞƐ
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚ
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐĨŽƌƚŚĞĂŝƌůŝŶĞƐ͕ĂŝƌƉŽƌƚƐ͕ƚŽƵƌŝƐŵĂŶĚƚƌĂǀĞů
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ͖ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĂĚǀŝĐĞƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞ
͘ĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚƐĞƌǀŝĐĞƐ

الكمبيوتر؛ أتجري وقت الوصول إىل قاعدة بياانت
اإلنرتنت واملنتدايت لنقل الرسائل يف جمال السفر
الكمبيوتر يف جماالت معلومات السفر واحلجوزات،
 2017/10/1تقدمي خدمات الشبكات
واإلقامة املؤقتة؛
العددوالنقل
التاسع عرش
وخباصة رحالت الطريان والسكك احلديدية والقوارب
االفرتاضية اخلاصة ()sWE؛ خدمات االتصاالت
والرحالت البحرية والفنادق واملطاعم وأتجري السيارات
املتعلقة أبعمال وعمليات شركات اخلطوط اجلوية
واألنشطة الثقافية والرتفيهية والتسلية واألحداث
واملطارات والسياحة والسفر؛ تقدمي املعلومات واملشورة
الرايضية؛ نقل البياانت واملعلومات وبرجميات الكمبيوتر
بشأن اخلدمات املذكورة أعاله .
عرب شبكات كمبيوتر عاملية؛ توفري سبل الوصول إىل
In the name of: AMADEUS IT GROUP
أبسم  :أماديوس آي يت جروب
املنصات عرب شبكة اإلنرتنت؛ توفري سبل الوصول إىل
ĚĚƌĞƐƐ͗^ĂůǀĂĚŽƌĚĞDĂĚĂƌŝĂŐĂ͕ϭϮϴϬϮϳDZ/
باري جوو 1
العن و ا  :سوولف بور ب
شبكة
عرب
اإللكرتونية
منصات التجارة
^ƉĂŝŶ
 26025وريو تسب ني
اإلنرتنت؛خدمات الرسائل اإللكرتونية؛ توفري تنبيهات
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :مساس للملكيه الفكريه ص.ب
الرسائل اإللكرتونية للمسافرين وغريهم بشأن خطوط
 705انبلس  -فلسطني

واجتاه
واإلقامة
والطقس
اجلوية
اإلنرتنتوالرحالت
السري،
واملنتدايت لنقل الرسائل يف جمال السفر

الرقمية
والفعاليات على
الرحلة

اإللكرتونيةالشبكات
األجهزة خدمات
املؤقتة؛ تقدمي
والنقل واإلقامة
اإلنرتنت واملنتدايت لنقل الرسائل يف جمال السفر

توفري
العاملية؛
الكمبيوترية
االتصاالت
وشبكات
النقالة
االتصاالت
خدمات
)sWE
اخلاصة (
الشبكات
خدمات
املؤقتة؛؛ تقدمي
واإلقامة
االفرتاضيةوالنقل

االتصاالت
خدمات
؛
)
sWE
(
اخلاصة
اضية
رت
االف
عرب
أبعمالالدردشة؛
خدمات غرف
اإلعالانتاجلوية
لوحات اخلطوط
وعملياتتقدميشركات
املتعلقة

املتعلقة أبعمال وعمليات شركات اخلطوط اجلوية
واملطارات والسياحة والسفر؛ تقدمي املعلومات واملشورة

واملطارات والسياحة والسفر؛ تقدمي املعلومات واملشورة
بشأن اخلدمات املذكورة أعاله .

بشأن اخلدمات املذكورة أعاله .

أبسم  :أماديوس آي يت جروب

العن و اآي يت جروب
أبسم  :أماديوس

 :سوولف بور ب

26025

Ϳ;2

In the name of: AMADEUS IT GROUP

In the name of: AMADEUS IT GROUP

ĚĚƌĞƐƐ͗^ĂůǀĂĚŽƌĚĞDĂĚĂƌŝĂŐĂ͕ϭϮϴϬϮϳDZ/
^ƉĂŝŶ

باري جوو 1

وريو تسب ني

جوو 1
بور بمساس باري
العن و اعنوان :سوولف
الفكريه
للملكيه
التبليغ :
 705انبلس  -فلسطني
 26025وريو تسب ني


ĚĚƌĞƐƐ͗^ĂůǀĂĚŽƌĚĞDĂĚĂƌŝĂŐĂ͕ϭϮϴϬϮϳDZ/
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ص.ب
^ƉĂŝŶ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

عنوان التبليغ  :مساس للملكيه الفكريه ص.ب





 705انبلس  -فلسطني
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العالمة التجارية رقم  31202 :

Ϳ;2

يف الصنف  72 :
التاريخ  7102/10/79 :







العالمة التجارية رقم  31202 :

األلعاب؛ 72
يف الصنف :
أدوات اللعب؛ أدوات اجلمباز؛
من اجل :
التاريخ  7102/10/79 :

واملعدات الرايضية؛ زينة شجر عيد امليالد؛
األدوات
من اجل :
امليالد؛
عيد
شجر
زينة
ايضية؛
ر
ال
واملعدات
األدوات
أدوات الزينة االحتفالية وأشجار عيد امليالد الصناعية؛
األلعاب؛ أدوات اللعب؛ أدوات اجلمباز؛

أدوات الزينة االحتفالية وأشجار عيد امليالد الصناعية؛

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؛

آالت تعمل بقطع النقد)آالت لعب(؛ ألعاب الفيديو
العالمة التجارية رقم  31202 :
احملمولة ابليد؛ األلعاب احملمولة ابليد مع شاشات
يف الصنف  72 :
العرض البلورية السائلة؛ ألعاب مناذج املركبات
التاريخ  7102/10/79 :
املصغرة؛ ألعاب على شكل مركبات؛ الطائرات بدون
من اجل  :األلعاب؛ أدوات اللعب؛ أدوات اجلمباز؛

Trade Mark No.: 30718
In Class: 28
Date: 25/01/2017

Trade Mark No.: 30718

͖In Class:'ĂŵĞƐ͖ƉůĂǇƚŚŝŶŐƐ͖ŐǇŵŶĂƐƚŝĐĂƌƚŝĐůĞƐ
28
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

Date: 25/01/2017
ƐƉŽƌƚŝŶŐĂƌƚŝĐůĞƐĂŶĚĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͖ĚĞĐŽƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŚƌŝƐƚŵĂƐ
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗'ĂŵĞƐ͖ƉůĂǇƚŚŝŶŐƐ͖ŐǇŵŶĂƐƚŝĐĂƌƚŝĐůĞƐ
͖ƚƌĞĞƐ͖ĨĞƐƚŝǀĞĚĞĐŽƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŚƌŝƐƚŵĂƐƚƌĞĞƐ
ƐƉŽƌƚŝŶŐĂƌƚŝĐůĞƐĂŶĚĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͖ĚĞĐŽƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŚƌŝƐƚŵĂƐ
ĨĂŝƌŐƌŽƵŶĚĂŶĚƉůĂǇŐƌŽƵŶĚĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ƚŽǇƐ͖ŶŽǀĞůƚŝĞƐĨŽƌ
͖ƚƌĞĞƐ͖ĨĞƐƚŝǀĞĚĞĐŽƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŚƌŝƐƚŵĂƐƚƌĞĞƐ
ĨĂŝƌŐƌŽƵŶĚĂŶĚƉůĂǇŐƌŽƵŶĚĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ƚŽǇƐ͖ŶŽǀĞůƚŝĞƐĨŽƌ
ƉĂƌƚŝĞƐ͖ŐĂŵŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐĨŽƌŐĂŵďůŝŶŐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
ƉĂƌƚŝĞƐ͖ŐĂŵŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐĨŽƌŐĂŵďůŝŶŐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
ŐĂŵĞƐ͖ǀŝĚĞŽŐĂŵĞŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ĂƌĐĂĚĞǀŝĚĞŽŐĂŵĞ
ͲŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ĂŵƵƐĞŵĞŶƚŵĂĐŚŝŶĞƐĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŶĚĐŽŝŶ
ŽƉĞƌĂƚĞĚ͖ƐůŽƚŵĂĐŚŝŶĞƐŐĂŵŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ŚĂŶĚͲŚĞůĚ
͖ǀŝĚĞŽŐĂŵĞƐ͖ŚĂŶĚͲŚĞůĚŐĂŵĞƐǁŝƚŚůŝƋƵŝĚĐƌǇƐƚĂůĚŝƐƉůĂǇƐ
͘ƐĐĂůĞŵŽĚĞůǀĞŚŝĐůĞƐ͖ƚŽǇǀĞŚŝĐůĞƐ͖ĚƌŽŶĞƐƚŽǇƐ

Trade Mark No.: 30718
In Class: 28
Date: 25/01/2017
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗'ĂŵĞƐ͖ƉůĂǇƚŚŝŶŐƐ͖ŐǇŵŶĂƐƚŝĐĂƌƚŝĐůĞƐ

͖ǀŝĚĞŽŐĂŵĞƐ͖ŚĂŶĚͲŚĞůĚŐĂŵĞƐǁŝƚŚůŝƋƵŝĚĐƌǇƐƚĂůĚŝƐƉůĂǇƐ
لألروقة؛ آالت
الفيديو
أجهزة ألعاب
ĚĚƌĞƐƐ͗ŵƌƵŶŶĞŶϭ͕ϱϯϯϬ&ƵƐĐŚůĂŵ^ĞĞ͕ƵƐƚƌŝĂ
7770
وووووووورونين 1ا
الفيديو؛  :أم بو
ألعابالعنوووووووو ا
͘ƐĐĂůĞŵŽĚĞůǀĞŚŝĐůĞƐ͖ƚŽǇǀĞŚŝĐůĞƐ͖ĚƌŽŶĞƐƚŽǇƐ


والعاملة بقطع النقود املعدنية؛
األتوماتيكيةا النمس
التسلية أم س
ف
2017/10/1
الفيديو
آالت لعب(؛
بقطعساابالنقد)
التاسعتعمل
العددآالت
ألعابرية -
للملكية الفك
وشركاهم
عرش :
التبليغ
عنوان

146 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

األلعاب احملمولة ابليد مع شاشات
ب ابليد؛
احملمولة
 4427البرية
ص.
العرض البلورية السائلة؛ ألعاب مناذج املركبات
والذهيبيف جمال السفر
واملنتدايت
اإلنرتنت
اللون
ألعابعلى
املصغرة؛العالمة
تشتمل
الرسائلالطائرات بدون
االمحركبات؛
شكللنقلمر
على
والنقل واإلقامة املؤقتة؛ تقدمي خدمات الشبكات

اضية اخلاصة ()sWE؛ خدمات االتصاالت
طيار ( االف
ألعابرت).
أبسم :




املتعلقة أبعمال وعمليات شركات اخلطوط اجلوية
والسياحةيب أتش
واملطاراتجي أم
ريد بول
والسفر؛ تقدمي املعلومات واملشورة
أبسم  :أماديوس آي يت جروب

أم
العن وسا

النمس
بور ب
:ا سوولف

In the name of: Red Bull GmbH

Ϳ;2

In the name of: AMADEUS IT GROUP

باري جوو 1

 26025وريو تسب ني
كاهم للملكية الفكرية -
عنوان التبليغ  :سااب وشر

ĚĚƌĞƐƐ͗^ĂůǀĂĚŽƌĚĞDĂĚĂƌŝĂŐĂ͕ϭϮϴϬϮϳDZ/
^ƉĂŝŶ

البريةفلسطني
انبلس -
.ب 705
4427


ص

تشتمل العالمة على اللون االمحر والذهيب










Ϳ;2
Trade Mark No.: 30719




يف الصنف  72 :

التعليمية ؛ خدمات توفري
اخلدمات
من اجل :
7102/10
التاريخ /79 :

األلعاب؛ أدوات اللعب؛ أدوات اجلمباز؛

من اجل :
اخلدمات الرتفيهية؛ خدمات األنشطة
التدريب؛

األدوات واملعدات الرايضية؛ زينة شجر عيد امليالد؛
تنظيمامليالداملؤمترات،
تفاليةوالتقر
النشر
والثقافية؛
الصناعية؛
ير؛ عيد
وأشجار
الزينة االح
الرايضية أدوات

واملعارض واملنافسات؛ املراهنات؛ اإلنتاج الصويت
واملرئي ،والتصوير الفوتوغرايف؛ األلعاب الرايضية
 31205
البدنية؛ية رقم  :
العالمة التجار
مكتبات؛ الرتمجة والتفسري؛
خدمات
واللياقة


الصنف 40 :
يف
السباقات والفرق الرايضية للمشاركة يف
تنظيم
املنافسات؛/10/79
التاريخ :
 7102االفالم ،عدا عن األفالم
خدمات انتاج

اإلعالنية؛ خدمات األلعاب املق ّدمة إلكرتونيا عرب
اإلنرتنت من شبكات احلاسوب .

أبسم  :ريد بول جي أم يب أتش

العنوووووووو ا  :أم بووووووووورونين 1ا 7770
أم س ا النمس

ص .ب  4427البرية

تشتمل العالمة على اللون االمحر والذهيب


In Class: 41
Mark No.: 30718
Date: Trade
25/01/2017

In Class: 28
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ĚƵĐĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐ
Date: 25/01/2017

ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖ƐƉŽƌƚŝŶŐĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͖ƉƵďůŝƐŚŝŶŐ
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗'ĂŵĞƐ͖ƉůĂǇƚŚŝŶŐƐ͖ŐǇŵŶĂƐƚŝĐĂƌƚŝĐůĞƐ
ƐƉŽƌƚŝŶŐĂƌƚŝĐůĞƐĂŶĚĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͖ĚĞĐŽƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŚƌŝƐƚŵĂƐ
ĂŶĚƌĞƉŽƌƚŝŶŐ͖ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐ͕ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĂŶĚ
͖ƚƌĞĞƐ͖ĨĞƐƚŝǀĞĚĞĐŽƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŚƌŝƐƚŵĂƐƚƌĞĞƐ
ĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶƐ͖ŐĂŵďůŝŶŐ͖ĂƵĚŝŽĂŶĚǀŝĚĞŽƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ĂŶĚ
ĨĂŝƌŐƌŽƵŶĚĂŶĚƉůĂǇŐƌŽƵŶĚĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ƚŽǇƐ͖ŶŽǀĞůƚŝĞƐĨŽƌ
ƉĂƌƚŝĞƐ͖ŐĂŵŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐĨŽƌŐĂŵďůŝŶŐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
͖ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ͖ƐƉŽƌƚƐĂŶĚĨŝƚŶĞƐƐ͖ůŝďƌĂƌǇƐĞƌǀŝĐĞƐ
ƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶĂŶĚŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶ͖ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨƌĂĐŝŶŐĂŶĚ
ƐƉŽƌƚŝŶŐƚĞĂŵƐƚĂŬŝŶŐƉĂƌƚŝŶĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶƐ͖Ĩŝůŵ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ŽƚŚĞƌƚŚĂŶĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĨŝůŵƐ͖ŐĂŵĞƐĞƌǀŝĐĞƐ
Trade
Mark No.: 30719
͘ƉƌŽǀŝĚĞĚŽŶͲůŝŶĞĨƌŽŵĂĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ


In Class: 41
Date: 25/01/2017

In the name of: Red Bull GmbH

ĚĚƌĞƐƐ͗ŵƌƵŶŶĞŶϭ͕ϱϯϯϬ&ƵƐĐŚůĂŵ^ĞĞ͕ƵƐƚƌŝĂ

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -
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العالمة التجارية رقم  31205 :

ف



Ϳ;2













يف الصنف  40 :
31202

:
رقم
ية
ر
التجا 7102/
العالمة10/
التاريخ 79 :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :مساس للملكيه الفكريه ص.ب







ĚĚƌĞƐƐ͗ŵƌƵŶŶĞŶϭ͕ϱϯϯϬ&ƵƐĐŚůĂŵ^ĞĞ͕ƵƐƚƌŝĂ

اخلدماتبواملذكورة
أعاله.1ا 7770
وووووووورونين
بشأنا  :أم
العنوووووووو

ف



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







واملعارض
واملرئي،
واللياقة

اإلنتاج
املراهنات؛
واملنافسات؛
األلعاب
الفوتوغرايف؛
والتصوير

البدنية؛

خدمات

مكتبات؛

والفرق
السباقات
تنظيم
املنافسات؛ خدمات انتاج

الرتمجة

الصويت
الرايضية

والتفسري؛

يف
كة
للمشار
ايضية
ال ر
االفالم ،عدا عن األفالم

املقد مة
األلعاب
خدمات
اإلعالنية؛
ّ

اإلنرتنت من شبكات احلاسوب.

العدد التاسع عرش 2017/10/1

إلكرتونيا

أبسم  :ريد بول جي أم يب أتش
العنوووووووو ا
ف

عنوان

أم

التبليغ

س

:

ا النمس

كاهم
وشر

للملكية

عرب

147

In the name of: Red Bull GmbH
 ĚĚƌĞƐƐ͗ŵƌƵŶŶĞŶϭ͕ϱϯϯϬ&ƵƐĐŚůĂŵ^ĞĞ͕ƵƐƚƌŝĂ

 :أم بووووووووورونين 1ا 7770

سااب

ƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶĂŶĚŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶ͖ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨƌĂĐŝŶŐĂŶĚ
ƐƉŽƌƚŝŶŐƚĞĂŵƐƚĂŬŝŶŐƉĂƌƚŝŶĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶƐ͖Ĩŝů ŵ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ŽƚŚĞƌƚŚĂŶĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĨŝůŵƐ͖ŐĂŵĞƐĞƌǀŝĐĞƐ
͘ƉƌŽǀŝĚĞĚŽŶͲůŝŶĞĨƌŽŵĂĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ

الفكرية

ص .ب  4427البرية

تشتمل العالمة على اللون االمحر والذهيب


-

234

التاريخ  7102/10/79 :


من اجل  :البرية؛ املياه املعدنية؛ املياه الغازية؛
املشروابت غ ري الكحولية؛ مشروابت الفواكه وعصائر




:

الفواكه؛ والشراب املركز لعمل املشروابت؛

مشروابت الطاقة .
املشروابت؛
التجاريةإعداد
مستحضرات
 31271
رقم  :
العالمة

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ


Date: 25/01/2017






Ϳ ; 5
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂůǁĂƚĞƌƐ͖ĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐ

͖ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĨƌƵŝƚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ
ƐǇƌƵƉƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐ
͘ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĞŶĞƌŐǇĚƌŝŶŬƐ

Trade Mark No.: 30720
In
name
In the
Class:
32 of: Red Bull GmbH
ĚĚƌĞƐƐ͗ŵƌƵŶŶĞŶϭ͕ϱϯϯϬ&ƵƐĐŚůĂŵ^ĞĞ͕ƵƐƚƌŝĂ
Date: 25/01/2017







العالمة التجارية رقم 31271 :

يف الصنف 37 :



37جي أم يب أتش
ريد :بول
أبسم :
الصنف
يف

وووووووورونين 1ا 7770
/10أم بو
: /79
العنوووووووو ا
 7102
التاريخ :

البرية؛ النمس
من فاجل :أم س ا
املياه املعدنية؛ املياه الغازية؛
الفكرية -
عنوان
للملكية 
7102
كاهم/10
وشر/79 :
التبليغري :ساابالتاريخ
وعصائر
الفواكه
مشروابت
الكحولية؛
املشروابت غ
ص .ب  4427البريةمن اجل  :البرية؛ املياه املعدنية؛ املياه الغازية؛
املشروابت؛
وعصائر
لعمل مشروابت الفواكه
كزري الكحولية؛
املر غ
الفواكه؛ والشراب املشروابت

املشروابت؛
لعمل
كز
املر
والشراب
مستحضرات إعداد الفواكه؛
املشروابت؛ مشروابت الطاقة .

أبسم  :ريد بول جي

العنوووووووو ا  :أم
ف

أم

Trade Mark No.: 30720
In Class: 32

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂůǁĂƚĞƌƐ͖ĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐ
͖ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĨƌƵŝƚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
Date: 25/01/2017

ƐǇƌƵƉƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐ
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂůǁĂƚĞƌƐ͖ĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐ
͖ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĨƌƵŝƚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ

͘ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĞŶĞƌŐǇĚƌŝŶŬƐ
ƐǇƌƵƉƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐ
͘ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĞŶĞƌŐǇĚƌŝŶŬƐ


In the name of:
Red
GmbH
In the
nameBull
of: Red
Bull GmbH

مستحضرات إعداد املشروابت؛ مشروابت الطاقة .

أتش
أم
بول جي أم يب أتش
يب ريد
أبسم :



 ĚĚƌĞƐƐ͗ŵƌƵŶŶĞŶϭ͕ϱϯϯϬ&ƵƐĐŚůĂŵ^ĞĞ͕ƵƐƚƌŝĂ

وووووووورونين 1ا 7770
بو العنوووووووو ا
وووووووورونين 1:اأم بو7770
ف

أم س ا النمس

ĚĚƌĞƐƐ͗ŵƌƵŶŶĞŶϭ͕ϱϯϯϬ&ƵƐĐŚůĂŵ^ĞĞ͕ƵƐƚƌŝĂ

النمس
التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -
س ا عنوان
 4427البرية
 :ساابص .ب
للملكية الفكرية -
وشركاهم


عنوان التبليغ
ص .ب  4427البرية



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

Ϳ ; 01

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
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Ϳ ; 01










Ϳ ; 01












رقم  :
 31270رقم 31270 :
العالمة التجارية
يف الصنف  39 :

العالمة التجارية
يف الصنف  39 :

التاريخ  7102/10/79 :
 : 7102خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
 /10/79من اجل

التاريخ :
من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 

أبسم  :اندر جرب علي مطور

يف الصنف  39 :
عنوان التبليغ  :رام هللا البرية رأس الطاحونة
التاريخ  7102/10/79 :

من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 



Date: 25/01/2017

Date: 25/01/2017
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ





البيووووووووووووورة رأس
رقم :رام هللا
العنووووووووووووويةا :
 31270
العالمة التجار
الط نا

Trade Mark Trade
No.: Mark
30721
No.: 30721
In Class: 35
In Class: 35

In the name of: Nader Jaber Ali Mattour
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůďŝƌĞŚZĂƐůƚĂŚŽŶĂ
Trade Mark No.: 30721
In Class: 35
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ZĂŵĂůůĂŚůďŝƌĞŚZĂƐ
Date:
25/01/2017
 ůƚĂŚŽŶĂ
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ

͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ







148

; 0 Ϳ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚůďŝƌĞŚZĂƐ
ůƚĂŚŽŶĂ


 رام هللا البرية رأس الطاحونة: عنوان التبليغ


2017/10/1 العددالتاسع عرش
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; 0 Ϳ



Trade Mark No.: 30722
Trade Mark No.: 30722
In
Class: 7
In Class: 7

Date:
Date: 26/01/2017
26/01/2017











 31277 : العالمة التجارية رقم
 31277 : العالمة التجارية رقم
 2 : يف الصنف

 2 : يف الصنف

 7102
7102//10
10//76
76 :: التاريخ
التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ZŽĂĚ^ǁĞĞƉŝŶŐDĂĐŚŝŶĞƐƐĞůĨͲƉƌŽƉĞůůĞĚ͕
ZŽĂĚ^ǁĞĞƉŝŶŐDĂĐŚŝŶĞƐƐĞůĨͲƉƌŽƉĞůůĞĚ͕  جرافات, اجهزة البطارايت, االت زراعية: من اجل
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
 جرافات, اجهزة البطارايت, االت زراعية: من اجل
tĂƐŚŝŶŐƉƉĂƌĂƚƵƐ͕sĞŚŝĐůĞtĂƐŚŝŶŐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͕
 مضخات طرد, االت طرد مركزي,)( بلدوزرات
tĂƐŚŝŶŐƉƉĂƌĂƚƵƐ͕sĞŚŝĐůĞtĂƐŚŝŶŐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͕
ŝƐŝŶƚĞŐƌĂƚŽƌƐ͕ůĞĂŶŝŶŐ;ŵĂĐŚŝŶĞƐĂŶĚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌͲ
طرد
مضخات
,تنظيفكزي
واجهزةطرد مر
االت االت
,)بلدوزرات
Ϳ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ͕tĂƐƚĞĚŝƐƉŽƐĂůƐ͕;ƉŝƉĞůŝŶĞͿĚƌĞĚŐŝŶŐǀĞŚŝĐůĞƐ͕
ضاغطات
,كهرابئية
,(مركزي
ŝƐŝŶƚĞŐƌĂƚŽƌƐ͕ůĞĂŶŝŶŐ;ŵĂĐŚŝŶĞƐĂŶĚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌͲ
ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůDĂĐŚŝŶĞƐ͕,ĂǀĞƐƚŝŶŐDĂĐŚŝŶĞƐ͕DŝǆŝŶŐ

Ϳ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ͕tĂƐƚĞĚŝƐƉŽƐĂůƐ͕;ƉŝƉĞůŝŶĞͿĚƌĞĚŐŝŶŐǀĞŚŝĐůĞƐ͕
DĂĐŚŝŶĞƐ͕ZŽĂĚZŽůůĞƌƐ͕ǆĐĂǀĂƚŽƌƐ͕ƵůůĚŽǌĞƌƐ͕>ŽĂĚŝŶŐ
DĂĐŚŝŶĞ͕,ŽŝƐƚ͕ŽŶĐƌĞƚĞŵŝǆĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ZŽĂĚŵĂŬŝŶŐ
ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůDĂĐŚŝŶĞƐ͕,ĂǀĞƐƚŝŶŐDĂĐŚŝŶĞƐ͕DŝǆŝŶŐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŝŐŐĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĂƌƚŚDŽǀŝŶŐDĂĐŚŝŶĞƐ͕
DĂĐŚŝŶĞƐ͕ZŽĂĚZŽůůĞƌƐ͕ǆĐĂǀĂƚŽƌƐ͕ƵůůĚŽǌĞƌƐ͕>ŽĂĚŝŶŐ
DƵůƚŝƉƵƌƉŽƐĞƌŽĂĚͲŵĂŝŶƚĂŝŶĞƌ͕>ŝĨƚƐ͕ŽƚŚĞƌƚŚĂŶƐŬŝͲůŝĨƚƐ͕
,ĂŶĚůŝŶŐƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌůŽĂĚŝŶŐĂŶĚƵŶůŽĂĚŝŶŐ͕
DĂĐŚŝŶĞ͕,ŽŝƐƚ͕ŽŶĐƌĞƚĞŵŝǆĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ZŽĂĚŵĂŬŝŶŐ
:ĂĐŬŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĞƌƌŝĐŬƐ͕dƌƵĐŬ>ŝĨƚƐ͕tĂŐŐŽŶ>ŝĨƚƐ͕
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŝŐŐĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĂƌƚŚDŽǀŝŶŐDĂĐŚŝŶĞƐ͕
ƌĂŶĞƐůŝĨƚŝŶŐĂŶĚŚŽŝƐƚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕
ŽŶǀĞǇŽƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕>ŝĨƚŝŶŐƉƉĂƌĂƚƵƐ͕
DƵůƚŝƉƵƌƉŽƐĞƌŽĂĚͲŵĂŝŶƚĂŝŶĞƌ͕>ŝĨƚƐ͕ŽƚŚĞƌƚŚĂŶƐŬŝͲůŝĨƚƐ͕
,ŽƉƉĞƌƐŵĂĐŚĂŶŝĐĂůĚŝƐĐŚĂƌŐŝŶŐ͕&ŽƵŶĚƌǇDĂĐŚŝŶĞƐ͕
,ĂŶĚůŝŶŐƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌůŽĂĚŝŶŐĂŶĚƵŶůŽĂĚŝŶŐ͕
WŶĞƵŵĂƚŝĐdƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌƐ͕sĞŚŝĐůĞKŝůWƵŵƉ͕sĞŚŝĐůĞǁĂƚĞƌ
WƵŵƉ͕^ƵĐŬŝŶŐWƵŵƉ͕WƵŵƉƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕DŽƚŽƌƐ͕ŽƚŚĞƌ
:ĂĐŬŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĞƌƌŝĐŬƐ͕dƌƵĐŬ>ŝĨƚƐ͕tĂŐŐŽŶ>ŝĨƚƐ͕
ƌĂŶĞƐůŝĨƚŝŶŐĂŶĚŚŽŝƐƚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕
ŽŶǀĞǇŽƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕>ŝĨƚŝŶŐƉƉĂƌĂƚƵƐ͕
,ŽƉƉĞƌƐŵĂĐŚĂŶŝĐĂůĚŝƐĐŚĂƌŐŝŶŐ͕&ŽƵŶĚƌǇDĂĐŚŝŶĞƐ͕
WŶĞƵŵĂƚŝĐdƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌƐ͕sĞŚŝĐůĞKŝůWƵŵƉ͕sĞŚŝĐůĞǁĂƚĞƌ
WƵŵƉ͕^ƵĐŬŝŶŐWƵŵƉ͕WƵŵƉƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕DŽƚŽƌƐ͕ŽƚŚĞƌ

,)انقالت ( االت
,)االت
( واجهزةسانة
خالطات خر
االت
ضاغطات
,كهرابئية
تنظيف
 االت,,)كزي
(مر

ƚŚĂŶĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͕ŶŐŝŶĞƐ͕ŽƚŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͕
ĞŶƚƌŝĨƵŐĂůŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĞŶƚƌŝĨƵŐĂůƉƵŵƉƐ͕
ŽŵƉƌĞƐƐŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĂƚƚĞƌǇDĂĐŚŝŶĞ

 حمركات خبالف, االت خلط, االت حتميل,التزجل

,) حفارات ( االت, ابراج حفر,)رافعات ( اجهزة رفع

,خبالف
)مكائن (االت
انقالت,الرتاب
,)خرسانةف(االت
خالطات
االت جر
,سحق,)االت
(اجهزة
,,)سباكة
االت
,
حفارات
,
الربية
كبات
املر
يف
املستخدمة
 حفارات (االت, ابراج حفر,)رافعات ( اجهزة رفع
, االت حصاد,اجهزة شحن لتحميل وافراغ احلمولة

خبالف
 مكائن, االت جرف الرتاب,اجهزة سحق
 رافعات,) قواديس تصريف ( للتفريغ االيل,رافعات
خبالف,حفارات
مصاعد,الربية
,كبات رفع
اجهزة
( نقالة
,مصاعد
االت سباكة
 املر,االت)يف
املستخدمة

, االت حصاد,اجهزة شحن لتحميل وافراغ احلمولة

 رافعات,) قواديس تصريف ( للتفريغ االيل,رافعات
 مصاعد خبالف مصاعد, اجهزة رفع,)نقالة (االت

 االت متعددة االستعمال,املستخ دمة يف املركبات الربية
, مداحل للطرق, االت تعبيد الطرق,لصيانة الطرق

, مركبات التجريف,)االت كنس الطرق (ذاتية الدفع
,) مضخات (االت,انقالت تدار ابهلواء املضغوط
 مركبات ضخ, رافعات للشاحنات,مضخات شفط

In the name of: BROCK Kehrtechnik GmbH
ĚĚƌĞƐƐ͗^ĂůŝŶŐĞƌ&ĞůĚϭϬĂ͕ͲϱϴϰϱϰtŝƚƚĞŶ͕
'ĞƌŵĂŶǇ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







, معدات غسل املركبات, مركبات ضخ املاء,الزيت
  رافعات املصاعد,اجهزة غسيل

 بروك كريتيخنيك جي ام: أبسم
يب اتش

 ب,ايووه10  س و لينلر فيلووو: العن و ا
 الم ني, فيتين76171 - ا

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

تشتمل العالمة على اللون االمحر واالسود





149



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚůďŝƌĞŚZĂƐ
ůƚĂŚŽŶĂ


 رام هللا البرية رأس الطاحونة: عنوان التبليغ


;7Ϳ

2017/10/1 العدد التاسع عرش
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 31277 : العالمة التجارية رقم
 31273 : ية رقم2التجار
العالمة
: الصنف
يف

Trade Mark No.: 30722
Trade
Mark
In
Class:
7 No.: 30723
Date:
26/01/2017
In Class:
12

 7102/10
: التاريخ
07/76
: الصنف
يف
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ZŽĂĚ^ǁĞĞƉŝŶŐDĂĐŚŝŶĞƐƐĞůĨͲƉƌŽƉĞůůĞĚ͕  جرافات, اجهزة البطارايت, االت زراعية: من اجل
Date: 26/01/2017
tĂƐŚŝŶŐƉƉĂƌĂƚƵƐ͕sĞŚŝĐůĞtĂƐŚŝŶŐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͕
 7102/10/76 : التاريخ
 مضخات طرد, االت طرد مركزي,)( بلدوزرات
ŝƐŝŶƚĞŐƌĂƚŽƌƐ͕ůĞĂŶŝŶŐ;ŵĂĐŚŝŶĞƐĂŶĚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌͲ
Ϳ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ͕tĂƐƚĞĚŝƐƉŽƐĂůƐ͕;ƉŝƉĞůŝŶĞͿĚƌĞĚŐŝŶŐǀĞŚŝĐůĞƐ͕

ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůDĂĐŚŝŶĞƐ͕,ĂǀĞƐƚŝŶŐDĂĐŚŝŶĞƐ͕DŝǆŝŶŐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
sĞŚŝĐůĞƐĨŽƌůŽĐŽŵŽƚŝŽŶďǇůĂŶĚ͕Ăŝƌ͕
DĂĐŚŝŶĞƐ͕ZŽĂĚZŽůůĞƌƐ͕ǆĐĂǀĂƚŽƌƐ͕ƵůůĚŽǌĞƌƐ͕>ŽĂĚŝŶŐ

DĂĐŚŝŶĞ͕,ŽŝƐƚ͕ŽŶĐƌĞƚĞŵŝǆĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ZŽĂĚŵĂŬŝŶŐ
ǁĂƚĞƌŽƌƌĂŝů͕ĂƌƐ͕dƌƵĐŬƐ͕dƌĂĐƚŽƌƐ͕DŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͕ĐŽĂĐŚĞƐ͕
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŝŐŐĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĂƌƚŚDŽǀŝŶŐDĂĐŚŝŶĞƐ͕
&ŽƌŬ>ŝĨƚdƌƵĐŬƐ͕>ŝĨƚŝŶŐĂƌƐ͕dƌĂŝůĞƌƐ;ǀĞŚŝĐůĞƐͿ͕,ŽƐĞĐĂƌƚƐ͕
DƵůƚŝƉƵƌƉŽƐĞƌŽĂĚͲŵĂŝŶƚĂŝŶĞƌ͕>ŝĨƚƐ͕ŽƚŚĞƌƚŚĂŶƐŬŝͲůŝĨƚƐ͕
,ĂŶĚůŝŶŐƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌůŽĂĚŝŶŐĂŶĚƵŶůŽĂĚŝŶŐ͕
tĂŐŐŽŶƐ͕ZĞĨƌŝŐĞƌĂƚĞĚǀĞŚŝĐůĞƐ͕ĂƐƚŝŶŐǀĞŚŝĐůĞƐ͕ŶŐŝŶĞƐ
:ĂĐŬŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĞƌƌŝĐŬƐ͕dƌƵĐŬ>ŝĨƚƐ͕tĂŐŐŽŶ>ŝĨƚƐ͕
ĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͕ŽŶĐƌĞƚĞDŝǆŝŶŐDĂĐŚŝŶĞƐ͕ŵďƵůĂŶĐĞƐ͕
ƌĂŶĞƐůŝĨƚŝŶŐĂŶĚŚŽŝƐƚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕
ŽŶǀĞǇŽƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕>ŝĨƚŝŶŐƉƉĂƌĂƚƵƐ͕
^ǁĞĞƉŝŶŐǀĞŚŝĐůĞƐ͕^ƉƌŝŶŬůŝŶŐƚƌƵĐŬƐ͕ƵƐĞƐ͕dŝůƚŝŶŐͲĐĂƌƚƐ͕
,ŽƉƉĞƌƐŵĂĐŚĂŶŝĐĂůĚŝƐĐŚĂƌŐŝŶŐ͕&ŽƵŶĚƌǇDĂĐŚŝŶĞƐ͕
WŶĞƵŵĂƚŝĐdƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌƐ͕sĞŚŝĐůĞKŝůWƵŵƉ͕sĞŚŝĐůĞǁĂƚĞƌ
ůĞĐƚƌŝĐsĞŚŝĐůĞƐ͕ĂƵƚŽŵŽďŝůĞĐŚĂƐƐŝƐ͕ĂƵƚŽŵŽďŝůĞƚǇƌĞƐ͕
WƵŵƉ͕^ƵĐŬŝŶŐWƵŵƉ͕WƵŵƉƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕DŽƚŽƌƐ͕ŽƚŚĞƌ
ƚƌŽůůĞǇƐ͕ƵƚŽŵŽďŝůĞŽĚŝĞƐ͕dŝƉƉŝŶŐƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ƉĂƌƚƐŽĨ
ƚƌƵĐŬƐĂŶĚǁĂŐŐŽŶƐ͕sĂŶƐǀĞŚŝĐůĞƐ

 ضاغطات, االت واجهزة تنظيف كهرابئية,مركزي

,,ات
انقالت (سيار
شاصيهات
,اسعاف
خالطاتات
 سيار: اجل
(من
)االت
,)االت
( خرسانة
,)االت
) حفارات ( االت, ابراج حفر,)رافعات ( اجهزة رفع
,,خبالف
ات
مكائن سيار
,ابصات,الرتاب
,سيارات
 هياكل,اطارات سيارات
 االت جرف,اجهزة سحق
,كبات سباكة
مراالت,حفارات
املركبات
املستخدمة يف
خلط
,تدريب,الربية
سيارات
,للصب
مركبات
, االت حصاد,اجهزة شحن لتحميل وافراغ احلمولة

كبات
للمر,)االيل
للتفريغحمركات
,ابئية
كبات الكه
 املر,,اخلرسانة
رافعات
( تصريفر
قواديس
رافعات
 مصاعد خبالف مصاعد, اجهزة رفع,)نقالة ( االت
 عرابت ذات, شاحنات ذات رافعات شوكية,الربية

, دراجات انرية, عرابت رفع,دوالبني للخراطيم

, مركبات كاسحة, شاجنات للرش,مركبات مربدة
 اجهزة قال بة بصفتها اجزاء من,عرابت قالبة
, عرابت ترويل, الرتاكتورات,الشاحنات والعرابت
 شاحنات مغلقة,) مقطورات (مركبات,شاحنات

 املركبات واجهزة النقل الربي او اجلوي,)(مركبات
In the name of: BROCK Kehrtechnik GmbH
ĚĚƌĞƐƐ͗^ĂůŝŶŐĞƌ&ĞůĚϭϬĂ͕ͲϱϴϰϱϰtŝƚƚĞŶ͕
'ĞƌŵĂŶǇ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

  عرابت,اواملائي
 بروك كريتيخنيك جي ام: أبسم
يب اتش

 ب,ايووه10  سوو لينلر فيلووو: العن و ا

 الم ني, فيتين76171 - ا

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

تشتمل العالمة على اللون االمحر واالسود











; 0 Ϳ

In Class:
19


 05 : يف الصنف

Date: 29/01/2017

 7102/10/75 : التاريخ


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^d^dKE^dDZ> 
150

 رخام صناعي2017/10/1
- حجر صناعي
من اجل
 عرش:التاسع
العدد
In the name of: EJADA COMPANY
; 0FOR
Ϳ INVESTMENT  شركة اجادة لالستثمار و: أبسم
238
AND STONE INDUSTRY
صناعة احلجر
ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/>zdd

سووجو

 الخليوول يط و: العن و ا

الو ة

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/>zdd


Trade Mark No.: 30724

In
Class: 19



وو ر

Date: 29/01/2017



 اخلليل يطا شارع مسجد الدعوة: عنوان التبليغ


 31274 : العالمة التجارية رقم
 05 : يف الصنف

 7102/10/75 : التاريخ


 : من اجل
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^d^dKE^dDZ> 
 رخام صناعي- حجر صناعي
In the name of: EJADA COMPANY FOR INVESTMENT  شركة اجادة لالستثمار و: أبسم
;7Ϳ
AND STONE INDUSTRY
صناعة احلجر

ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/>zdd

سووجو

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/>zdd

Trade Mark No.: 30724
In Class: 19
Date: 29/01/2017

وو ر

 الخليوول يط و: العن و ا

الو ة

 اخلليل يطا شارع مسجد الدعوة: عنوان التبليغ





31274 : العالمة التجارية رقم

05 : يف الصنف


7102 /10 /75 : التاريخ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^d^dKE^dDZ> 

رخام صناعي-  حجر صناعي: من اجل
In the name of: EJADA COMPANY FOR INVESTMENT
كة اجادة لالستثمار و
 شر: أبسم
AND STONE INDUSTRY
صناعة احلجر





ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/>zdd



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ





سووجو

:><,>/>zdd






239

وو ر

 الخليوول يطوو:

العنوو ا

ة

الو



ع مسجد الدعوة
 اخلليل يطا شار: عنوان التبليغ






; 7 Ϳ

Trade Mark No.: 30726
In Class: 9



;7Ϳ

Trade Mark No.: 30726
In Class: 9

Date: 29/01/2017

Date: 29/01/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖

ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞ ĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͘

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖
ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͘

Date: 29/01/2017
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖
ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ

ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͘





 31276 : العالمة التجارية رقم
 5 : يف الصنف









31276 : العالمة التجارية رقم

5 : يف الصنف

 7102/10/75 : التاريخ
 البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت: من اجل

بطارايت

اإللكرتونية؛

ة
 أجهز،التبغ


7102 /10 /75 : التاريخ
 البطارايت للسجائر: من اجل

األجهزة اإل لكرتونية املستخدمة لتسخني

ة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛
الشحن لألجهز
املستخدمة
لألجهزة اإللكرتونية
شواحن يو اس يب
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛

 أجهزة،األجهزة اإل لكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ

الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛


Trade Mark No.: 30726
In Class:
the name
In
9 of: Philip Morris Products S.A.







شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛


 .إللكرتونية
السجائر ا
شواحن بطار
 31276
 : ايت رقم
التجارية
العالمة
موريس برودكتس
: أبسم
 5فيليب
: الصنف
يف

.أس
 7102/10/75 .:التاريخإيه
2000 ا7للسجائر
البطاراايتجينرين و وب
 كو: :اجل ا
من العنو
اإللكرتونية؛ بطارايت

تيلا س
ن
 أجهزة،لكرتونيةيس اراملستخدمة لتسخني التبغ
األجهزة اإل
- الفكرية
كاهم
لألجهزة سااب وشر
: الشحنالتبليغ
عنوان
التبغ؛
للملكية لتسخني
املستخدمة
االلكرتونية
4427
.ص
البرية لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة
اس يب
ب يو
شواحن
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛



Trade Mark No.: 30724
In Class: 19



Date: 29/01/2017



31274 : العالمة التجارية رقم

05 : يف الصنف


7102 /10 /75 : التاريخ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^d^dKE^dDZ> 

رخام صناعي-  حجر صناعي: من اجل
In the name of: EJADA COMPANY FOR INVESTMENT
كة اجادة لالستثمار و
 شر: أبسم
AND STONE INDUSTRY
صناعة احلجر

151

2017/10/1 العدد التاسع عرش

ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/>zdd
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

:><,>/>zdd

240








سووجو

Trade Mark No.: 30726
In Class: 9
Date: 29/01/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖

ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞ ĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͘

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ


ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ͘



In the name of: Philip Morris Products S.A.

الو




 فيليب موريس برودكتس: أبسم
. إيه.أس



2000 ا7  كو ا جينرين و وب: العنو ا
تيلا س يس ار



ن









 31272 : العالمة التجارية رقم
-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 00 : يف الصنف
 البرية4427 ب. ص
 7102/10/75 : التاريخ

 أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر: من اجل


بطارايت

اإللكرتونية؛

ة
 أجهز،التبغ

31276 : العالمة التجارية رقم

5 : يف الصنف


7102 /10 /75 : التاريخ
 البطارايت للسجائر: من اجل

األجهزة اإل لكرتونية املستخدمة لتسخني

ة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛
الشحن لألجهز
املستخدمة
لألجهزة اإللكرتونية
شواحن يو اس يب
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد
 .البخار


 فيليب موريس برودكتس: أبسم
. إيه.أس

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

العنوو ا

ة

;4Ϳ

Trade Mark No.: 30724
In Class: 19

 الخليوول يطوو:

ع مسجد الدعوة
 اخلليل يطا شار: عنوان التبليغ


In the name of: Philip Morris Products
; 7 ͿS.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
Trade Mark No.: 30727
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
In Class: 11

Date: 29/01/2017



وو ر

2000 ا7  كو ا جينرين و وب: العنو ا


تيلا س يس ار

ن



31274 : العالمة التجارية رقم

05 : يف الصنف

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

Date: 29/01/2017


7102 /10 /75 : التاريخ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^d^dKE^dDZ> 

رخام صناعي-  حجر صناعي: من اجل
In the name of: EJADA COMPANY FOR INVESTMENT
كة اجادة لالستثمار و
 شر: أبسم
AND STONE INDUSTRY
صناعة احلجر



ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/>zdd
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ


:><,>/>zdd








سووجو





241

وو ر

 البرية4427 ب. ص


 الخليوول يطوو:

العنوو ا

ة

الو

ع مسجد الدعوة
 اخلليل يطا شار: عنوان التبليغ




; 7 Ϳ






Trade Mark No.: 30728

Trade Mark No.: 30726
In Class: 9

;4Ϳ







Date: 29/01/2017

In Class: 34
Date: 29/01/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖

ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞ ĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͘

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗tŝƌĞĚǀĂƉŽƌŝǌĞƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕
ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞƚĞŬ͖
ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ;ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖
ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌĂŶĚƚƵďĞƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƚŝŶƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐĂŶĚĂƐŚƚƌĂǇƐ͕
ƉŝƉĞƐ͕ƉŽĐŬĞƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌŽůůŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ůŝŐŚƚĞƌƐ͖
ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞ
ŽĨďĞŝŶŐŚĞĂƚĞĚ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĨŽƌƚŚĞ
Trade Mark No.: 30728
ƉƵƌƉŽƐĞŽĨŚĞĂƚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐŽƌƚŽďĂĐĐŽŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞůĞĂƐĞ
In
Class: 34
ŶŝĐŽƚŝŶĞͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽůĨŽƌŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ͖ůŝƋƵŝĚŶŝĐŽƚŝŶĞ
Date: 29/01/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗tŝƌĞĚǀĂƉŽƌŝǌĞƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕





 31272 : العالمة التجارية رقم



بطارايت

اإللكرتونية؛

ة
 أجهز،التبغ

31276 : العالمة التجارية رقم

5 : يف الصنف


7102 /10 /75 : التاريخ
 البطارايت للسجائر: من اجل

 34 : يف الصنف
 7102/10/75 : التاريخ

األجهزة اإل لكرتونية املستخدمة لتسخني

ة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛
الشحن لألجهز
املستخدمة
لألجهزة اإللكرتونية
شواحن يو اس يب
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛

 املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية: من اجل
 اخلام أو املصنّع؛،وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ

، السجائر، مبا يف ذلك السيجار،منتجات التبغ
 تبغ، تبغ ماكينات اللف اليدوية،السيجار الرفيع
 السجائر املصنوعة، تبغ السعوط، تبغ املضغ،الغليون

من مزيج التبغ والق رنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ )لغري


 مبا يف ذلك،األغراض الطبية(؛ مستلزمات املدخنني
 31272 : العالمة التجارية رقم
، علب التبغ، فالتر السجائر، ورق وأانبيب السجائر
 34 : يف الصنف
 7102/10/75 : التاريخ
 املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية: من اجل
املصنع؛
ّ  اخلام أو،وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ
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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
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني

اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية

ƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂƐƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĨŽƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ
ĨŽƌƚŚĞŝŶŚĂůĂƚŝŽŶŽĨŶŝĐŽƚŝŶĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽů͖ŽƌĂů
ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚ
ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌΖƐĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϯϰĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐŚĞĂƚĞĚ
͖ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐĂŶĚĐŝŐĂƌƐĂƐǁĞůůĂƐŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ
͘ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ

الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري
ابلفم للمدخنني  ،منتجات التبغ وبدائل التبغ؛
مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم

للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة ،يف الفئة 34
واألجهزة إلطفاء السجائر املسخنة والسيجار ابإلضافة
إىل أعواد التبغ املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية

القابلة إلعادة الشحن .
أبسم  :فيليب موريس برودكتس

In the name of: Philip Morris Products S.A.

أس .إيه.

͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

العنو ا  :كو ا جينرين و وب 7ا 2000
ن

تيلا س يس ار

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



العالمة التجارية رقم  31275 :
يف الصنف  9 :

ا لتاريخ

قم 31275 :
ر


7102 /10 /75

:

جي

أم

العنوو
آر.
ا

عنوان

ص


أتش



ا

ألم

ني

ألفريووو

10569

ا لتبليغ

.ب

:



سااب

كاهم
وشر

تيه

أم

توو

للملكية

ا لفكرية

من اجل  :مستحضرات صيدالنية .
أبسم  :ابير إنتيلليكتوال بروبرييت

4427



-

ن

بوول

نهير

–

أس

GmbH

رين

ة
ا لبري

جي أم يب أتش

العنوو ا  :ألفريووو  -ن بوول – أس توو
آر10 .ا 10569
ا ألم ني

نهير تيه أم رين



No.: 3 072 9

Tra de Ma rk
In Cla ss : 5

Da te : 2 9 /0 1 /2 017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞ ƵƚŝĐĂůƉƌĞ ƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
In the na me o f: Ba ye r Inte llec tua l Pro pe rty

Date: 29/01/2017

 ĚĚƌĞ ƐƐ͗ ůĨƌĞĚͲE ŽďĞůͲ^ƚƌ͘ϭϬ͕ϰϬϳϴϵDŽŶŚĞŝŵĂŵ
ZŚĞŝŶ͕'ĞƌŵĂŶǇ
-

:

 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
In the name of: Bayer Intellectual Property GmbH
Ϳ

6

;

ĚĚƌĞƐƐ͗ůĨƌĞĚͲEŽďĞůͲ^ƚƌ͘ϭϬ͕ϰϬϳϴϵDŽŶŚĞŝŵĂŵ
ZŚĞŝŶ͕'ĞƌŵĂŶǇ

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

ص .ب  4427البرية


Trade Mark No.: 30729
In Class: 5

Ϳ;9





التاريخ  7102/10/75 :

10ا





من اجل  :مستحضرات صيدال نية.
يت
وبري
أبسم  :اب ير إنتيلليكتوال بر
:

242






ية
العالمة ا لتجار
يف ا لصنف 9 :

يب













ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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Trade Mark No.: 30730
In Class: 35

العالمة التجارية رقم  31231 :
يف الصنف  39 :

Date: 29/01/2017

التاريخ  7102/10/75 :
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͕ĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨŐŽŽĚƐ
من اجل  :دعاية واعالن  ،عرض السلع 
Trade Mark No.: 30730
العالمة
In the name of: Sharekat
املوجودالتجارية رقم Aljood Min Almawjood  31231:
أبسم  :شركة اجلود من
In Class: 35
يف الصنف  39 :
Limontajat Alagthiya
Alshaibiya
Mosahama
Khososiya
Date: 29/01/2017
الشعبية  7102/10/75
التاريخ :
ملنتجات االغذية
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͕ĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨŐŽŽĚƐ
من اجل  :دعاية واعالن  ،عرض السلع 
مسامهة خصوصية
In the name of: Sharekat Aljood Min Almawjood
أبسم  :شركة اجلود من املوجود
Limontajat Alagthiya Alshaibiya Mosahama Khososiya
الشعبية
االغذية
ملنتجات
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůďŝƌĞŚůƐŚĂƌĂĨĞĞũĂŶĞď
العنووووووو ا  :رام هللا البيووووووورة الشووووووورفا
مسامهة خصوصية
DĂĚƌĂƐĂƚdĂůĂĞΖĞůŐĂĚ
بج ن
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůďŝƌĞŚůƐŚĂƌĂĨĞĞũĂŶĞď
ورسا ط ئل اللوالعنووووووو ا  :رام هللا البيووووووورة الشووووووورفا






DĂĚƌĂƐĂƚdĂůĂĞΖĞůŐĂĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

سييت ط ئل
عمارة ن ورسا
بج
سنرتاللو جوال
عنوان التبليغ  :رام هللا
1955739020

اليعطي
حق والعبارات
اصحاهباالكلمات
املطلق ابستخدام
ان تسجيل هذه العالمة احلماية

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :رام هللا عمارة سييت سنرت جوال
1955739020

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق





والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
مبعزل عن العالمة
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة













Ϳ;2
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Ϳ;2

العالمة التجارية رقم  31230 :
يف الصنف  40 :
التاريخ  7102/10/75 :

Date: 29/01/2017





خدمات قاعات التسلية  ،خدمات
من اجل  :تقدمي


31230

:
رقم
ية
ر
التجا
العالمة
املعسكرات الرايضية  ،التمرين (التدريب)  ،تنظيم

͕Ϳ/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŵƵƐĞŵĞŶƚĂƌĐĂĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ;WƌŽǀŝĚŝŶŐ

يف الصنف  40 :

املبارايت الرايضية  ،اقامة حصص لياقة بدنية  ،أتجري
التاريخ  7102/10/75 :
معدات االلعاب  ،تعليمات الرايضة البدنية  ،خدمات
من اجل  :تقدمي خدمات قاعات التسلية  ،خدمات

النوادي الصحية

Trade Mark No.: 30731
In Class: 41

واحلفاظ
( تدريب
على تنظيم
التدريب) ،
البدنيةالتمرين (
للياقةرايضية ،
املعسكرات ال
املبارايت الرايضية  ،اقامة حصص لياقة بدنية  ،أتجري
معدات االلعاب  ،تعليمات الرايضة البدنية  ،خدمات

ĂŵƉƐĞƌǀŝĐĞƐ;^ƉŽƌƚͿ͕ŽĂĐŚŝŶŐƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶƐ
Trade Mark No.: 30731
͕;KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨƐƉŽƌƚƐͿ͕ŽŶĚƵĐƚŝŶŐĨŝƚŶĞƐƐĐůĂƐƐĞƐ
In Class: 41
'ĂŵĞƐĞƋƵŝƉŵĞŶƚƌĞŶƚĂů͕'ǇŵŶĂƐƚŝĐŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕,ĞĂůƚŚ
Date: 29/01/2017
ĐůƵďƐĞƌǀŝĐĞƐŚĞĂůƚŚĂŶĚĨŝƚŶĞƐƐƚƌĂŝŶŝŶŐ


͕Ϳ/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŵƵƐĞŵĞŶƚĂƌĐĂĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ;WƌŽǀŝĚŝŶŐ
ĂŵƉƐĞƌǀŝĐĞƐ;^ƉŽƌƚͿ͕ŽĂĐŚŝŶŐƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶƐ
͕;KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨƐƉŽƌƚƐͿ͕ŽŶĚƵĐƚŝŶŐĨŝƚŶĞƐƐĐůĂƐƐĞƐ
'ĂŵĞƐĞƋƵŝƉŵĞŶƚƌĞŶƚĂů͕'ǇŵŶĂƐƚŝĐŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕,ĞĂůƚŚ
ĐůƵďƐĞƌǀŝĐĞƐŚĞĂůƚŚĂŶĚĨŝƚŶĞƐƐƚƌĂŝŶŝŶŐ

الصحة) 
أبسم  :شركة بور جيم للياقة In the name of: Sharekat Power Jem Lillayaqa Albadaniya
النوادي الصحية ( تدريب للياقة البدنية واحلفاظ على
Mosahama Khososiya
البدنية مسامهة خصوصية
الصحة) 

بور جيم للياقة In the name of: Sharekat Power Jem Lillayaqa Albadaniya
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚŵĂƌĞƚůŶĞũŵĂ
أبسم ر:ة شركة
النجما
العن ا  :رام هللا م
Mosahama Khososiya
خصوصية
مسامهة
عنوان التبليغ  :رام هللا البدنية
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚŵĂƌĞƚ
النجمة
عمارة
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚŵĂƌĞƚůŶĞũŵĂ
العن ا  :رام هللا م رة النجما
 ůŶĞũŵĂ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚŵĂƌĞƚ
عنوان التبليغ  :رام هللا عمارة النجمة

حق
اصحاهبا
اليعطي
العالمة
هذه
تسجيل
ان
 ůŶĞũŵĂ

والعبارات
الكلمات
ابستخدام
اصحاهبا حق
العالمة اليعطي
تسجيل هذه
ان

احلماية املطلق
والرسومات الوصفية
مبعزل عن العالمة



والعبارات
ذاتابستخدام
واألرقاماملطلق
احلماية
الكلماتالعام
االستخدام
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة
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العالمة التجارية رقم  31237 :
يف الصنف  39 :

Trade Mark No.: 30732
In Class: 35





Date: 30/01/2017


 7102/10/31
التاريخ :


 31237
الدعايةالتجارية رقم
من اجل  :العالمة
وتوجيه االعمال
واالعالن  :وادارة
يف الصنف  39 :
وتفعيل النشاط املكتيب 

Trade Mark
No.: 30732
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
In Class: 35

ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
Date: 30/01/2017

التاريخ  7102/10/31 :
أبسم  :اايد خالد رشيد صبوح
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
من اجل  :الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƌĂĨŝĚŝĂ͕ĂŵĂƌĞƚůĂũŶĞƚĂůǌĂŬĂŚ
رفيووووي موووو ر
وتفعيلووو بلس
العنووو ا  :نو
النشاط-املكتيب 

لجنه الزك
أبسم  :اايد خالد رشيد صبوح

In the name of: iyad khaled rasheed sbouh
In the name of: iyad khaled rasheed sbouh

عنوان التبليغ  :العنووو ا
رفيوووويجلنه مووووالزركاه
بلس -عماره
انبلس  -:نوووورفيداي
لجنه الزك

عنوان التبليغ  :انبلس  -رفيداي عماره جلنه الزكاه
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

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

والرسومات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة
مبعزل عن العالمة


ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƌĂĨŝĚŝĂ͕ĂŵĂƌĞƚůĂũŶĞƚĂůǌĂŬĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ŶĂďůƵƐͲƌĂĨŝĚŝĂ͕ĂŵĂƌĞƚ

ůĂũŶĞƚĂůǌĂŬĂŚ
  ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲƌĂĨŝĚŝĂ͕ĂŵĂƌĞƚ
ůĂũŶĞƚĂůǌĂŬĂŚ


االستخدام العام
واألرقام ذات
والعبارات
ابستخدام الكلمات
الوصفيةاملطلق
احلماية
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ͿͿ ;; 5






العالمة التجارية رقم  31233 :
العالمة التجارية رقم  31233 :
 75
الصنف 75 ::
يف الصنف
يف







التاريخ  7102 /10 /31 :
من اجل  :خملل الفلفل احلار /خملل اخليار /خملل

Trade Mark No.: 30733
Trade Mark No.: 30733
InInClass:
2929
Class:
Date: 30/01/2017
Date:
30/01/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉŝĐŬůĞĚƉĞƉƉĞƌͬƉŝĐŬůĞĚĐƵĐƵŵƉĞƌƐ

التاريخ  7102/10/31 :
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ƉŝĐŬůĞĚƉĞƉƉĞƌͬƉŝĐŬůĞĚĐƵĐƵŵƉĞƌƐ
احلار /خملل اخليار /خملل
الرت الفلفل
الشركهخملل
من اجل :
In the name of: Palestinian Turkish Company for food
كيه الفلسطينيه
أبسم :

ͬƉŝĐŬůĞĚĞŐŐƉůĂŶƚͬƉŝĐŬůĞĚŽůŝǀĞƐͬƚŽŵĂƚŽƉĂƐƚĞ
Manufacturing
للصناعات الغذائيه
ابذجنان /خملل الزيتون /رب البندوره 
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂƋĂĂůƐŚĂƌƋŝĂŚͲdƵůŬĂƌĞŵϬϵϮϲϲϳϬϳϬ
 :فوووورق ب قووووه الشوووورقيه -
العنوووو ا
092885050
الشر-
أبسمط :لكرم
In the name of: Palestinian Turkish Company for food
الفلسطينيه
كه الرتكيه
ͲĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂƋĂĂůƐŚĂƌƋŝĂŚ
عنوان التبليغ  :مفرق ابقه الشرقيه -طولكرم -
Manufacturing
dƵůŬĂƌĞŵϬϵϮϲϲϳϬϳϬ
157662121
الغذائيه
للصناعات

ابذجنان /خملل الزيتون /رب البندوره








العنوووو ا  :فوووورق ب قووووه الشوووورقيه -

ط لكرم 092885050-

عنوان التبليغ  :مفرق ابقه الشرقيه -طولكرم -
157662121



ͬƉŝĐŬůĞĚĞŐŐƉůĂŶƚͬƉŝĐŬůĞĚŽůŝǀĞƐͬƚŽŵĂƚŽƉĂƐƚĞ


ĚĚƌĞƐƐ͗ĂƋĂĂůƐŚĂƌƋŝĂŚͲdƵůŬĂƌĞŵϬϵϮϲϲϳϬϳϬ




ͲĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂƋĂĂůƐŚĂƌƋŝĂŚ
Ϳ ; 01
dƵůŬĂƌĞŵϬϵϮϲϲϳϬϳϬ
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Trade Mark No.: 30734
In Class: 29
Date: 30/01/2017

 31234 : العالمة التجارية رقم
 75 : يف الصنف





 7102/10/31 : التاريخ


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
dŽŶĂƚŽWĂƐƚĞ
 البندوره
من
Trade
Mark No.:
30734 
 31234
: ربرية رقم
التجا: اجل
العالمة
In Class:
the name
كيه الفلسطينيه
: أبسم
In
29 of: Palestinian Turkish Company for food
 الرت75الشركه
: الصنف
يف
Manufacturing
الغذائيه
للصناعات
Date: 30/01/2017
 7102/10/31 : التاريخ
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂƋĂĂůƐŚĂƌƋŝĂŚdƵůŬĂƌĞŵϬϵϮϲϲϳϬϳϬ
-  فوووورق ب قووووه الشوووورقيه: العنوووو ا
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dŽŶĂƚŽWĂƐƚĞ
  رب البندوره: من اجل
092885050 ط لكرم
In the name of: Palestinian Turkish Company for food
 الشركه الرتكيه الفلسطينيه: أبسم
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂƋĂĂůƐŚĂƌƋŝĂŚ
طولكرم-  مفرق ابقه الشرقيه: عنوان التبليغ
Manufacturing
للصناعات الغذائيه
dƵůŬĂƌĞŵϬϵϮϲϲϳϬϳϬ
157662121

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂƋĂĂůƐŚĂƌƋŝĂŚdƵůŬĂƌĞŵϬϵϮϲϲϳϬϳϬ
-  فوووورق ب قووووه الشوووورقيه: العنوووو ا

248
092885050
لكرم
ط

طولكرم-  مفرق ابقه الشرقيه: عنوان التبليغ
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂƋĂĂůƐŚĂƌƋŝĂŚ
; 04 Ϳ
dƵůŬĂƌĞŵϬϵϮϲϲϳϬϳϬ
157662121





Trade
Mark
No.:
30738

31232

:
رقم
ية
ر
التجا
العالمة

; 04 Ϳ

In
Class:
29
 75 : يف الصنف

 : التاريخ
Date: 30/01/2017
 7102/10/31


Trade Mark No.: 30734
In Class: 29



Date: 30/01/2017





31234 : العالمة التجارية رقم

75 : يف الصنف


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dŽŶĂƚŽWĂƐƚĞ
In the name of: Palestinian Turkish Company for food
Manufacturing
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂƋĂĂů ƐŚĂƌƋŝĂŚdƵůŬĂƌĞŵϬϵϮϲϲϳϬϳϬ

7102 /10 /31 : التاريخ


 رب البندوره: من اجل
كيه الفلسطينيه
كه الرت
 الشر: أبسم
للصناعات الغذائيه

- فوووورق ب قووووه الشوووورقيه

:

العنوووو ا

لكرم

092885050



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂƋĂĂůƐŚĂƌƋŝĂŚ
dƵůŬĂƌĞŵϬϵϮϲϲϳϬϳϬ

طولكرم- الشرقيه



ابقه

مفرق

ط

:
التبليغ
عنوان
157662121












/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖DĞĂƚ
ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖WƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĨƌŽǌĞŶ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖:ĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͖ŐŐƐ͖DŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ͖ƌĂǇĨŝƐŚ͕ŶŽƚůŝǀĞ͖ŽĐŽŶƵƚ
Žŝů͖>ŝŶƐĞĞĚŽŝůĨŽƌĐƵůŝŶĂƌǇƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ŽƌŶŽŝů͖WĂůŵŬĞƌŶĞů
ŽŝůĨŽƌĨŽŽĚ͖WĂůŵŽŝůĨŽƌĨŽŽĚ͖^ĞƐĂŵĞŽŝů͖ĚŝďůĞŽŝůƐ͖
KůŝǀĞƐ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͖'ĂƌůŝĐ;WƌĞƐĞƌǀĞĚͲͿ͖ũǀĂƌƉƌĞƐĞƌǀĞĚ
ƉĞƉƉĞƌƐ͖ůďƵŵĞŶĨŽƌĐƵůŝŶĂƌǇƉƵƌƉŽƐĞƐ͖tĞĞĚĞǆƚƌĂĐƚƐ
ĨŽƌĨŽŽĚ͖dŽĂƐƚĞĚůĂǀĞƌ͖ůŐŝŶĂƚĞƐĨŽƌĐƵůŝŶĂƌǇƉƵƌƉŽƐĞƐ͖
&ĞƌŵĞŶƚĞĚǀĞŐĞƚĂďůĞĨŽŽĚƐŬŝŵĐŚŝ͖ůĂŵƐŶŽƚůŝǀĞ͖
ůŵŽŶĚƐ͕ŐƌŽƵŶĚ͖ůŽĞǀĞƌĂƉƌĞƉĂƌĞĚĨŽƌŚƵŵĂŶ
ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͖ŶĐŚŽǀǇ͖,ĞƌƌŝŶŐƐ͖WĞĂƐ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͖dƵŶĂ
ĨŝƐŚ͖DŝůŬƐŚĂŬĞƐ͖DŝůŬďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕ŵŝůŬƉƌĞĚŽŵŝŶĂƚŝŶŐ͖
ĂĐŽŶ͖>ŽďƐƚĞƌƐ͕ŶŽƚůŝǀĞ͖WŽƚĂƚŽĨƌŝƚƚĞƌƐ͖ŽƵŝůůŽŶ
;WƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐͲͿ͖ƌŽƚŚ͖ŶŝŵĂůŵĂƌƌŽǁĨŽƌ
ĨŽŽĚ͖DĞĂƚ͖WŽƵůƚƌǇ͕ŶŽƚůŝǀĞ͖'ĂŵĞ͕ŶŽƚůŝǀĞ͖WŽƌŬ͖DĞĂƚ͕
ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͖DĞĂƚ͕ƚŝŶŶĞĚĐĂŶŶĞĚ;ŵ͘Ϳ͖DĞĂƚĞǆƚƌĂĐƚƐ͖
&ƌƵŝƚƉĞĞů͖ĂǀŝĂƌ͖KŶŝŽŶƐ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͖^ĂƵĞƌŬƌĂƵƚ͖tŚŝƚĞŽĨ
ĞŐŐƐ͖ŽĐŽŶƵƚ͕ĚĞƐŝĐĐĂƚĞĚ͖/ƐŝŶŐůĂƐƐĨŽƌĨŽŽĚ͖ZĂƉĞŽŝůĨŽƌ
ĨŽŽĚ͖ƌĂŶďĞƌƌǇƐĂƵĐĞĐŽŵƉŽƚĞ͖ƌŽƚŚĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞƐ͖
:ĂŵƐ͖&ƌŽǌĞŶĨƌƵŝƚƐ͖WŽƚĂƚŽĨůĂŬĞƐ͖tŚŝƉƉĞĚĐƌĞĂŵ͖
^ŝůŬǁŽƌŵĐŚƌǇƐĂůŝƐ͕ĨŽƌŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͖ƌŽƋƵĞƚƚĞƐ͖
ƌƵƐƚĂĐĞĂŶƐ͕ŶŽƚůŝǀĞ͖ƵƌĚ͖ZĞŶŶĞƚ͖ĂƚĞƐ͖WŝĐŬůĞƐ͖&ƌƵŝƚ
ƐĂůĂĚƐ͖sĞŐĞƚĂďůĞƐĂůĂĚƐ͖&ĞƌŵĞŶƚƐ;DŝůŬͲͿĨŽƌĐƵůŝŶĂƌǇ

; 04 Ϳ




، اللحوم والسمك والدواجن وحلوم الطرائد: من اجل
 الفواكه واخلضار احملفوظة،مستخلصات اللحوم

 اهلالميات واملرىب،واجملمدة واجملففة واملطبوخة
، احلليب ومنتجات احلليب، البيض،والكومبوت
، جراد البحر غري احلي،الزيوت والشحوم املعدة لالكل

، زيت بذر الكتان الغراض مطبخية،زيت جوز اهلند

 زيت النخيل، زيت نواة النخيل للطعام،زيت الذرة


 الزيتون، الزيوت املعدة لالكل، زيت السمسم،للطعام
،) أجفار ( التوابل احملفوظة،) الثوم (احملفوظ،احملفوظ

 مستخصالت االعشاب،الزالل الغراض مطبخية


 أمالح الغراض، االعشاب البحرية احملمصة،للطعام
،) االطعمة النباتية املخمرة ( الكيمتشي،مطبخية

 الاللو ف ا، اللوز املطحون،)الرخوايت (غري احلية
ري
، السمك اململح، االنشويف،املعدة لالستهالك البشري
، احلليب املخفوق، مسك التوان،البازيالء املفحوظة

;WƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐͲͿ͖ƌŽƚŚ͖ŶŝŵĂůŵĂƌƌŽǁĨŽƌ
ĨŽŽĚ͖DĞĂƚ͖WŽƵůƚƌǇ͕ŶŽƚůŝǀĞ͖'ĂŵĞ͕ŶŽƚůŝǀĞ͖WŽƌŬ͖DĞĂƚ͕
ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͖DĞĂƚ͕ƚŝŶŶĞĚĐĂŶŶĞĚ;ŵ͘Ϳ͖DĞĂƚĞǆƚƌĂĐƚƐ͖
&ƌƵŝƚƉĞĞů͖ĂǀŝĂƌ͖KŶŝŽŶƐ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͖^ĂƵĞƌŬƌĂƵƚ͖tŚŝƚĞŽĨ
156
ĞŐŐƐ͖ŽĐŽŶƵƚ͕ĚĞƐŝĐĐĂƚĞĚ͖/ƐŝŶŐůĂƐƐĨŽƌĨŽŽĚ͖ZĂƉĞŽŝůĨŽƌ
ĨŽŽĚ͖ƌĂŶďĞƌƌǇƐĂƵĐĞĐŽŵƉŽƚĞ͖ƌŽƚŚĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞƐ͖
:ĂŵƐ͖&ƌŽǌĞŶĨƌƵŝƚƐ͖WŽƚĂƚŽĨůĂŬĞƐ͖tŚŝƉƉĞĚĐƌĞĂŵ͖
^ŝůŬǁŽƌŵĐŚƌǇƐĂůŝƐ͕ĨŽƌŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͖ƌŽƋƵĞƚƚĞƐ͖
ƌƵƐƚĂĐĞĂŶƐ͕ŶŽƚůŝǀĞ͖ƵƌĚ͖ZĞŶŶĞƚ͖ĂƚĞƐ͖WŝĐŬůĞƐ͖&ƌƵŝƚ
ƐĂůĂĚƐ͖sĞŐĞƚĂďůĞƐĂůĂĚƐ͖&ĞƌŵĞŶƚƐ;DŝůŬͲͿĨŽƌĐƵůŝŶĂƌǇ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖&ŝƐŚĨŝůůĞƚƐ͖&ƌƵŝƚƐ͕ƚŝŶŶĞĚĐĂŶŶĞĚ;ŵ͘Ϳ͖&ƌƵŝƚ͕
ƐƚĞǁĞĚ͖&ƌŽƐƚĞĚĨƌƵŝƚƐ͖&ƌƵŝƚƉƌĞƐĞƌǀĞĚŝŶĂůĐŽŚŽů͖&ƌƵŝƚ͕
ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͖EƵƚƐ͕ƉƌĞƉĂƌĞĚ͖^ŚƌŝŵƉƐ͕ŶŽƚůŝǀĞ͖'ĞůĂƚŝŶĞ͖
DĞĂƚũĞůůŝĞƐ͖^ƵŶĨůŽǁĞƌŽŝůĨŽƌĨŽŽĚ͖^ŽǇĂďĞĂŶƐ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕
ĨŽƌĨŽŽĚ͖>ĂƌĚĨŽƌĨŽŽĚ͖ŽĐŽŶƵƚĨĂƚ͖&ĂƚͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ
ŵŝǆƚƵƌĞƐĨŽƌďƌĞĂĚƐůŝĐĞƐ͖&ĂƚƚǇƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌƚŚĞ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞŽĨĞĚŝďůĞĨĂƚƐ͖ĚŝďůĞĨĂƚƐ͖ĞĂŶƐ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͖
&ŝƐŚŵĞĂůĨŽƌŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͖>ŝǀĞƌ͖ŽŶĞŽŝů͕ĞĚŝďůĞ͖
&ŝƐŚƐƉĂǁŶ;WƌŽĐĞƐƐĞĚͲͿ͖ŐŐƐ͖^ŶĂŝůĞŐŐƐĨŽƌĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͖
WŽǁĚĞƌĞĚĞŐŐƐ͖,ƵŵŵƵƐĐŚŝĐŬƉĞĂƉĂƐƚĞ͖:ĞůůŝĞƐĨŽƌĨŽŽĚ͖
&ƌƵŝƚũĞůůŝĞƐ͖,Ăŵ͖sĞŐĞƚĂďůĞũƵŝĐĞƐĨŽƌĐŽŽŬŝŶŐ͖sĞŐĞƚĂďůĞ
ƐŽƵƉƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖<ĞĨŝƌŵŝůŬďĞǀĞƌĂŐĞ͖<ƵŵǇƐŬƵŵǇƐƐ
ŵŝůŬďĞǀĞƌĂŐĞ͖DŝůŬƉƌŽĚƵĐƚƐ͖^ƉŝŶǇůŽďƐƚĞƌƐ͕ŶŽƚůŝǀĞ͖
WƌĂǁŶƐ͕ŶŽƚůŝǀĞ͖DŝůŬ͖ůďƵŵŝŶŵŝůŬ͖^ŽǇĂŵŝůŬŵŝůŬ
ƐƵďƐƚŝƚƵƚĞ͖>ĞĐŝƚŚŝŶĨŽƌĐƵůŝŶĂƌǇƉƵƌƉŽƐĞƐ͖>ĞŶƚŝůƐ͕
ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͖WĞĂŶƵƚƐ͕ƉƌŽĐĞƐƐĞĚ͖ŽĐŽĂďƵƚƚĞƌ͖ƵƚƚĞƌ͖
ƵƚƚĞƌĐƌĞĂŵ͖WĞĂŶƵƚďƵƚƚĞƌ͖ŽĐŽŶƵƚďƵƚƚĞƌ͖DĂƌŐĂƌŝŶĞ͖
^ŚĞůůĨŝƐŚ͕ŶŽƚůŝǀĞ͖DƵƐƐĞůƐ͕ŶŽƚůŝǀĞ͖'ŝŶŐĞƌũĂŵ͖
DĂƌŵĂůĂĚĞ͖ůĂĐŬƉƵĚĚŝŶŐ͖DŽƵƐƐĞƐ;&ŝƐŚͲͿ͖DŽƵƐƐĞƐ
;sĞŐĞƚĂďůĞͲͿ͖ƌĞĂŵĚĂŝƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĚŝďůĞďŝƌĚƐΖŶĞƐƚƐ͖
KůŝǀĞŽŝůĨŽƌĨŽŽĚ͖KǇƐƚĞƌƐ͕ŶŽƚůŝǀĞ͖WŽƚĂƚŽĐŚŝƉƐ͖>ŽǁͲĨĂƚ
ƉŽƚĂƚŽĐŚŝƉƐ͖ZĂŝƐŝŶƐ͖dĂŚŝŶŝƐĞƐĂŵĞƐĞĞĚƉĂƐƚĞ͖>ŝǀĞƌ
ƉąƚĠ͖WĞĐƚŝŶĨŽƌĐƵůŝŶĂƌǇƉƵƌƉŽƐĞƐ͖'ŚĞƌŬŝŶƐ͖^ĞĂͲ
ĐƵĐƵŵďĞƌƐ͕ŶŽƚůŝǀĞ͖&ŝƐŚ͕ŶŽƚůŝǀĞ͖&ŝƐŚ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͖^ĂůƚĞĚ
ĨŝƐŚ͖&ŝƐŚ͕ƚŝŶŶĞĚĐĂŶŶĞĚ;ŵ͘Ϳ͖WŝĐĐĂůŝůůŝ͖&ŽŽĚƐƉƌĞƉĂƌĞĚ
ĨƌŽŵĨŝƐŚ͖WŽůůĞŶƉƌĞƉĂƌĞĚĂƐĨŽŽĚƐƚƵĨĨ͖ŐŐŶŽŐ;EŽŶͲ
ĂůĐŽŚŽůŝĐͲͿ͖ŚĂƌĐƵƚĞƌŝĞ͖&ƌƵŝƚƉƵůƉ͖ƉƉůĞƉƵƌĠĞ͖dŽŵĂƚŽ
ƉƵƌĠĞ͖ŚĞĞƐĞ͖&ƌƵŝƚͲďĂƐĞĚƐŶĂĐŬĨŽŽĚ͖&ƌƵŝƚĐŚŝƉƐ͖^ĂůƚĞĚ
ŵĞĂƚƐ͖^ĂƵƐĂŐĞƐ͖^ĂƵƐĂŐĞƐŝŶďĂƚƚĞƌ͖^ĂůŵŽŶ͖^ĂƌĚŝŶĞƐ͖
^ƵĞƚĨŽƌĨŽŽĚ͖^ĞĞĚƐ;WƌŽĐĞƐƐĞĚƐƵŶĨůŽǁĞƌͲͿ͖^ĞĞĚƐ
;WƌŽĐĞƐƐĞĚͲͿ͖DƵƐŚƌŽŽŵƐ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͖^ŽƵƉ;WƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
ĨŽƌŵĂŬŝŶŐͲͿ͖^ŽƵƉƐ͖tŚĞǇ͖dŽĨƵ͖dŽŵĂƚŽũƵŝĐĞĨŽƌĐŽŽŬŝŶŐ͖
dƌŝƉĞ͖dƌƵĨĨůĞƐ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͖sĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ĐŽŽŬĞĚ͖sĞŐĞƚĂďůĞƐ͕
ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͖sĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ĐĂŶŶĞĚ͖sĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ĚƌŝĞĚ͖zŽůŬŽĨ
ĞŐŐƐ͖zŽŐƵƌƚ͘

 مستخصالت االعشاب،الزالل الغراض مطبخية

 أمالح الغراض، االعشاب البحرية احملمصة،للطعام
2017/10/1 العدد التاسع عرش
،) االطعمة النباتية املخمرة ( الكيمتشي،مطبخية

 الاللو ف ا، اللوز املطحون،)الرخوايت (غري احلية
ري
، السمك اململح، االنشويف،املعدة لالستهالك البشري
، احلليب املخفوق، مسك التوان،البازيالء املفحوظة

 سالطعني غري، حلم اخلنزي ر املقدد، مشروابت احلليب
،)-  املرق (مستحضرات للصنع، فطائر البطاطا،حية
 الدواجن غري، اللحوم، خناع احليواانت للطعام،املرق

 اللحوم، حلوم اخلنزير، حلوم الطرائد غري احلية،احلية
 مستخلصات،) اللحوم املعلبة (املعلبات،احملفوظة
، البصل احملفوظ، الكافيار، قشر الفاكهة،اللحوم
 غراء، جوز اهلند اجملفف، بياض البيض،ملفوف خملل
 صلصة التوت، زيت اللفت للطعام،السمك للطعام

 الفواكه، املرىب، مركزات املرق،)الربي (كومبوت
 شرنقة دودة، الكرميا املخفوقة، شرائح البطاطا،اجملمدة
، كرات من اللحم او السمك،القز لالستهالك البشري
، غشاء جتبني االلبان، خثارة اللنب،القشرايت غري احلية
، سلطات اخلضار، سلطات الفواكه، املخلالت،التمر

 شرائح،) الغراض مطبخية- خممرات (احلليب
، الفواكه املطهوة،) الفواكه املعلبة ( املعلبات،السمك

 الفواكه، الفواكه احملفوظة يف الكحول،الفواكه املثلجة
، اجلمربي غري احلي، اجلوز املعد لالكل،احملفوظة
 زيت عباد الشمس، هالميات اللحوم،اجليالتني
 شحم اخلنزير، حبوب الصواي احملفوظة للطعام،للطعام

 خليط حيتوي على شحوم، شحوم جوز اهلند،للطعام
 مواد مشحمة لصناعة الشحوم املعدة،لشرائح اخلبز
، الفاصولياء احملفوظة، الشحوم املعدة لالكل،لالكل

 زيت العظام، الكبد،دقيق السمك لالستهالك البشري
 بيض، البيض،) بيض السمك ( املصنع،املعد لالكل
، احلمص، مسحوق البيض،احللزون املعد لالستهالك

، حلم اخلنزير، هالميات الفواكه،اهلالميات للطعام
، مستحضرات حساء اخلضار،عصري اخلضار للطبخ
 قمز مشروب من،)مشروب فوار (مشروب احلليب

 جراد البحر الشوكي غري، منتجات احلليب،احلليب
، احلليب الزالل، احلليب، قريدس غري احلي،احلي

 الليستني الغراض،)حليب الصواي (بدائل احلليب
 زبدة، الفستق املصنع، العدس احملفوظ،مطبخية

 زبدة جوز، زبدة الفستق، زبدة الكرميا، الزبدة،الكاكاو

، بلح البحر غري احلي، احملار غري احلي، املرجرين،اهلند
 القشدة، البودنغ االسود، مرىب الربتقال،مرىب الزجنبيل

احلليب ،منتجات احلليب ،جراد البحر الشوكي غري
احلي ،قريدس غري احلي ،احلليب ،احلليب الزالل،

2017/10/1
العدد
احلليب) ،الليستني الغراض
عرش (بدائل
التاسعالصواي
حليب
مطبخية ،العدس احملفوظ ،الفستق املصنع ،زبدة

157

الكاكاو ،الزبدة ،زبدة الكرميا ،زبدة الفستق ،زبدة جوز

اهلند ،املرجرين ،احملار غري احلي ،بلح البحر غري احلي،
مرىب الزجنبيل ،مرىب الربتقال ،البودنغ االسود ،القشدة

(مسك ـ) ،القشدة (خضار  ،)-الكرميا (منتجات
االلبان) ،أعشاش الطيور الصاحلة لالكل ،زيت الزيتون
للطعام ،احملار غري احلي ،رقائق البطاطا ،رقائق البطاطا

قليلة الدسم ،الزبيب ،الطحينة (معجون بذور
السمسم) ،معجون الكبد ،الغشاء املشطي الغراض
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
(غري الكحويل  ،)-تشاركوتريي ،لب الفاكهة ،مهروس
التفاح ،مهروس الطماطم ،اجلبنة ،وجبات الطعام

اخلفيفة اساسها من الفواكه ،رقائق الفواكه ،اللحوم

اململحة ،النقانق ،النقانق (كخليط) ،السلمون،
السردين ،الشحوم للطعام ،البذور ( بذور عباد الشمس

املصنعة  ،)-البذور (مصنعة  ،)-املشروم احملفوظ،
احلساء ( مستحضرات لصنع ـ) ،احلساء ،مصل اللنب،
التوفو ،عصري الطماطم للطبخ ،االمعاء ،الكمأ

احملفوظ ،اخلضار املطبوخة ،اخلضار املعلبة ،اخلضار
اجملففة ،صفار البيض ،لنب الزابدي .

أبسم  :فريتوبر اس.ال.

العنووووو ا  :سووووو  /ال ك سوووووتيراا 76

ب ل.اينو .ال ب فو الر 18950 .أالكو ا

ĚĚƌĞƐƐ͗ͬ>ĂŽƐƚĞƌĂ͕ϯϴWŽů͘/ŶĚ͘ůŽǀĂůĂƌ͘ϰϲϵϳϬ
ůĂƋƵĂƐ͕sĂůĞŶĐŝĂ͕ůŝĐĂŶƚĞ͕^ƉĂŝŶ

ف لينسي ا الي نتا اسب ني

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،

ص.ب ,24رام هللا

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحاهباحق

احلماية املطلق ابستخدام كلمة  ĐŚŝƉƐذات
االستخدام العام مبعزل عن العالمة



In the name of: FRITOPER S.L.

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







ƉĂƐƚĂͬƐĂƵĐĞďůŽƐƐŽŵǁĂƚĞƌͬƌŽƐĞǁĂƚĞƌͬĂƉƉůĞĐŝĚĞƌ
ǀŝŶĞŐĞƌͬǀŝŶŐĞƌŐĂƌůĞĐͬĐŽĐŬƚĂŝůͬĨƌƵŝƚǀŝŶŐĞƌͬŐƌĂƉĞ
ǀŝŶŐĞƌͬƉŽŵĞŐƌĂŶĂƚĞͬǀŝŶĞŐĞƌĐŚŽĐŽůĂƚĞůŝƋƵŝĚͬƐƚƌŽƉĞƌǇ
ůŝƋƵŝĚͬŚŽŶĞǇͬŐƵŝĐĞůŝƋƵŝĚůĞŵŽŶĨůĂǀŽƌĞĚͬƐƉŝƌŝƚǀŝŶŐĞƌ
158
ĐĞŶƚĞƌͬĂĐĞƚŝĐĂĐŝĚϱйͬĨůŽƵƌŚǁŝĐƐůͬƉŝǌǌĂƐĂƵĐĞͬY
249
ƐĂƵĐĞͬĐŚůŝůŝͬĐŚŝůŝƐĂƵĐĞ͘

 ماء ورد/ ماء زهر/  صلصة املعكرونة/صلصة االصواي
/  خل فواكة/  خل كوكتيل/  خل الثوم/  خل التفاح/

 فراولة/  شوكوالتة سائلة2017/10/1
/ عرشدبس الرمان/ العنب
خل التاسع
العدد
 روح/  عصري بطعم الليمون/  سائل العسل/ سائلة
/  طحني شنيتسل/ % 9  محض الفوليك/ خل مركز




/  صلصة الشطة/  صلصة الباربيكيو/ صلصة البيتزا

الفلفلريةاحلار
صلصة
Trade Mark No.: 30739
 31235  :. رقم
العالمة التجا
In
name
الشركة الرتكيه
In the
Class:
30 of: Palestinian Turkish Company for food
 31 : :أبسمالصنف
يف
Manufacturing
Date: 30/01/2017
الغذائيه
للصناعات
 7102
/10/31الفلسطينيه
: التاريخ
Trade Mark No.: 30733
 31233 : العالمة التجارية رقم
In Class: 29 
يف
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂƋĂĂůƐŚĂƌƋŝĂŚͲƚƵůŬĂƌĞŵϬϵϮϲϲϳϬϳϬ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
- ووورقيه/الشو
ووورق ب قوووه
فو75: : :الصنفا
العنووو
/  عنبا/ خرردل
الكاتشاب
/امليونيز
من اجل
Date: 30/01/2017
 7102 /10 /31 : التاريخ
DĂǇŽŶŶĂŝĐĞͬŬĞƚĐŚƵƉͬŵƵƐƚĂƌĚͬĂŵďĂͬƐŽǇͬƐĂƵĐĞ
092885050
من ط
 ورد/اخليارماء
/ خمللزهر
ماء
خمللصلصة
/االصواي
صلصة
In Class: 30
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉŝĐŬůĞĚƉĞƉƉĞƌͬƉŝĐŬůĞĚĐƵĐƵŵƉĞƌƐ
 31
يف الصنف
خملل
// :املعكرونة
احلار
الفلفل
:لكرم
اجل
ƉĂƐƚĂͬƐĂƵĐĞďůŽƐƐŽŵǁĂƚĞƌͬƌŽƐĞǁĂƚĞƌͬĂƉƉůĞĐŝĚĞƌ
ͬƉŝĐŬůĞĚĞŐŐƉůĂŶƚͬƉŝĐŬůĞĚŽůŝǀĞƐͬƚŽŵĂƚŽƉĂƐƚĞ
10/ه31
البندور
رب/ خملل الزيتون/ ابذجنان
Date: 30/01/2017

7102
/
:
التاريخ
ǀŝŶĞŐĞƌͬǀŝŶŐĞƌŐĂƌůĞĐͬĐŽĐŬƚĂŝůͬĨƌƵŝƚǀŝŶŐĞƌͬŐƌĂƉĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ĂƋĂĂůƐŚĂƌƋŝĂŚͲ
طولكرم
: التبليغ
/ فواكة
خل- الشرقيه
/ ابقهكوكتيل
 خل/مفرق
خلكيهالثوم
/ الشر
التفاح: عنوان
خل
/
In the name of:/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
Palestinian
Turkish Company
food
كه الرت
أبسم

/ عنباfor
/ خرردل
/  الكاتشاب/ امليونيز:الفلسطينيه
من اجل
ǀŝŶŐĞƌͬƉŽŵĞŐƌĂŶĂƚĞͬǀŝŶĞŐĞƌĐŚŽĐŽůĂƚĞůŝƋƵŝĚͬƐƚƌŽƉĞƌǇ
Manufacturing DĂǇŽŶŶĂŝĐĞͬŬĞƚĐŚƵƉͬŵƵƐƚĂƌĚͬĂŵďĂͬƐŽǇͬƐĂƵĐĞ
للصناعات الغذائيه
ƚƵůŬĂƌĞŵϬϵϮϲϲϳϬϳϬ
فراولة ماء ورد
/ ماء زهر//املعكرونة
/االصواي
157662121
صلصةسائلة
كوالتة
صلصةشو
/ دبس الرمان
/ خل العنب
ƉĂƐƚĂͬƐĂƵĐĞďůŽƐƐŽŵǁĂƚĞƌͬƌŽƐĞǁĂƚĞƌͬĂƉƉůĞĐŝĚĞƌ
ůŝƋƵŝĚͬŚŽŶĞǇͬŐƵŝĐĞůŝƋƵŝĚůĞŵŽŶĨůĂǀŽƌĞĚͬƐƉŝƌŝƚǀŝŶŐĞƌ
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂƋĂĂůƐŚĂƌƋŝĂŚͲdƵůŬĂƌĞŵϬϵϮϲϲϳϬϳϬ
-  فوووورق ب قووووه الشوووورقيه:
العنوووو ا
ǀŝŶĞŐĞƌͬǀŝŶŐĞƌŐĂƌůĞĐͬĐŽĐŬƚĂŝůͬĨƌƵŝƚǀŝŶŐĞƌͬŐƌĂƉĞ
/
فواكة
خل
/
كتيل
كو
خل
/
الثوم
خل
/
التفاح
خل
/
ĐĞŶƚĞƌͬĂĐĞƚŝĐĂĐŝĚϱйͬĨůŽƵƌŚǁŝĐƐůͬƉŝǌǌĂƐĂƵĐĞͬY

092885050
-سائل
 لكرم/سائلةط
ǀŝŶŐĞƌͬƉŽŵĞŐƌĂŶĂƚĞͬǀŝŶĞŐĞƌĐŚŽĐŽůĂƚĞůŝƋƵŝĚͬƐƚƌŽƉĞƌǇ
روح
/
الليمون
بطعم
عصري
/
العسل
فراولة
/
سائلة
كوالتة
شو
/
الرمان
دبس
/
العنب
خل
ůŝƋƵŝĚͬŚŽŶĞǇͬŐƵŝĐĞůŝƋƵŝĚůĞŵŽŶĨůĂǀŽƌĞĚͬƐƉŝƌŝƚǀŝŶŐĞƌ
ƐĂƵĐĞͬĐŚůŝůŝͬĐŚŝůŝƐĂƵĐĞ͘

:ĂƋĂĂůƐŚĂƌƋŝĂŚͲ
- طولكرم-  مفرق ابقه الشرقيه: عنوان التبليغ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ĐĞŶƚĞƌͬĂĐĞƚŝĐĂĐŝĚϱйͬĨůŽƵƌŚǁŝĐƐůͬƉŝǌǌĂƐĂƵĐĞͬY
 روح/ الليمون
عصري بطعم
/ العسل/ سائل
dƵůŬĂƌĞŵϬϵϮϲϲϳϬϳϬ
157662121
/ شنيتسل
طحني
%/ سائلة
9 محض الفوليك
/ خل مركز
ƐĂƵĐĞͬĐŚůŝůŝͬĐŚŝůŝƐĂƵĐĞ͘


/  طحني شنيتسل/ % 9  محض الفوليك/ خل مركز


الشطة
صلصة
/ الشطة/صلصة
/ الباربيكيو
صلصة// الباربيكيوزا
 صلصة صلصة البيت/ صلصة البيتزا


 . صلصة الفلفل احلار

 . الفلفل احلار
صلصة

In the name of: Palestinian Turkish Company for food
 الشركة الرتكيه: أبسم
Manufacturing
In the name of: Palestinian Turkish
Company
for foodالفلسطينيه للصناعات الغذائيه
 الشركة الرتكيه: أبسم
; 01
Ϳ
-  فوووورق ب قوووه الشوووورقيه: العنووو ا
Manufacturing ĚĚƌĞƐƐ͗ĂƋĂĂůƐŚĂƌƋŝĂŚͲƚƵůŬĂƌĞŵϬϵϮϲϲϳϬϳϬ
; 06 Ϳ
الفلسطينيه للصناعات الغذائيه
092885050 ط لكرم
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ĂƋĂĂůƐŚĂƌƋŝĂŚͲ
طولكرم
الشرقيه
ابقه
مفرق
:
التبليغ
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂƋĂĂůƐŚĂƌƋŝĂŚͲƚƵůŬĂƌĞŵϬϵϮϲϲϳϬϳϬ
- عنوان الشوووورقيه
 فوووورق ب قوووه: العنووو ا












ƚƵůŬĂƌĞŵϬϵϮϲϲϳϬϳϬ

157662121
092885050



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ĂƋĂĂůƐŚĂƌƋŝĂŚͲ


ƚƵůŬĂƌĞŵϬϵϮϲϲϳϬϳϬ





ط لكرم

طولكرم-  مفرق  ابقه الشرقيه: عنوان التبليغ
157662121



; 06250
Ϳ









Trade Mark No.: 30740
In Class: 41
Trade Mark No.: 30740



; 06 Ϳ

Date: 30/01/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚƵĐĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐ͖
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖ƐƉŽƌƚŝŶŐĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ





 31241 : العالمة التجارية رقم
31241 : العالمة التجارية رقم
 40 : يف الصنف




 7102/10/31 : التاريخ
،  الرتفيه، التدريب،التهذيب،  التعليم: من اجل

 االنشطة الرايضية والثقافية
 منال فتحي مسعود ابو: أبسم

In the name of: Manal Fathi Masoud abu alsebaa
ĚĚƌĞƐƐ͗ũĞŶŝŶͲŶĂƐƌĞŚƐƚ͘
Trade
Mark No.: 30740
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ũĞŶŝŶͲŶĂƐƌĞŚƐƚ͘









السباع



 وووو ر الن صوووورة-  جنووووين: العنوووو ا

0799178682 : ج ال





 : رقم:التبليغرية
العالمة التجا
: ع الناصرة جوال31241
 شار- جنني
عنوان
1955436267











159


العدد التاسع 
عرش 2017/10/1

Ϳ ; 02

251







العالمة التجارية رقم  31240 :
يف الصنف  9 :

Trade Mark No.: 30741
In Class: 5







Trade Mark No.: 30741
Date: 30/01/2017
In Class: 5

العالمة التجارية رقم  31240 :
التاريخ  7102/10/31 :
يف الصنف  9 :

Date:
30/01/2017
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ŝŶƐĞĐƚƚƌĞŵŝŶĂƚŽƌ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŝŶƐĞĐƚƚƌĞŵŝŶĂƚŽƌ
In
the name of: HAMZA KHADER MOH ABDEEN
In the name of: HAMZA KHADER MOH ABDEEN

  7102
اجل/31: :
التاريخ
/10حشرية
مبيدات
من
من اجل  :مبيدات حشرية 

عابدين
أبسم  :محزة خضر دمحم
أبسم  :محزة خضر دمحم عابدين
1965271619
ووو
و
ض
الخليوووول
العنوووووووو اا  ::الخليوووول ضوووو
العن

0789520807
0789520807
البلدية
ضاحية
اخلليل
:
التبليغ
عنوان
مشروطة بعدم استخدامها ابللغة االجنليزية وتستخدم
عنوان التبليغ  :اخلليل ضاحية البلدية
فقط ابللغة العربية
1965271619
1965271619



ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů

البلويووووا
يا البلويووووا
يا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝů


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝů




مشروطة بعدم استخدامها ابللغة االجنليزية وتستخدم

بعدم استخدامها ابللغة االجنليزية وتستخدم
مشروطة 

فقط ابللغة العربية
فقط ابللغة العربية




Ϳ ; 02


















; 02252
Ϳ



Ϳ ; 02













Trade Mark No.: 30742

العالمة التجارية رقم  31247 :

Trade Mark No.: 30742

العالمة التجارية رقم  31247 :

يف الصنف  3 :


يف الصنف  3 :

In Class: 3



التاريخ  7102/10/31 :
التاريخ  7102/10/31 :

مستحضرات البحر
مستحضرات
من
ميات 
31247
البحر
رقمك :ر:مياتكر
التجارية:اجل
العالمةاجلمن
اسية,
الصابون
امليت,
موادمواد
اسية,
االساالس
الزيوتالزيوت
العطرية,العطرية,
الروائح ,الروائح
الصابون
امليت 3,,
الصنف :
يف
الشعر 
وحماليل
التجميل
الشعر 
7102
وحماليل/10
التجميل/31 :
التاريخ

البحر امليت
أبسم  :اليلء
امليتميات
البحر كر
اليلء :
أبسم  :اجل
من

مستحضرات

العن ا  :بيت لحر الوو ا

البحر

الصابون,بيت لحر الوو ا
العن ا :
الزيوت االساسية,مواد
العطرية,الدوحة
الروائح بيت حلم
امليت ,عنوان التبليغ :
حلم الدوحة
وحماليلبيت
التبليغ :
عنوان
الشعر
التجميل 
أبسم  :اليلء البحر امليت


العن ا  :بيت لحر الوو ا

عنوان التبليغ  :بيت حلم الدوحة

In Class: 3

Date:Date:
30/01/2017
30/01/2017

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕^ƌĞĂŵƐĂŶĚŽƐŵĞƚŝĐƐĨŽƌŵĞĂĚ
Trade
Mark No.:
30742
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕^ƌĞĂŵƐĂŶĚŽƐŵĞƚŝĐƐĨŽƌŵĞĂĚ
^ŽĂƉ͕ƌŽŵĂƚŚĞƌĂƉǇ͕ƐƐĞŶƚŝĂůKŝůƐ͕ŽƐŵĞƚŝĐƐĂŶĚ,Ăŝƌ
^ŽĂƉ͕ƌŽŵĂƚŚĞƌĂƉǇ͕ƐƐĞŶƚŝĂůKŝůƐ͕ŽƐŵĞƚŝĐƐĂŶĚ,Ăŝƌ

In
Class:
^ŽůƵƚŝŽŶƐ
^ŽůƵƚŝŽŶƐ
  3

Date: 30/01/2017
the name
of: laela
el baharelelmaiet
maiet
In theInname
of:
laela
el bahar
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕^ƌĞĂŵƐĂŶĚŽƐŵĞƚŝĐƐĨŽƌŵĞĂĚ

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůͲĚŽŚĂďĞƚŚůĞĂŚĞŵ
^ŽĂƉ͕ƌŽŵĂƚŚĞƌĂƉǇ͕ƐƐĞŶƚŝĂůKŝůƐ͕ŽƐŵĞƚŝĐƐĂŶĚ,Ăŝƌ
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůͲĚŽŚĂďĞƚŚůĞĂŚĞŵ
:ĂůͲĚŽŚĂďĞƚŚůĞĂŚĞŵ
^ŽůƵƚŝŽŶƐĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ĂůͲĚŽŚĂďĞƚŚůĞĂŚĞŵ




In the name
of: laela el bahar el maiet
 
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůͲĚŽŚĂďĞƚŚůĞĂŚĞŵ


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůͲĚŽŚĂďĞƚŚůĞĂŚĞŵ

160
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Trade Mark No.: 30743
In Class: 35





 31243 : العالمة التجارية رقم
 39 : يف الصنف






Date: 31/01/2017
Trade Mark No.: 30743

In ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͕ƵƐŝŶĞƐƐDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕
Class: 35
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ƵƐŝŶĞƐƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕KĨĨŝĐĞ&ƵŶĐƚŝŽŶƐ

Date: 31/01/2017

 7102 /10/30 : التاريخ

 31243 : العالمة التجارية رقم
 39واالعالن
:  الدعايةيف الصنف:
وادارة وتوجيه
 7102/10/30 : التاريخ

االعمال

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͕ƵƐŝŶĞƐƐDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕

من اجل
 وتفعيل النشاط املكتيب

 الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال: من اجل
جوده
 املكتيب
املعطيالنشاط
وتفعيل
In the name of: Nadeem Abed Amouti Joudeh Albakree
 ندمي عبد املعطي جوده: أبسم


In the nameƵƐŝŶĞƐƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕KĨĨŝĐĞ&ƵŶĐƚŝŽŶƐ
of: Nadeem Abed Amouti
Joudeh Albakree

البكري

 ندمي عبد: أبسم
البكري

ĚĚƌĞƐƐ͗DŽƵũĂŵĂĂůďĞĞƌĞŚůƚĞũĂƌŝͲ&ůƌͲϭZĂŵĂůůĂŚ
التجووو ر
 جمووول البيووورة: العنووو ا
ĚĚƌĞƐƐ͗DŽƵũĂŵĂĂůďĞĞƌĞŚůƚĞũĂƌŝͲ&ůƌͲϭZĂŵĂůůĂŚ - التجووو ر- البيووورة
 جمووول: العنووو ا
WĂůĞƐƚŝŶĞ WĂůĞƐƚŝŶĞ
 رام هللا فلسطين1فلسطين
-ط
 رام هللا1- ط


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:





1955505052  جوال: عنوان التبليغ
1955505052 جوال





: عنوان التبليغ












; 71254
Ϳ



; 71 Ϳ

Trade Mark No.: 30744
In Class: 25




 31244 :  العالمة التجارية رقم

 79 : يف الصنف





Trade Mark No.: 30743

 31243 : العالمة التجارية رقم
 39 : 7102
يف الصنف/10/30

Date: 31/01/2017
In Class: 35

Date:
31/01/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ůŽƚŚŝŶŐ͕&ŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ


In the

 .

: التاريخ

7102/10
/30 :ولباس
 املالبس التاريخ: اجل
واغطية الرأس
القدم

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͕ƵƐŝŶĞƐƐDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕
 الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال: من اجل
nameƵƐŝŶĞƐƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕KĨĨŝĐĞ&ƵŶĐƚŝŽŶƐ
of: Nadeem Abed Amouti
Joudeh Albakree

املعطي جوده
 وتفعيل النشاط املكتيب
In the name of: Nadeem Abed Amouti Joudeh Albakree
 ندمي عبد املعطي جوده: أبسم


من
 ندمي عبد: أبسم

البكري

البكري

ĚĚƌĞƐƐ͗DŽƵũĂŵĂĂůďĞĞƌĞŚůƚĞũĂƌŝͲ&ůƌͲϭZĂŵĂůůĂŚ -  جمووول البيووورة التجووو ر: العنووو ا
ĚĚƌĞƐƐ͗DŽƵũĂŵĂĂůďĞĞƌĞŚůƚĞũĂƌŝͲ&ůƌͲϭZĂŵĂůůĂŚ -  جمووول البيووورة التجووو ر: العنووو ا
WĂůĞƐƚŝŶĞ WĂůĞƐƚŝŶĞ
 رام هللا1- ط
 رام هللا فلسطين1فلسطين
-ط
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:











1955505052
 جوال: عنوان التبليغ
1955505052
جوال






: عنوان التبليغ







ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :جوال 1955505052






العدد التاسع عرش 
2017/10/1







161

; 70255
Ϳ






In the name of: Sanabel Converting Industries Co. Ltd
أبسم  :السنابل للصناعات
Trade Mark No.: 30745
التجامر.يةم رقم  31249 :
العالمة
التحويلية ذ.
In Class: 5
الصنف  9: :
ĚĚƌĞƐƐ͗^ĂŚĂď͕ů&ĞƐĂůĞĂŚ͕ϲϬ^ƚ͕͘:ŽƌĚĂŶ
سح ب ا الفياليا ا و ر
يف العن ا


Date: 31/01/2017
 7102
/10
30ا/
التاريخ :

األربنيا اله ميا
المملكا
الستين
Trade Mark No.: 30745
العالمة التجارية رقم  31249 :
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͘ĂďǇĚŝĂƉĞƌƐĂŶĚƐĂŶŝƚĂƌǇŶĂƉŬŝŶ

كاهمنسائية.
وفوط
اجل :
من
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
للملكية الفكرية -
االطفالوشر
فوط :سااب
التبليغ
عنوان


يف الصنف  9 :

In Class: 5

In
the name
of:31/01/2017
Sanabel Converting Industries Co. Ltd
Date:


أبسم.ب4427:
ص
للصناعات
السنابل
 7102
البرية/10/30 :
التاريخ
من اجل  :فوط االطفال وفوط نسائية.
التحويلية ذ.م.م



͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂďǇĚŝĂƉĞƌƐĂŶĚƐĂŶŝƚĂƌǇŶĂƉŬŝŶ


ĚĚƌĞƐƐ͗^ĂŚĂď͕ů&ĞƐĂůĞĂŚ͕ϲϬ^ƚ͕͘:ŽƌĚĂŶ

العن ا  :سح ب ا الفياليا ا و ر



 الستين ا المملكا األربنيا اله ميا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -
عنوان


ص .ب  4427البرية




; 77256
Ϳ












Ϳ ; 77







Trade Mark No.: 30747

العالمة التجارية رقم  31242 :

In Class: 30
Date: 31/01/2017

يف الصنف  31 :
التاريخ  7102/10/30 :

من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة
االصطناعية؛ األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق
 31242
واملستحضراتية رقم  :
العالمة التجار
احلبوب؛ اخلبز والفطائر
املصنوعة من


 31
يف الصنف
لوايت املثلجة؛ عسل النحل والعسل
واحللوايت؛  :احل
 7102
اخلمرية/10
األسود؛/30 :
التاريخ
اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل
ومسحوق
والكاكاو والقهوة
من اجل
والشاي الثلج .
القهوة البهارات؛
والصلصات (:التوابل)؛
االصطناعية؛ األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر

واحللوايت؛ احل لوايت املثلجة؛ عسل النحل والعسل

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ
ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
Trade Mark No.: 30747
͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ
͘ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ
In Class: 30
Date: 31/01/2017

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ
ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ
͘ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

>ĚĚƌĞƐƐ͗^dKZϲΘϳ͕>K<ϭϮϬϭϴ͕/Eh^dZ/
͘KE͕>KKhZ/dzϲͬϳ͕'zWd

العن ا  :القطعا رقر  8والقطعوا رقور
12016ا المنطقوووووووووووووا

5ا بلووووووووووووو

الاووووونعرش
العدد التاسع
2017/10/1العبوووووو
يا – وينوووووا

162

ر 8/5

اجمه ريا ار العربيا القطعوا رقور

اجييبتا
بلووو الوهبة12016
رقووور5 :اشركة
 8والقطعوووا أبسم

In the name of: Manufacturer, merchant & importer
In the name
of: Manufacturer, merchant & importer

أبسم  :شركة الوهبة اجييبت

العب شركة
وينا –
للصناعات– الغذائية
المنطقا الان يا
مسئوليةكة
الغذائيةية ذات– شر
للصناعات
حمدودة
التبليغ  :مصر
انبلس عمارة جالرياي سنرت
عنوان

صب

القطعا رقر  8والقطعوا رقور
مسئوليةالعن ا :
حمدودة

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

مصرية ذات
262
>ĚĚƌĞƐƐ͗^dKZϲΘϳ͕>K<ϭϮϬϭϴ͕/Eh^dZ/
 العن ا  :القطعا رقر  8والقطعوا رقور
الاووووون يا – وينوووووا العبوووووو ر 8/5
͘KE͕>KKhZ/dzϲͬϳ͕'zWd
المنطقوووووووووووووا
12016
5ا بلووووووووووووو

القطعوا رقور
رياا ار العربيا
اجمه
5ا بلووووووووووووو



الاووووون يا

12016ا المنطقوووووووووووووا

>ĚĚƌĞƐƐ͗^dKZϲΘϳ͕>K<ϭϮϬϭϴ͕/Eh^dZ/
͘KE͕>KKhZ/dzϲͬϳ͕'zWd



12016ا
–  8والقطعو
رقوووروووووو5ا ربلووو8/5
وينووووواووا العب



المنطقا الان يا – وينا العب

اجمه ريا ار العربيا القطعوا رقور

 عنوان التبليغ  :انبلس عمارة جالرياي سنرت ص ب
رقووور 5ا بلووو 12016ا
 8والقطعوووا262
المنطقا 
الان يا – وينا العب

عنوان التبليغ  :انبلس عمارة جالرياي سنرت ص ب

262






ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

Ϳ ; 73





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:



; 73257
Ϳ










Ϳ ; 73










Trade Mark No.: 30748

العالمة التجارية رقم  31242 :

In Class: Trade
35 Mark No.: 30748
In Class: 35
Date: 31/01/2017
Date: 31/01/2017

العالمة التجارية رقم  31242 :

يف الصنف  39 :

يف الصنف  39 :
التاريخ  7102/10/30 :
التاريخ  7102/10/30 :
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
dƌĂĚŝŶŐďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚŝŵƉŽƌƚĂŶĚĞǆƉŽƌƚ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
التصدير يف dƌĂĚŝŶŐďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚŝŵƉŽƌƚĂŶĚĞǆƉŽƌƚ
التصدير يف
التجاريةاد و
االعمالواالستري
التجارية
من اجل :
واالسترياد و
االعمال اجل :
من
  ͘ŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚƐŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐĞƐϯϬĂŶĚϯϭ
͘ŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚƐŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐĞƐϯϬĂŶĚϯϭ
 .30
و
31
ارقام
ابلفئات
الواردة
املنتجات
جمال
جمال املنتجات الواردة ابلفئات ارقام  31و  .30

In the name of: Manufacturer, merchant & importer

أبسم  :شركة الوهبة اجييبت





للصناعات الغذائية – شركة

مسئولية  :حمدودة
العالمةذات
مصرية
 31242
التجارية رقم

القطعا رقر  8والقطعوا رقور
يف العن ا
الصنف  39: :
7102ا المنطقوووووووووووووا
وووووووووووو12016/10
5
التاريخا :بلو/30

Trade Mark No.: 30748
>ĚĚƌĞƐƐ͗^dKZϲΘϳ͕>K<ϭϮϬϭϴ͕/Eh^dZ/
In
Class: 35
͘KE͕>KKhZ/dzϲͬϳ͕'zWd
Date: 31/01/2017

التجاريةالعبوووووو
االعمال وينوووووا
الاووووون يا –
واالسترري5اد8/و التصدير يف
من اجل :

اجمه ريا ار العربيا
رقورو  .30
القطعوا31
ابلفئات ارقام
جمال املنتجات الواردة
 8والقطعوووا رقووور 5ا بلووو

12016ا

المنطقا الان يا – وينا العب

عنوان التبليغ  :انبلس عمارة جالرياي سنرت ص ب
262



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dƌĂĚŝŶŐďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚŝŵƉŽƌƚĂŶĚĞǆƉŽƌƚ
 ͘ŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚƐŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐĞƐϯϬĂŶĚϯϭ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





262







2017/10/1
العدد التاسع عرش





In the name of: Samer Awad Othman Alramahe
258

أبسم  :سامر عوض عثمان

Ϳ ; 74

الرحمي

العن ا  :رام هللا ق بل بني فلسطين
أبسم  :شركة الوهبة اجييبت
شركة
عنوان التبليغ  :عمارة
للصناعات الغذائية – شركة

1955111244ذات مسئولية حمدودة
مصرية

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚDŽƋĂďĞůĂŶŬWĂůĞƐƚŝŶĞ
In the name of: Manufacturer, merchant & importer
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
جوال




Trade
Mark No.: 30749

العالمة التجارية رقم  31245 :

يف الصنف  43 :
5ا بلووووووووووووو 12016ا المنطقوووووووووووووا
التاريخ /10/30 :
  –7102وينوووووا العبوووووو ر 8/5
الاووووون يا

>ĚĚƌĞƐƐ͗^dKZϲΘϳ͕>K<ϭϮϬϭϴ͕/Eh^dZ/
͘InClass:KE͕>KKhZ/dzϲͬϳ͕'zWd
43

العن ا  :القطعا رقر  8والقطعوا رقور

من اجل

163



Date:
31/01/2017







اجمه ريا ار العربيا القطعوا رقور
والشراب ،
 :الكافتري ايت  ،التزويد ابلطعام
العالمة التجارية رقم  31245 :
 8والقطعوووا رقووور 5ا بلووو 12016ا

اخلدمة  43 :
 ،مطاعم يف الصنف
الذاتيةوينا ،العبمطاعم تقدمي
المنطقا الان يا –
التاريخ  7102/10/30 :

 /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗Trade
͕ͿĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͕ĂƚĞƌŝŶŐ;&ŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
Mark No.: 30749
ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ;^ĞůĨͲƐĞƌǀŝĐĞͿ͕^ĞůĨͲƐĞƌǀŝĐĞ
In Class: 43
 ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕^ŶĂĐŬͲďĂƌƐ
Date: 31/01/2017
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

املطاعم
عنوان التبليغ  :انبلس عمارة جالرياي سنرت ص ب
الوجبات اخلفيفة
والشراب ; 79 Ϳ ،
͕Ϳ/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͕ĂƚĞƌŝŶŐ;&ŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
من اجل  :الكافتريايت  ،التزويد ابلطعام
ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ;^ĞůĨͲƐĞƌǀŝĐĞͿ͕^ĞůĨͲƐĞƌǀŝĐĞ
In the name
of:
Samer Awad Othman Alramahe

املطاعم ،عثمان
 262عوض
أبسم  :سامر
مطاعم اخلدمة الذاتية  ،مطاعم تقدمي
 ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕^ŶĂĐŬͲďĂƌƐ


الرحمي

الوجبات اخلفيفة 



العن ا  :رام هللا ق بل بني فلسطين

عنوان التبليغ
1955111244


:

عمارة

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚDŽƋĂďĞůĂŶŬWĂůĞƐƚŝŶĞ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


جوال

شركة

Ϳ ; 73
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Ϳ ; 79

العالمة التجارية رقم  31291 :
يف الصنف  35 :

التاريخ  7102/10/ 30 :

31242ين السـلع الواردة
وتغليف وختز
تعبئةرية رقم  :
خدمات التجا
من اجل  :العالمة


 39
الصنف .30:
ابلفئات ارقاميف 31و
التاريخ  7102/10/30 :

أبسم  :شركة الوهبة اجييبت

شركة
الغذائية
ابلفئات ارقام  31و  .30
املنتجات–الواردة
للصناعات جمال

مصرية ذات مسئولية حمدودة




 :القطعا رقر  8والقطعوا رقور

5ا بلووووووووووووو

12016ا المنطقوووووووووووووا



الاووووون يا – وينوووووا العبوووووو ر 8/5

العالمة التجارية رقم  31291 :
 35
الصنف :
رقووور 5ا بلووو 12016ا
القطعوووا
يف  8و
ـلعية -
الفكر
تعبئة اترية
خدماتفراس
التبليغ :
عنوان
الواردة
للملكيةين الس
وتغليف وختز
اجل :
من

 31و262
ارقامب :
ابلفئات-ص.
انبلس
 .30



͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
Trade ƐĞƌǀŝĐĞƐŽĨƉĂĐŬĂŐŝŶŐĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞŽĨ
Mark No.: 30748
͘ŐŽŽĚƐŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞĐůĂƐƐĞƐϯϬĂŶĚϯϭ

In Class: 35
Date: 31/01/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dƌĂĚŝŶŐďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚŝŵƉŽƌƚĂŶĚĞǆƉŽƌƚ
 ͘ŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚƐŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐĞƐϯϬĂŶĚϯϭ

>ĚĚƌĞƐƐ͗^dKZϲΘϳ͕>K<ϭϮϬϭϴ͕/Eh^dZ/
͘KE͕>KKhZ/dzϲͬϳ͕'zWd

اجمه ريا ار العربيا القطعوا رقور

 7102
التاريخ :
وينا العب
 /10يا –
/30الان
المنطقا

Date: 31/01/2017

In the name of: Manufacturer, merchant & importer

من اجل  :االعمال التجارية واالسترياد و التصدير يف

العن ا

Trade Mark No.: 30750
In Class: 39

Trade Mark No.: 30750
In Class: 39
Date: 31/01/2017
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ƐĞƌǀŝĐĞƐŽĨƉĂĐŬĂŐŝŶŐĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞŽĨ
 ͘ŐŽŽĚƐŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞĐůĂƐƐĞƐϯϬĂŶĚϯϭ
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2017/10/1 العدد التاسع عرش

; 76 Ϳ
260

In the name of: SAMEH FARHAN HASAN SA'ADAH


 سامح فرحان حسن: أبسم


سعادة

Trade
Mark No.: 30752
ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^ͲƐŚĂƌĞĞƐƵĨǇĂŶͲd>͗ϬϱϵϳϰϱϯϬϬϮ

 31297
: يةنوورقم:التجار
العالمة
- سووفي
 و ر- بلس
العن و ا

In Class: 3
 3 :: الصنف
0795177002
يف تلف


Date:
31/01/2017
 7102
/10: /التبليغ
30 : التاريخ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:E>h^ͲƐŚĂƌĞĞƐƵĨǇĂŶ :  تلفون- شارع سفيان
- انبلس
عنوان
Trade Mark No.: 30752
 31297 : العالمة التجارية رقم
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
K^Dd/^͕WZ&hD^E^,DWKK


والعطور
التجميل
مواد
:
اجل
من
In the name of: SAMEH FARHAN HASAN SA'ADAH
 سامح فرحان حسن: 1952493117
أبسم
Ͳd>͗ϬϱϵϳϰϱϯϬϬϮ
In Class: 3


 3 : يف الصنف





سعادة

Date:of:
31/01/2017
/10/30
:  سامحالتاريخ: أبسم
In the name
SAMEH FARHAN HASAN SA'ADAH  7102
حسن
فرحان
ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^ͲƐŚĂƌĞĞƐƵĨǇĂŶͲd>͗ϬϱϵϳϰϱϯϬϬϮ
سووفي
ر
و
بلس
نوو
:
ا
و
العن

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗K^Dd/^͕WZ&hD^E^,DWKK
  مواد التجميل والعطور: من اجل
سعادة
0795177002 : تلف


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
E>h^ͲƐŚĂƌĞĞƐƵĨǇĂŶ
:  تلفون- سفيان- شارع
- انبلس
ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^ͲƐŚĂƌĞĞƐƵĨǇĂŶͲd>͗ϬϱϵϳϰϱϯϬϬϮ
سووفي
 و ر: -التبليغ
عنوانبلس
 نوو: العن و ا






Ͳd>͗ϬϱϵϳϰϱϯϬϬϮ

1952493117


0795177002 :

تلف

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:E>h^ͲƐŚĂƌĞĞƐƵĨǇĂŶ :  تلفون-  شارع سفيان-  انبلس: عنوان التبليغ


; 0 Ϳ

Ͳd>͗ϬϱϵϳϰϱϯϬϬϮ
1952493117




261

; 0 Ϳ







; 0 Ϳ








Trade Mark
30753
TradeNo.:
Mark
No.: 30753

 31293
 : رقم
 31293
 : التجارية رقم
التجاريةالعالمة

In Class:In
12Class: 12

 07 : الصنف
يف
 07

Date: 01/02/2017





العالمة

: يف الصنف

 7102/17/10 : التاريخ
Date: 01/02/2017
 7102/17/10 : التاريخ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƚŽŵŽďŝůĞƐDŽƚŽƌĐǇĐůĞƐZŝŵƐĨŽƌ
 سيا را ت دراجات انريه اطارات لعجالت: من اجل
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ƵƚŽŵŽďŝůĞƐDŽƚŽƌĐǇĐůĞƐZŝŵƐĨŽƌ
ǀĞŚŝĐůƐǁŚĞĞůdƌĂĐƚŽƌƐ

دراجا ت انريه اطارات لعجالت
 سيا را ت: من اجل
املركبات جرارات
ǀĞŚŝĐůƐǁŚĞĞůdƌĂĐƚŽƌƐ
In the name of: Sharekat Kwang Yang Llmohrekat
املركبات جرارات
 شركة كوانج اينج:  أبسم
Almahdodoah

للمحركات احملدودة


In the name of: Sharekat Kwang Yang Llmohrekat
ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϱ^ŚĂƌĞĞtĂŶŐ,ĞƐĞŶŐDĂĚĞŶƚ<ĂǁƐŚŝŶŐ
Almahdodoah
Trade Mark
No.: 30753
dĂŝǁĂŶƌKŚĞ

 شركة كوانج اينج: أبسم
التجارية
العالمة
احملدودة
للمحركات

وو ر وانووو هيسوووين31293
 و77 : وو ا:العنو
رقم

اس و نم ين ا وينووا ك و وو ن ا واليووا

In Class: 12
07 : يف الصنف
ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϱ^ŚĂƌĞĞtĂŶŐ,ĞƐĞŶŐDĂĚĞŶƚ<ĂǁƐŚŝŶŐ
ي ا وووا ارراو وسانووو هيسوووين77
 ت: العنووو ا
dĂŝǁĂŶƌKŚĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
اليووا الصناعيةجوال
رام نهللاا واملنطقة
Date: 01/02/2017
17
/10
و وو: 7102
التبليغك
 وينووا/عنوان
ين ا
و نم:التاريخاس

1955753172
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƚŽŵŽďŝůĞƐDŽƚŽƌĐǇĐůĞƐZŝŵƐĨŽƌ
سياراوراست دراجات انريه اطارات لعجالت
 ا ا: اجلا
من ت ي
ǀĞŚŝĐůƐǁŚĞĞůdƌĂĐƚŽƌƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
  رام هللا املنطقة الصناعيةجوال:جرارات
كباتالتبليغ
عنوان
املر

In the name of: Sharekat Kwang Yang Llmohrekat
 كوانج اينج1955753172
 شركة: أبسم
Almahdodoah
للمحركات احملدودة
ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϱ^ŚĂƌĞĞtĂŶŐ,ĞƐĞŶŐDĂĚĞŶƚ<ĂǁƐŚŝŶŐ
dĂŝǁĂŶƌKŚĞ

 ووو ر وانووو هيسوووين77 : العنووو ا

اس و نم ين ا وينووا ك و وو ن ا واليووا
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Trade Mark No.: 30754
In Class: 30

العالمة التجارية رقم  31294 :
يف الصنف  31 :

التاريخ  7106/17/17 :
من اجل  :الكعك /كيك /حلوى /قطع حلوى/




السكر  /توراتت /
سوس /أقراص سك رية /حلوايت
العالمة التجارية رقم 31294 :

Date: 02/02/2016
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗<ĂϯŬͬŬĞĂŬͬŚůǁĂͬ^ŽŽƐͬĂŬƌĂƐ
 ƐŽŬĂƌǇĞͬŚůǁǇĂƚĂůƐŽŬĂƌͬƚŽƌƚƐͬŵŽĂũĂŶĂƚ
Trade Mark No.: 30754
In Class: 30

معجنات 
يف الصنف  31 :
Date:
02/02/2016
 7106/17
/
17
:
التاريخ
In the name of:
Shrket
Al khomeni Llmawad Al tmwnyeh
أبسم  :شركة اخلميين للمواد
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
<ĂϯŬͬŬĞĂŬͬŚůǁĂͬ^ŽŽƐͬĂŬƌĂƐ
من اجل  :الكعك /كيك /حلوى /قطع حلوى/
Al mosahma Al
khososya
Al
mahdoda
 ƐŽŬĂƌǇĞͬŚůǁǇĂƚĂůƐŽŬĂƌͬƚŽƌƚƐͬŵŽĂũĂŶĂƚ
اخلصوصية سكرية /حلوايت السكر /توراتت /
التموينية املسامهة سوس /أقراص
احملدودة
معجنات 
أبسم  :شركة اخلميين للمواد In the name of: Shrket Al khomeni Llmawad Al tmwnyeh
ĚĚƌĞƐƐ͗ůĞƌĂŚŵů^ŚĂƌǇĞƚ^ŚĂƌĞĂƚĂŵĞŵůĂƌŝ
وووو ر
العنووو ا  :البيوووورة ام الشوووراي
Al mosahma Al khososya Al mahdoda
تمير الوار

Ϳ ; 72


التموينية املسامهة اخلصوصية
احملدودة

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ĚĚƌĞƐƐ͗ůĞƌĂŚŵů^ŚĂƌǇĞƚ^ŚĂƌĞĂƚĂŵĞŵůĂƌŝ

عنوان التبليغ  :ام الشرايط

عنوان التبليغ  :ام الشرايط
عدم منح محاية على كلمة القدس وابقي الكلمات
وووو ر

العنووو ا  :البيوووورة ام الشوووراي



تمير الوار

والرسوم ذات



محاية على كلمة القدس وابقي الكلمات
عدم
االستخدام منحالعام



والرسوم ذات االستخدام العام



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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Trade Mark No.: 30755

العالمة التجارية رقم  31299 :

In Class: 30

يف الصنف  31 :

التاريخ  7106/17/17 :
من اجل  :الكعك /كيك /حلوى /قطع حلوى/


Date: 02/02/2016
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗<ĂϯŬͬŬĞĂŬͬŚůǁĂͬ^ŽŽƐͬĂŬƌĂƐ

Trade ƐŽŬĂƌǇĞͬŚůǁǇĂƚĂůƐŽŬĂƌͬƚŽƌƚƐͬŵŽĂũĂŶĂƚ
Mark No.: 30755

31299
عالمة التجارية رقم
سكرية /حلوايت السكر /توراتت /
سوس :/أقراص
يف الصنف  31 :
معجنات 
Date: 02/02/2016
لتاريخ  7106 /17 /17 :
In the name
of: Shrket Al khomeni Llmawad Al tmwnyeh
كيك/اخلميين
الكعك /:شركة
ن اجل  :أبسم
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
<ĂϯŬͬŬĞĂŬͬŚůǁĂͬ^ŽŽƐͬĂŬƌĂƐ
للموادقطع حلوى/
حلوى/
ƐŽŬĂƌǇĞͬŚůǁǇĂƚĂůƐŽŬĂƌͬƚŽƌƚƐͬŵŽĂũĂŶĂƚ

Al mosahma Al khososya Al mahdoda
السكر /توراتت /
سوس /أقراص سك
حلوايتاخلصوصية
التموينيةرية/املسامهة
عجنات 
احملدودة
In the name of: Shrket Al khomeni Llmawad Al tmwnyeh
سم  :شركة اخلميين للمواد
Al mosahma
Al khososya Al mahdoda
ĚĚƌĞƐƐ͗ůĞƌĂŚŵů^ŚĂƌǇĞƚ^ŚĂƌĞĂƚĂŵĞŵůĂƌŝ
اخلصوصيةرة ام الشوووراي وووو ر
لتموينية املسامهةالعنووو ا  :البيوووو
In Class: 30

تمير الوار

حملدودة

الشرايط وووو ر
الشوووراي
البيوووورة ام
التبليغ  :ام
 :عنوان

العنووو ا

تمير الوار



ĚĚƌĞƐƐ͗ůĞƌĂŚŵů^ŚĂƌǇĞƚ^ŚĂƌĞĂƚĂŵĞŵůĂƌŝ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

نوان التبليغ  :ام الشرايط
عدم منح محاية على كلمة القدس وابقي الكلمات

وابقي الكلمات
كلمة القدس
دم منح محاية على
االستخدام العام
والرسوم ذات

الرسوم ذات االستخدام العام








ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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Trade Mark No.: 30756
In Class: 30

العالمة التجارية رقم  31296 :
يف الصنف  31 :

التاريخ  7106/17/17 :
من اجل  :الكعك /كيك /حلوى /قطع حلوى/

Date: 02/02/2016



عالمة التجارية رقم  31296 :
الصنف :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗<ĂϯŬͬŬĞĂŬͬŚůǁĂͬ^ŽŽƐͬĂŬƌĂƐ

Trade Mark
No.: 30756
ƐŽŬĂƌǇĞͬŚůǁǇĂƚĂůƐŽŬĂƌͬƚŽƌƚƐͬŵŽĂũĂŶĂƚ

In Class: 30

سوس /أقراص سكرية /حلوايت السكر /توراتت /
 31

 7106
اريخ /17 /17 :
معجنات 
ن اجل  :الكعك /كيك /حلوى /قطع حلوى/

وس/

اخلميين للمواد
سكر:ية/شركة
أقراص أبسم
السكر/
حلوايت
التموينية املسامهة اخلصوصية
اخلميين للمواد
احملدودة اخلصوصية
املسامهة

جنات 
كة
سم  :شر

موينية
حملدودة

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗<ĂϯŬͬŬĞĂŬͬŚůǁĂͬ^ŽŽƐͬĂŬƌĂƐ
ƐŽŬĂƌǇĞͬŚůǁǇĂƚĂůƐŽŬĂƌͬƚŽƌƚƐͬŵŽĂũĂŶĂƚ

In the name of: Shrket Al khomeni
Llmawad

Al mosahma Al khososya Al mahdoda

In the name of: Shrket Al khomeni Llmawad Al tmwnyeh
Al mosahma Al khososya Al mahdoda

وووو ر ĚĚƌĞƐƐ͗ůĞƌĂŚŵů^ŚĂƌǇĞƚ^ŚĂƌĞĂƚĂŵĞŵůĂƌŝ

العنووو ا  :البيوووورة ام الشوووراي

العنووو ا

Al tmwnyeh
توراتت /

Date: 02/02/2016

اي
ة ام الشووور
 :البيوووور

تمير الوار

تمير الوار

ĚĚƌĞƐƐ͗ůĞƌĂŚŵů^ŚĂƌǇĞƚ^ŚĂƌĞĂƚĂŵĞŵůĂƌŝ

وووو ر

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
: :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

الشرايط  :ام الشرايط
وان التبليغ  :امعنوان التبليغ
دم منح محاية 
على كلمة القدس وابقي الكلمات
العامعلى كلمة القدس وابقي الكلمات
االستخداممحاية
لرسوم ذات عدم منح




Ϳ ; 75

العالمة التجارية رقم  31292 :
يف الصنف  31 :
التاريخ  7106/17/17 :



7106
خ /17/17 :معجنات 

دة

التموينية املسامهة اخلصوصية

اخلميين
احملدودة

للمواد

اخلصوصية

Trade
n Class: 30

Date: 02/02/2016

Al

͗ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ƌĂƐ
In the<ĂϯŬͬŬĞĂŬͬŚůǁĂͬ^ŽŽƐͬĂŬ
name of: Shrket Al khomeni
Llmawad
 ŽŬĂƌǇĞͬŚůǁǇĂƚĂůƐŽŬĂƌͬƚŽƌƚƐͬŵŽĂũĂŶĂƚ

Al mosahma Al khososya Al mahdoda

n the name of: Shrket Al khomeni Llmawad Al tmwnyeh
Al mosahma Al khososya Al mahdoda

العنووو ا  :البيوووورة ام الشوووراي

تمير الوار
اي
الشووور
ة ام
 :البيوووور

وووو ر

وووو ر ĚĚƌĞƐƐ͗ůĞƌĂŚŵů^ŚĂƌǇĞƚ^ŚĂƌĞĂƚĂŵĞŵůĂƌŝ

ĚĚƌĞƐƐ͗ůĞƌĂŚŵů^ŚĂƌǇĞƚ^ŚĂƌĞĂƚĂŵĞŵůĂƌŝ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

تمير الوار عنوان التبليغ  :ام الشرايط
ن التبليغ  :ام الشرايط

الكلمات
القدس وابقي
القدسكلمة
كلمةمحاية على
عدم منح
الكلمات
وابقي
منح محاية على
وم ذات
العاماالستخدام العام
االستخدامذات
والرسوم


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:











Trade Mark No.: 30757
In Class: 30

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗<ĂϯŬͬŬĞĂŬͬŚůǁĂͬ^ŽŽƐͬĂŬƌĂƐ
Mark
No.: 30757
ƐŽŬĂƌǇĞͬŚůǁǇĂƚĂůƐŽŬĂƌͬƚŽƌƚƐͬŵŽĂũĂŶĂƚ




اجل  :الكعك /كيك /حلوى /قطع حلوى/
tmwnyeh
أبسم  :شركة اخلميين للمواد
س /أقراص سكرية /حلوايت السكر /توراتت /

لعنووو ا



Date: 02/02/2016

من اجل  :الكعك /كيك /حلوى /قطع حلوى/
مة التجارية رقم  31292 :
سوس /أقراص سكرية /حلوايت السكر /توراتت /
صنف  31 :

ينية











املسامهة



265
Ϳ ; 75



ات 
كة
 :شر





والرسوم ذات االستخدام العام






Ϳ ; 0
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Trade Mark No.: 30753
In Class: 12

 31293 : العالمة التجارية رقم
 07 : يف الصنف

Date: 01/02/2017

 7102/17/10 : التاريخ







Trade Mark No.: 30753
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƚŽŵŽďŝůĞƐDŽƚŽƌĐǇĐůĞƐZŝŵƐĨŽƌ
InClass: 12
ǀĞŚŝĐůƐǁŚĞĞůdƌĂĐƚŽƌƐ

دراجاتالتجارية
العالمة
 لعجالت31293
اطارات: انريهرقم
 سيا را ت: من اجل
 07 : يف الصنف
 املركبات جرارات
Date: 01/02/2017
 7102/17/10 : التاريخ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƚŽŵŽďŝůĞƐDŽƚŽƌĐǇĐůĞƐZŝŵƐĨŽƌ
 سيا را ت دراجات انريه اطارات لعجالت: من اجل
In the name of: Sharekat
Kwang Yang Llmohrekat
 شركة كوانج اينج: أبسم
ǀĞŚŝĐůƐǁŚĞĞůdƌĂĐƚŽƌƐ
 املركبات جرارات
Almahdodoah In the name of: Sharekat Kwang Yang Llmohrekat
 شركة كوانج اينج: أبسم
للمحركات احملدودة
Almahdodoah

للمحركات احملدودة

ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϱ^ŚĂƌĞĞtĂŶŐ,ĞƐĞŶŐDĂĚĞŶƚ<ĂǁƐŚŝŶŐ
 ووو ر وانوو هيسوووين77 : العنوو ا
ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϱ^ŚĂƌĞĞtĂŶŐ,ĞƐĞŶŐDĂĚĞŶƚ<ĂǁƐŚŝŶŐ
 ووو ر وانوو هيسوووين77 : العنوو ا
dĂŝǁĂŶƌKŚĞ
اس و نم ين ا وينووا ك و و ن ا واليووا
dĂŝǁĂŶƌKŚĞ
اس و نم ين ا وينووا ك و و ن ا واليووا
ت ي ا ا اراو س

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 رام هللا املنطقة الصناعيةجوال: عنوان التبليغ
1955753172


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :











ت ي ا ا اراو س

 رام هللا املنطقة الصناعيةجوال: عنوان التبليغ
1955753172
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Trade Mark No.: 30758
In Class: 25
Date: 02/02/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ
the name
of: juhad hifthi abdelkareem qiadan
MarkInNo.:
30758

de
Class: 25

ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐƐŚĂƌŝƐŽĨǇĂŶ͘ũĂǁǁĂůϬϱϵϵϯϳϳϯϬϴ

e: 02/02/2017

:ŶĂďůƵƐƐŚĂƌŝƐŽĨǇĂŶ
جوال/
ĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ůŽƚŚŝŶŐ
͘ũĂǁǁĂůϬϱϵϵϯϳϳϯϬϴ

he name of: juhad hifthi abdelkareem qiadan













 31292 : العالمة التجارية رقم
 79 : يف الصنف
 7102/17/17 : التاريخ

  املالبس: من اجل
حفظي عبد الكرمي
 جهاد: أبسم
 31292
 : رقم

التجارية
قعدان
 79 : ف

 وووو ر سووووفي-  نوووو بلس: العنوووو ا

 7102/17/17 :

0799755706 ج ال/

 شارع سفيان-  انبلس: عنوان التبليغ
  املالبس: ل
1955322312
جهاد حفظي  عبد الكرمي




Date: 02/02/2017


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖

168
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͘

3 Ϳ268
In the name of: Ahmad Ghaze Adel;Bsharat
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƌĂŵ<ŚĂůĨYĂƐĞƌůĚĞǇĂĨĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ůƌĂŵ<ŚĂůĨYĂƐĞƌ
 ůĚĞǇĂĨĂ
Trade
 Mark No.: 30759
In Class: 35
Date: 02/02/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͘

 In the name of: Ahmad Ghaze Adel Bsharat

ĚĚƌĞƐƐ͗ůƌĂŵ<ŚĂůĨYĂƐĞƌůĚĞǇĂĨĂ
;4Ϳ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ůƌĂŵ<ŚĂůĨYĂƐĞƌ
 ůĚĞǇĂĨĂ

Trade Mark No.: 30759
In Class: 35
Date: 02/02/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͘

In the name of: Ahmad Ghaze Adel Bsharat
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƌĂŵ<ŚĂůĨYĂƐĞƌůĚĞǇĂĨĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ůƌĂŵ<ŚĂůĨYĂƐĞƌ

ůĚĞǇĂĨĂ










 خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه: من اجل
2017/10/1
العدد التاسع عرش

 االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
 امحد غازي عادل: أبسم
بشارات

 الرام خلف قار الضي فا: العن ا

 الرام خلف قصر الضيافة: عنوان التبليغ


31295

:
رقم
ية
ر
التجا
العالمة
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
: الصنف
 ابستخدام الكلمات والعبارات39
املطلق
يفاحلماية
7102الوصفية
/17 /17والرسومات
: التاريخ
واألرقامذات االستخدام العام






 7102/17/17 : التاريخ

269

خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
مبعزلاجل
من
العالمة: عن
 االعمال وتفعيل النشاط املكتيب



 امحد غازي عادل: أبسم

بشارات

 الرام خلف قار الضي فا: العن ا

 الرام خلف قصر الضيافة: عنوان التبليغ

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




31295 : العالمة التجارية رقم
 39 : يف الصنف


وتوجيه

وادارة

7102 /17 /17 : التاريخ

 خدمات الدعاية واالعالن: من اجل
 االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
عادل

غازي

امحد

:
أبسم
بشارات

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة

ام خلف قار الضي فا
 الر:

العن ا

 الرام خلف قصر الضيافة: عنوان التبليغ

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



; 4 Ϳ




Trade Mark No.: 30760





;4Ϳ

 31261 : العالمة التجارية رقم



In Class: 30

Trade Mark No.: 30760



In Class: 30

Date: 02/02/2017

Date: 02/02/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗“Coffee,

cocoa; coffee or cocoa based
ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞďĂƐĞĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ͘WĂƐƚĂ͕ƐƚƵĨĨĞĚ
ĚƵŵƉůŝŶŐƐ͕ŶŽŽĚůĞƐ͘WĂƐƚƌŝĞƐĂŶĚďĂŬĞƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐďĂƐĞĚŽŶ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗“Coffee, cocoa; coffee or cocoa based

ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞďĂƐĞĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ͘WĂƐƚĂ͕ƐƚƵĨĨĞĚ
ĚƵŵƉůŝŶŐƐ͕ŶŽŽĚůĞƐ͘WĂƐƚƌŝĞƐĂŶĚďĂŬĞƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐďĂƐĞĚŽŶ
ĨůŽƵƌ͖ĚĞƐƐĞƌƚƐďĂƐĞĚŽŶĨůŽƵƌĂŶĚĐŚŽĐŽůĂƚĞ͖ďƌĞĂĚ͕Ɛŝŵŝƚ
dƵƌŬŝƐŚƌŝŶŐͲƐŚĂƉĞĚďĂŐĞůĐŽǀĞƌĞĚǁŝƚŚƐĞƐĂŵĞƐĞĞĚƐ͕
ƉŽŐĂĐĂdƵƌŬŝƐŚďĂŐĞů͕ƉŝƚĂ͕ƐĂŶĚǁŝĐŚĞƐ͕ŬĂƚŵĞƌdƵƌŬŝƐŚ
ƉĂƐƚƌǇ͕ƉŝĞƐ͕ĐĂŬĞƐ͕ďĂŬůĂǀĂdƵƌŬŝƐŚĚĞƐƐĞƌƚďĂƐĞĚŽŶ
ĚŽƵŐŚĐŽĂƚĞĚǁŝƚŚƐǇƌƵƉ͕ŬĂĚĂǇ͍ĨdƵƌŬŝƐŚĚĞƐƐĞƌƚďĂƐĞĚ
ŽŶĚŽƵŐŚ͖ĚĞƐƐĞƌƚƐďĂƐĞĚŽŶĚŽƵŐŚĐŽĂƚĞĚǁŝƚŚƐǇƌƵƉ͖
ƉƵĚĚŝŶŐƐ͕ĐƵƐƚĂƌĚ͕ŬĂǌĂŶĚŝďŝdƵƌŬŝƐŚƉƵĚĚŝŶŐ͕ƌŝĐĞ
ƉƵĚĚŝŶŐ͕ŬĞƐŬƵůdƵƌŬŝƐŚƉƵĚĚŝŶŐ͘,ŽŶĞǇ͕ďĞĞŐůƵĞĨŽƌ
Trade
Mark No.: 30760
ŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ƉƌŽƉŽůŝƐĨŽƌĨŽŽĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͘
In
Class: 30
ŽŶĚŝŵĞŶƚƐĨŽƌĨŽŽĚƐƚƵĨĨ͕ǀĂŶŝůůĂ;ĨůĂǀŽƌŝŶŐͿ͕ƐƉŝĐĞƐ͕ƐĂƵĐĞƐ
;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͕ƚŽŵĂƚŽƐĂƵĐĞ͘zĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐƉŽǁĚĞƌ͕ŶĂƚƵƌĂů
Date:
02/02/2017
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŝŵƉƌŽǀŝŶŐƚŚĞƐŚĂƉĞĂŶĚĐŽůŽƵƌŽĨĨůŽƵƌ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĂŶĚƉƌĞƐĞƌǀŝŶŐƚŚĞŵ͘&ůŽƵƌ͕ƐĞŵŽůŝŶĂ͕ƐƚĂƌĐŚĨŽƌ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
“Coffee, cocoa; coffee or cocoa based
ĨŽŽĚ͘^ƵŐĂƌ͕ĐƵďĞƐƵŐĂƌ͕ƉŽǁĚĞƌĞĚƐƵŐĂƌ͘dĞĂ͕ŝĐĞƚĞĂ͘
ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞďĂƐĞĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ͘WĂƐƚĂ͕ƐƚƵĨĨĞĚ
ŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞƐ͕ďŝƐĐƵŝƚƐ͕ĐƌĂĐŬĞƌƐ͕ǁĂĨĞƌƐ͕ŵŝůŬ
ĚƵŵƉůŝŶŐƐ͕ŶŽŽĚůĞƐ͘WĂƐƚƌŝĞƐĂŶĚďĂŬĞƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐďĂƐĞĚŽŶ
ĐŽŵƉŽƵŶĚĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ƚĂƌƚƐ͕ĐĂŬĞƐ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞĂŶĚ
ĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌŝĞƐǁŝƚŚĐĂƌĂŵĞů͘ŚĞǁŝŶŐŐƵŵƐ͘/ĐĞͲĐƌĞĂŵ͕





 31 : يف الصنف

31261 : العالمة التجارية رقم


31 : يف الصنف

 7102 /17 /17 : التاريخ
 الكاكاو؛، القهوة: من اجل

 7102/17/17 : التاريخ
 الكاكاو؛ املشروابت اليت أساسها، القهوة: من اجل
اليت أساسها
أساسها

املشروابت

اليت

املشروابت

،الكاكاو

أو

القهوة

 املشروابت اليت أساسها،القهوة أو الكاكاو

 معكرونة، الفطائر احملشوة، املعكرونة.الشوكوالته

 املعجنات ومنتجات املخابز اليت أساسها.النودلز
الطحني؛ احللوايت اليت أساسها الطحني والشوكوال؛

 سيميت ) معجنات تركية على شكل حلقات،اخلبز
، خبز البيتا، معجنات تركية،(مغطاة ابلسمسم
 31261 : العالمة التجارية رقم
،( حلوايت الرقائق احملشية )معجنات تركية،الشطائر
 31 : يف الصنف
 البقالوة )حلوى نركية أساسها، الكعك،الفطائر
 7102/17/17 : التاريخ
 كنافة )حلوايت تركية،(العجني املغطّى ابلشراب املركز
 الكاكاو؛ املشروابت اليت أساسها، القهوة: من اجل
أساسها العجني(؛ احللوايت اليت أساسها العجني املغطاة
 املشروابت اليت أساسها،القهوة أو الكاكاو
 حلو احلليب، الكاسرتد،ابلقطر؛ حلوى البودينغ


، حلوى البودينغ ابألرز،(ابلكراميل )البودينغ الرتكي

اخلبز ،سيميت ) معجنات تركية على شكل حلقات
مغطاة ابلسمسم( ،معجنات تركية ،خبز البيتا،
العدد التاسع عرش 2017/10/1
الشطائر ،حلوايت الرقائق احملشية )معجنات تركية(،
الفطائر ،الكعك ،البقالوة )حلوى نركية أساسها
العجني املغطّى ابلشراب املركز( ،كنافة )حلوايت تركية

أساسها العجني(؛ احللوايت اليت أساسها العجني املغطاة
ابلقطر؛ حلوى البودينغ ،الكاسرتد ،حلو احلليب

ابلكراميل )البودينغ الرتكي( ،حلوى البودينغ ابألرز،
حلوى البودينغ ابللوز )البودينغ الرتكي( .العسل ،غراء
النحل لالستهالك البشري ،مشع النحل ألغراض

غذائية .هبارات للمواد الغذائية ،الفانيال )املنكهات(،
البهارات ،الصلصات)توابل( ،صلصة البندورة.
مسحوق اخلمرية  ،مسحوق اخلبيز ،املستحضرات

͖ŽŶĚŽƵŐŚ͖ĚĞƐƐĞƌƚƐďĂƐĞĚŽŶĚŽƵŐŚĐŽĂƚĞĚǁŝƚŚƐǇƌƵƉ
ƉƵĚĚŝŶŐƐ͕ĐƵƐƚĂƌĚ͕ŬĂǌĂŶĚŝďŝdƵƌŬŝƐŚƉƵĚĚŝŶŐ͕ƌŝĐĞ
ƉƵĚĚŝŶŐ͕ŬĞƐŬƵůdƵƌŬŝƐŚƉƵĚĚŝŶŐ͘,ŽŶĞǇ͕ďĞĞŐůƵĞĨŽƌ
169
͘ŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ƉƌŽƉŽůŝƐĨŽƌĨŽŽĚƉƵƌƉŽƐĞƐ
ŽŶĚŝŵĞŶƚƐĨŽƌĨŽŽĚƐƚƵĨĨ͕ǀĂŶŝůůĂ;ĨůĂǀŽƌŝŶŐͿ͕ƐƉŝĐĞƐ͕ƐĂƵĐĞƐ
;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͕ƚŽŵĂƚŽƐĂƵĐĞ͘zĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐƉŽǁĚĞƌ͕ŶĂƚƵƌĂů
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŝŵƉƌŽǀŝŶŐƚŚĞƐŚĂƉĞĂŶĚĐŽůŽƵƌŽĨĨůŽƵƌ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĂŶĚƉƌĞƐĞƌǀŝŶŐƚŚĞŵ͘&ůŽƵƌ͕ƐĞŵŽůŝŶĂ͕ƐƚĂƌĐŚĨŽƌ
͘ĨŽŽĚ͘^ƵŐĂƌ͕ĐƵďĞƐƵŐĂƌ͕ƉŽǁĚĞƌĞĚƐƵŐĂƌ͘dĞĂ͕ŝĐĞƚĞĂ
ŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞƐ͕ďŝƐĐƵŝƚƐ͕ĐƌĂĐŬĞƌƐ͕ǁĂĨĞƌƐ͕ŵŝůŬ
ĐŽŵƉŽƵŶĚĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ƚĂƌƚƐ͕ĐĂŬĞƐ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞĂŶĚ
͕ĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌŝĞƐǁŝƚŚĐĂƌĂŵĞů͘ŚĞǁŝŶŐŐƵŵƐ͘/ĐĞͲĐƌĞĂŵ
͕ĞĚŝďůĞŝĐĞƐ͘^Ăůƚ͘ĞƌĞĂůͲďĂƐĞĚƐŶĂĐŬĨŽŽĚ͕ƉŽƉĐŽƌŶ
ĐƌƵƐŚĞĚŽĂƚƐ͕ĐŽƌŶĐŚŝƉƐ͕ďƌĞĂŬĨĂƐƚĐĞƌĞĂůƐ͕ƉƌŽĐĞƐƐĞĚ
ǁŚĞĂƚĨŽƌŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ĐƌƵƐŚĞĚďĂƌůĞǇĨŽƌŚƵŵĂŶ
͕ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ƉƌŽĐĞƐƐĞĚŽĂƚƐĨŽƌŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ
ƉƌŽĐĞƐƐĞĚƌǇĞĨŽƌŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ƌŝĐĞ͘DŽůĂƐƐĞƐĨŽƌ
 ”food.

الطبيعية لتحسني شكل ولون منتجات الطحني،
وحفظها .الدقيق ،السميد ،نشا الطعام .السكر،
مكعبات السكر ،مسحوق السكر .الشاي ،الشاي

املثلج .احللوايت ،الشوكوالتة ،البسكويت،
املقرمشات ،البسكويت اهلش والرقيق ،الشوكوال

ابحلليب ،كعكة الفواكه الصغرية ،الكعك ،الشوكوال
واحللوايت مع الكراميل .العلكة .البوظة ،املثلجات
القابلة لألكل .امللح .الوجبات اخلفيفة اليت 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 ،دبس للطعام" .
أبسم  :سناكس آند فوودس
غيدا يورونلريي تيكاريت أنونيم
سريكييت
العنوو ا  :تيسووينتيب

In the name of: Snacks And Foods Gida Urunleri Ticaret
Anonim Sirketi

وو  .بي كووووير

كووو ب .رقوووور 1 :يشووول ا تسووووطنب لا

تركي

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



͕ĚĚƌĞƐƐ͗ƐĞŶƚĞƉĞDĂŚ͘ƵǇƵŬĚĞƌĞĂĚ͘E͗ϰ^ŝƐůŝ
/ƐƚĂŶďƵů͕dƵƌŬĞǇ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

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






العدد التاسع عرش 2017/10/1
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العالمة التجارية رقم  31260 :





Trade Mark No.: 30761



Trade Mark No.: 30761
In
Class: 38
In Class: 38
Date:
02/02/2017
Date: 02/02/2017

 32
يف الصنف :
يف الصنف 32 :
7102//17
17//17
التاريخ17::
التاريخ
 7102

العالمة التجارية رقم  31260 :

من اجل

:

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ

االتصاالت 

In the name of:
Sharikat Mobile
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
 Al Wataniya Al
موابيل  الوطنية
كة
اجل :شر
أبسم :
االتصاالت
من
Falastiniah LelEtisalat
الفلسطينية لالتصاالت
In
the name of: Sharikat Mobile Al Wataniya Al
موابيل
شر
أبسم :
ĚĚƌĞƐƐ͗ůͲŝƌĂͬ^ĂƚĂŚDĞƌŚĂďĂ͕dƌŝͲ&ŝƚŶĞƐƐĞŶƚƌĞ
توور
ا
الوطنيةبوو ا
سووطم ر
ة/
كةالبيوور
:
العنوو ا
W͘KϰϮϯϲ LelEtisalat
 فتنس سنترا ص.ب 1278
Falastiniah
لالتصاالت
الفلسطينية
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
االرسال عمارة ترمسعيا ط  7وطنية
التبليغ :
عنوان

علىكلمة ƐƵƉĞƌŶĞƚ
عدم منح محاية
1962211911
ĚĚƌĞƐƐ͗ůͲŝƌĂͬ^ĂƚĂŚDĞƌŚĂďĂ͕dƌŝͲ&ŝƚŶĞƐƐĞŶƚƌĞ
ر
ا
توو
ا
بوو
ر
وطم
و
س
/
ة
ر
البيوو
:
ا
و
العن


W͘KϰϮϯϲ
فتنس سنترا ص.ب 1278


التبليغ  :االرسال عمارة ترمسعيا ط 7وطنية
عنوان


1962211911
ƐƵƉĞƌŶĞƚ
كلمة
على
محاية
منح
عدم
عدم منح محاية علىكلمة ƐƵƉĞƌŶĞƚ



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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العالمة التجارية

Trade Mark
No.:
30762
Trade
Mark
No.: 30762

31267
رقم  :
رقم  31267:
العالمة التجارية

يف الصنف 32 :
التاريخ  7102/17/17 :








يف الصنف  32 :
التاريخ  7102/17/17 :

من اجل  :االتصاالت 
اجل  :االتصاالت
أبسم  :شركة موابيل الوطنية




من

لالتصاالت
الفلسطينية
الوطنية
موابيل
كة
شر
:
أبسم
العالمة التجارية رقم  31267 :
العن و ا  :البيوورة /سووطم ر بوو ا توو ار
الفلسطينية لالتصاالت
يف الصنف   32 :فتنس سنترا ص.ب 1278

In Class: 38
In Class: 38
Date: 02/02/2017
Date: 02/02/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ

In the
name of: Sharikat Mobile
Al Wataniya Al
Falastiniah LelEtisalat

In the Mark
name of:
Trade
No.:Sharikat
30762 Mobile Al Wataniya Al
ĚĚƌĞƐƐ͗ůͲŝƌĂͬ^ĂƚĂŚDĞƌŚĂďĂ͕dƌŝͲ&ŝƚŶĞƐƐĞŶƚƌĞ
Falastiniah
LelEtisalat
In Class: 38
W͘KϰϮϯϲ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عمارة ترمسعيا ط 7وطنية
Date:
02/02/2017
ĚĚƌĞƐƐ͗ůͲŝƌĂͬ^ĂƚĂŚDĞƌŚĂďĂ͕dƌŝͲ&ŝƚŶĞƐƐĞŶƚƌĞ
االرسالا توو ار
التبليغ :ر بوو
وطم
عنوانسو
يوو/رة/
العن و :ا/:17الب
7102
17
التاريخ
1962211911

W͘KϰϮϯϲ
االتصاالت.ب 1278
فتنس :سنترا ص
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
من اجل




الوطنيةترمسعيا ط 7وطنية : Mobile Al Wataniya Al
موابيل عمارة
كة االرسال
شر :
عنوان :التبليغ
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
the name of: Sharikat
أبسم


Falastiniah
LelEtisalat
1962211911

الفلسطينية لالتصاالت



ĚĚƌĞƐƐ͗ůͲŝƌĂͬ^ĂƚĂŚDĞƌŚĂďĂ͕dƌŝͲ&ŝƚŶĞƐƐĞŶƚƌĞ
العن و ا  :البيوورة /سووطم ر بوو ا توو ار

Ϳ;2
W͘KϰϮϯϲ
فتنس سنترا ص.ب 1278


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :االرسال عمارة ترمسعيا ط 7وطنية
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Trade Mark No.: 30763
In Class: 30

 31263 : العالمة التجارية رقم
 31 : يف الصنف

Date: 02/02/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͖ƚĞĂ͖ŝĐĞƚĞĂĂŶĚƚĞĂďĂƐĞĚ
ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĐŽĐŽĂĂŶĚĐŽĐŽĂƉŽǁĚĞƌ͖ĐĂŬĞƐ͖ĐĂŬĞƉŽǁĚĞƌ͖
ƐƵŐĂƌ͖ƚĂƉŝŽĐĂ͖ƐĂŐŽ͖ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐĂŶĚĐŽƌŶ͖ĐŽƌŶĨůŽƵƌ͖
ĐƵƐƚĂƌĚƐ͖ĐƵƐƚĂƌĚƉŽǁĚĞƌĂŶĚĐƵƐƚĂƌĚŵŝǆĞƐ͖ĨƌƵŝƚũĞůůŝĞƐ
ĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ƐƵŐĂƌĂŶĚŵŝǆĞƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐũĞůůŝĞƐ͖ŵŝǆĞƐ
ĨŽƌŵĂŬŝŶŐƉƵĚĚŝŶŐĂŶĚͬŽƌƉƵĚĚŝŶŐƐŝŶƉŽǁĚĞƌĨŽƌŵ͖
ĚƵŵƉůŝŶŐŵŝǆ͖ƉƵĚĚŝŶŐƐ͖ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůƉƵĚĚŝŶŐǁŝƚŚƌŽƐĞ
ĨůĂǀŽƵƌďĂƐĞ͖ĐƌğŵĞĐĂƌĂŵĞů͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĐŽŵƉŽƐĞĚŽĨ
ŐůƵĐŽƐĞĨŽƌƵƐĞĂƐƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĨŽƌĐƌĞĂŵ͖ďĂŬŝŶŐƉŽǁĚĞƌ͖
ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ͖ƐĂƵĐĞƐ͖
ďĂƌďĞĐƵĞƐĂƵĐĞƐ͖ƚŽŵĂƚŽƐĂƵĐĞ͖ŚŽƚƐĂƵĐĞ͖ŵĂǇŽŶŶĂŝƐĞ͖
ƐĂůĂĚƐĂƵĐĞƐ͖ŬĞƚĐŚƵƉ͖ƐǁĞĞƚĂŶĚƐŽƵƌƐĂƵĐĞƐ͖ďƌŽǁŶ
ƐĂƵĐĞ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ƐĂůĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖ƐĂůĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐƐĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ
ĐƌĞĂŵ͖ƐǁĞĞƚĞŶĞĚǀĂŶŝůůĂ͖ĐƵůŝŶĂƌǇĞƐƐĞŶĐĞƐĂŶĚĐŽůŽƌƐ͘





 7102/17/17 : التاريخ

 املشروابت، الشاي؛ الشاي املثلج، القهوة: من اجل
. الكاكاو ومسحوق الكاكاو،اليت اساسها الشاي
. ساغو. السكر؛ التابيوكا. بودرة الكعكة.الكعك
 الطحني وامل ستحضرات املصنوعة.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
 كرمي، البودنغ التقليدية بنكهة الورد، البودمغ،الزالبية

كرامي ل؛ مستحضرات تتكون من اجللوكوز لالستخدام
. العسل. مسحوق اخلبز؛ الثلوج،كبديل لكرمي
، اخلل؛ الصلصات. اخلردل. امللح. اخلمرية،الدبيس
 صلصة الطماطم؛ صلصة حارة؛،صلصة الشواء
 صلصة، الكاتشب، صلصات السلطات.املايونيز

 التوابل؛. صلصة ابللون البين،احللو واحلامض

 صلصات السلطة اليت حتتوي،صلصات السلطات
 . خالصات الطبخ واأللوان،  الفانيال احملالة،على كرمي
In the name of: Sharket Hani Al Ajawy Al Tijaryah
 شركة هاين العجاوي: أبسم
ĚĚƌĞƐƐ͗ũĞŶŝŶͲŐŐĂͲWĂůĞƐƚĂŝŶĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ũĞŶŝŶͲŐŐĂͲWĂůĞƐƚĂŝŶĞ


التجارية العادية العامة

 فلسطين-  جا-  جنين: العن ا

 فلسطني-  عجة-  جنني: عنوان التبليغ
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Trade Mark No.: 30764

 31264 : العالمة التجارية رقم

In Class: 31
Date: 02/02/2017
Trade Mark No.: 30764





In Class: 31
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ͬͬŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂů
Date: 02/02/2017
ƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇ͕ůŝǀĞĂŶŝŵĂůƐ͕ĨƌĞƐŚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ

 30 : يف الصنف

7102
31264 : التجارية رقم
العالمة/17/17 : التاريخ

30 : الصنف
يف
 ومنتجات البساتني، الزراعية
املنتجات
 7102/17/17 : التاريخ

:

من اجل

واخلضروات
، احلية: احليواانتاجل
، والغاابت
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ͬͬŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂů
البساتني
 ومنتجات، الفواكه
املنتجات الزراعية
من
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ƐĞĞĚƐ͕ƉůĂŶƚƐĂŶĚŶĂƚƵƌĂůĨůŽǁĞƌƐ͕ĨŽŽĚĨŽƌ
ƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇ͕ůŝǀĞĂŶŝŵĂůƐ͕ĨƌĞƐŚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ĂŶŝŵĂůƐ͕ĂůŵŽŶĚƐ͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌĨĂƚƚĞŶŝŶŐĂŶŝŵĂůƐ͕ůŝǀĞ
واخلضروات
، والزهوراحلية
والنبااتت احليواانت
،  البذور والغاابت، الطازجة
 املواد،الفواكه
الطبيعية
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ƐĞĞĚƐ͕ƉůĂŶƚƐĂŶĚŶĂƚƵƌĂůĨůŽǁĞƌƐ͕ĨŽŽĚĨŽƌ
ĂŶŝŵĂůƐ͕ƚŚĞǁĞŝŐŚƚŽĨƚŚĞƐƵŐĂƌĐĂŶĞ͕ůŝǀĞďĂŝƚƚŽĐĂƚĐŚ
ĂŶŝŵĂůƐ͕ĂůŵŽŶĚƐ͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌĨĂƚƚĞŶŝŶŐĂŶŝŵĂůƐ͕ůŝǀĞ  املواد،  البذور والنبااتت والزهور الطبيعية، الطازجة
ĂŶŝŵĂůƐ͕ƚŚĞǁĞŝŐŚƚŽĨƚŚĞƐƵŐĂƌĐĂŶĞ͕ůŝǀĞďĂŝƚƚŽĐĂƚĐŚ
 مستحضرات، لوز، الغذائية اخلاصة ابحليواانت
ĨŝƐŚ͕ďĂƌůĞǇ͕ĨƌĞƐŚůĞŐƵŵĞƐ͕ĨƌƵŝƚƐŽĨĐĂƌŽď͕ďĞĞƚƐ͕ďĞƌƌŝĞƐ͕
 مستحضرات، لوز، الغذائية اخلاصة ابحليواانت
ĨŝƐŚ͕ďĂƌůĞǇ͕ĨƌĞƐŚůĞŐƵŵĞƐ͕ĨƌƵŝƚƐŽĨĐĂƌŽď͕ďĞĞƚƐ͕ďĞƌƌŝĞƐ͕
ĨƌĞƐŚĨƌƵŝƚ͕ĨŽŽĚĨŽƌďŝƌĚƐ͕ďƵůďƐ͕ƐŚƌƵďƐ͕ƐĞĞĚŐƌĂŝŶ
ĨƌĞƐŚĨƌƵŝƚ͕ĨŽŽĚĨŽƌďŝƌĚƐ͕ďƵůďƐ͕ƐŚƌƵďƐ͕ƐĞĞĚŐƌĂŝŶ
،السكر
قصب
حيوثقل،حية
حيواانت
،السكر
ثقل قصب
،اانت حية
،احليواانت
لتسمني،لتسمني احليواانت
ƵŶƚƌĞĂƚĞĚ͕ĨƌĞƐŚ͕ŐƌĂŝŶŽĐŽĂĂƐƚĂŶĞĂƌĂǁ͕ĐŝƚƌƵƐ͕
ƵŶƚƌĞĂƚĞĚ͕ĨƌĞƐŚ͕ŐƌĂŝŶŽĐŽĂĂƐƚĂŶĞĂƌĂǁ͕ĐŝƚƌƵƐ͕
ĐŽĐŽŶƵƚ͕ĐƵĐƵŵďĞƌ͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƉŽƵůƚƌǇƚŚĂƚ
مثار
،
طازجة
بقول
،شعري
،
االمساك
لصيد
حي
طعم حي لصيد طعم
 مثار،  بقول طازجة، شعري، االمساك
ĐŽĐŽŶƵƚ͕ĐƵĐƵŵďĞƌ͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƉŽƵůƚƌǇƚŚĂƚ
ďůĞĂĐŚŝŶŐ͕ĨĞƌƚŝůŝǌĞĚĞŐŐƐĨŽƌŚĂƚĐŚŝŶŐ͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
،  طعام للطيور، فواكه طازجة،  توت، مشندر،اخلروب
ďůĞĂĐŚŝŶŐ͕ĨĞƌƚŝůŝǌĞĚĞŐŐƐĨŽƌŚĂƚĐŚŝŶŐ͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
ĨĂƚƚĞŶŝŶŐĂŶŝŵĂůƐ͕ůŝǀĞĨŝƐŚ͕ĨůŽƵƌ&ŝƐŚĨŽƌĂŶŝŵĂů
، ،معاجلة
طعامغريللطيور
فواكه،بصيالت
،  توت، مشندر،اخلروب
ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ĨŝƐŚĞŐŐƐ͕ďƵůďƐĨůŽǁĞƌƐ͕ĨƌĞƐŚĨůŽǁĞƌƐ͕
كستنة
حبوب،طازجة
 بذور،شجريات
ĨĂƚƚĞŶŝŶŐĂŶŝŵĂůƐ͕ůŝǀĞĨŝƐŚ͕ĨůŽƵƌ&ŝƐŚĨŽƌĂŶŝŵĂů
ŐĂƌůĂŶĚƐŽĨĨƌĞƐŚĨůŽǁĞƌƐ͕ĨĞĞĚ͕ĨƌĞƐŚŚĞƌďƐ͕ǇŝĞůĚƐ;ďĞĂŶƐͿ͕
ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ĨŝƐŚĞŐŐƐ͕ďƵůďƐĨůŽǁĞƌƐ͕ĨƌĞƐŚĨůŽǁĞƌƐ͕
،كستنةاهلند
 جوز،محضيات
حبوب اخلام
حبوب كاكاو
،معاجلة، غري
بذور،طازجة
، شجريات،بصيالت
ĨƌĞƐŚŐƌĂƉĞƐ͕ŐƌŽƵƚƐĨŽƌƉŽƵůƚƌǇ͕ŚĂǇ͕ŚĂǌĞůŶƵƚ͕ůĞŵŽŶ͕
ůĞŶƚŝůƐĨƌĞƐŚ͕ůĞƚƚƵĐĞ͕ĨƌƵŝƚƐĐĂƌŽď͕ǇĞůůŽǁĐŽƌŶ͕ǌƵĐĐŚŝŶŝ͕
ŐĂƌůĂŶĚƐŽĨĨƌĞƐŚĨůŽǁĞƌƐ͕ĨĞĞĚ͕ĨƌĞƐŚŚĞƌďƐ͕ǇŝĞůĚƐ;ďĞĂŶƐͿ͕
 بيض،  مستحضرات للدواجن اليت تبيض،خيار
ĨƌĞƐŚŵƵƐŚƌŽŽŵƐ͕ŽĂƚŵĞĂů͕ĨƌĞƐŚŽůŝǀĞƐ͕&ƌĞƐŚŽŶŝŽŶ͕
، جوز اهلند، محضيات،  حبوب كاكاو اخلام،طازجة
ĨƌĞƐŚŐƌĂƉĞƐ͕ŐƌŽƵƚƐĨŽƌƉŽƵůƚƌǇ͕ŚĂǇ͕ŚĂǌĞůŶƵƚ͕ůĞŵŽŶ͕
ŽƌĂŶŐĞ͕ƉĂůŵ͕ƉĞĂŶƵƚƚƌĞĞƐ͕ĨƌĞƐŚƉĞĂƐ͕ƉĞƉƉĞƌƐ͕ƉůĂŶƚƐ͕
،  مستحضرات لتسمني احليواانت، خمصب للتف قيس
ůĞŶƚŝůƐĨƌĞƐŚ͕ůĞƚƚƵĐĞ͕ĨƌƵŝƚƐĐĂƌŽď͕ǇĞůůŽǁĐŽƌŶ͕ǌƵĐĐŚŝŶŝ͕
ƐĞĞĚƐ͕ƉůĂŶƚƐ͕ƉŽƚĂƚŽĨƌĞƐŚ͕ůŝǀĞƉŽƵůƚƌǇ͕ďƵƐŚĞƐtŽƌĚ͕
السمك تبيض
دقيق اليت
للدواجن
 مستحضرات،خيار
بيضبيض
،احليواين،لالستهالك
، أمساك حية
ƐĞƐĂŵĞ͕ƐƉŝŶĂĐŚ͕ĨƌĞƐŚ͕ƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶ͕ĂŶŝŵĂůĨĞĞĚ͕ƐƚƌĂǁ͕
ĨƌĞƐŚŵƵƐŚƌŽŽŵƐ͕ŽĂƚŵĞĂů͕ĨƌĞƐŚŽůŝǀĞƐ͕&ƌĞƐŚŽŶŝŽŶ͕
ƐƵŐĂƌĐĂŶĞ͕ǁŚĞĂƚ͕ĨƌĞƐŚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕DŝƌĂŵĂŚ͕ŵŝŶƚ͕
أكاليل من
،زهور طبيعية
،مستحضراتالزهور
 بصيالت،السمك، خمصب للتف قيس
، احليواانت
لتسمني
ŽƌĂŶŐĞ͕ƉĂůŵ͕ƉĞĂŶƵƚƚƌĞĞƐ͕ĨƌĞƐŚƉĞĂƐ͕ƉĞƉƉĞƌƐ͕ƉůĂŶƚƐ͕
ƚŚǇŵĞ͕ĨƌŝŬĞ͕'ƵǌŚĂ͕DĂĨƚŽŽ͕ŐŐƉůĂŶƚ͘
، ) غالل(حبوب، أعشاب طازجة،  علف،زهور طبيعية
ƐĞĞĚƐ͕ƉůĂŶƚƐ͕ƉŽƚĂƚŽĨƌĞƐŚ͕ůŝǀĞƉŽƵůƚƌǇ͕ďƵƐŚĞƐtŽƌĚ͕
 بيض، دقيق السمك لالستهالك احليواين، أمساك حية
ƐĞƐĂŵĞ͕ƐƉŝŶĂĐŚ͕ĨƌĞƐŚ͕ƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶ͕ĂŶŝŵĂůĨĞĞĚ͕ƐƚƌĂǁ͕
ƐƵŐĂƌĐĂŶĞ͕ǁŚĞĂƚ͕ĨƌĞƐŚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕DŝƌĂŵĂŚ͕ŵŝŶƚ͕
 أكاليل من، زهور طبيعية، بصيالت الزهور،السمك
ƚŚǇŵĞ͕ĨƌŝŬĞ͕'ƵǌŚĂ͕DĂĨƚŽŽ͕ŐŐƉůĂŶƚ͘
، ) غالل(حبوب، أعشاب طازجة،  علف،زهور طبيعية
، ليمون، بندق، تنب، برغل للدواجن، عنب طازج

، كوسا، ذرة صفراء، مثار اخلروب، خس،عدس طازج
، برتقال، بصل طازج، زيتون طازج، شوفان،فطر طازج
، فلفل،  ابزالء طازجة، فول السوداين،أشجار خنيل
، دواجن حية، بطاطا طازجة، نبااتت،بذور نبااتت

 علف، قرع،  سبانخ طازجة، مسسم،شجريات ورد
 خضروات،  قمح،  قصب سكر، قش،للحيواانت
،  القزحة، ال فريكة،  الزعرت،  نعنع،  مريامية، طازجة
In the name of: Sharket Hani Al Ajawy Al Tijaryah
ĚĚƌĞƐƐ͗ũĞŶŝŶͲŐŐĂͲWĂůĞƐƚĂŝŶĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ũĞŶŝŶͲŐŐĂͲWĂůĞƐƚĂŝŶĞ





 .  الباذجنان،املفتول
 شركة هاين العجاوي: أبسم
التجارية العادية العامة

 فلسطين-  جا-  جنين: العن ا

 فلسطني-  عجة-  جنني: عنوان التبليغ



التجارية العادية العامة
الكحولية ،مبا يف ذلك املشروابت
املشروابت غري
 :جنين  -جا  -فلسطين
العن ا
فلسطني
عجة
جنني
الغازية التبليغ :
عنوان
ومشروابت الطاقة واملشروابت الرايضية؛

ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞƐ͕ƉŽǁĚĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐ

ĚĚƌĞƐƐ͗ũĞŶŝŶͲŐŐĂͲWĂůĞƐƚĂŝŶĞ
ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĨůĂǀŽƌĞĚǁĂƚĞƌƐ͕ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ũĞŶŝŶͲŐŐĂͲWĂůĞƐƚĂŝŶĞ



والعصائر؛ العصائر واملركزات
واملشروابت
الفواكه
2017/10/1
التاسع عرش
العدد

واملساحيق ومستحضرات أخرى لصنع املشروابت ،مبا
يف ذلك املياه املنكهة ،املعدنية والغازية املياه

ǁĂƚĞƌƐ͕ƐŽĨƚĚƌŝŶŬƐ͕ĞŶĞƌŐǇĚƌŝŶŬƐ͕ƐƉŽƌƚƐĚƌŝŶŬƐ͕ĨƌƵŝƚ

͘ĚƌŝŶŬƐĂŶĚũƵŝĐĞƐ͖ǀĞŐĞƚĂďůĞĚƌŝŶŬƐĂŶĚũƵŝĐĞƐ
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Ϳ ; 5

واملشروابت الغازية ومشروابت الطاقة واملشروابت

الرايضية ومشروابت الفاكهة والعصائر؛ املشروابت


Trade Mark No.: 30765
In Class:
the name
In
32 of: Sharket Hani Al Ajawy Al Tijaryah

الفاكهة 
رقم  31269 :
والعصائرالتجارية
العالمة
هاين العجاوي
الصنف :شركة
أبسم :
 37
يف







العامة
التجار
Date:
02/02/2017
 7102
العادية/17
التاريخية/17 :
Trade Mark No.: 30765
العالمة التجارية رقم  31269 :
In
Class: 32
جنين
الصنف 37: :
يف
ĚĚƌĞƐƐ͗ũĞŶŝŶͲŐŐĂͲWĂůĞƐƚĂŝŶĞ
جا -
من العن
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕ĞǀĞƌĂŐĞƐŝŶĐůƵĚŝŶŐĚƌŝŶŬŝŶŐǁĂƚĞƌƐ
فلسطينالصاحلة للشرب
ذلك املياه
املشروابت-مبا يف
اجل ا:
Date: 02/02/2017
التاريخ  7102 /17 /17 :
ͲĨůĂǀŽƌĞĚǁĂƚĞƌƐ͕ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐ͖ŽƚŚĞƌŶŽŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
الصاحلة للشرب:ũĞŶŝŶͲŐŐĂͲWĂůĞƐƚĂŝŶĞ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕ĞǀĞƌĂŐĞƐŝŶĐůƵĚŝŶŐĚƌŝŶŬŝŶŐǁĂƚĞƌƐ
فلسطني
عجة -
املشروابت -
التبليغ  :جنني
عنوان
ذلك املياه
مبا يف
اجل :
من
واملياه املنكهة واملياه املعدنية والغازية؛ غريها من



املشروابت غري الكحولية ،مبا يف ذلك املشروابت
الغازية ومشروابت الطاقة واملشروابت الرايضية؛



كزات
الفواكه واملشروابت والعصائر؛ العصائر واملر
واملياه املنكهة واملياه املعدنية والغازية؛ غ ريها من
املشروابت
لصنعذلك
أخرى يف
الكحولية ،مبا
واملساحيق غري
املشروابت ،مبا
ومستحضرات
املشروابت 
الغازية

ومشروابت

الطاقة

الرايضية؛

واملشروابت

يف ذلك املياه املنكهة ،املعدنية والغازية املياه

كزات
الفواكه واملشروابت والعصائر؛ العصائر واملر
واملساحيق ومستحضرات أخرى لصنع املشروابت ،مبا

واملشروابت
ومشروابت
املياه
الطاقةوالغازية
املعدنية
الغازيةاملنكهة،
واملشروابت املياه
ذلك
يف
واملشروابت الغازية ومشروابت الطاقة واملشروابت
املشروابت
والعصائر؛
الفاكهة
ومشروابت
ايضية
ر
ال
الرايضية ومشروابت الفاكهة والعصائر؛ املشروابت

والعصائر الفاكهة 
أبسم  :شركة هاين العجاوي
والعصائر الفاكهة 
كة هاين
أبسم  :شر
التجارية العادية العامة

 :جنين -

العن ا

التجارية العادية العامة

͕ ĂŶĚƐƉŽƌƚƐĚƌŝŶŬƐ͖ĨƌƵŝƚĚƌŝŶŬƐĂŶĚũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐ

ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞƐ͕ƉŽǁĚĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐ
ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĨůĂǀŽƌĞĚǁĂƚĞƌƐ͕ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚ
ǁĂƚĞƌƐ͕ƐŽĨƚĚƌŝŶŬƐ͕ĞŶĞƌŐǇĚƌŝŶŬƐ͕ƐƉŽƌƚƐĚƌŝŶŬƐ͕ĨƌƵŝƚ
͘ĚƌŝŶŬƐĂŶĚũƵŝĐĞƐ͖ǀĞŐĞƚĂďůĞĚƌŝŶŬƐĂŶĚũƵŝĐĞƐ

Ϳ ; 01

In the name of: Sharket Hani Al Ajawy Al Tijaryah

العجاوي

In the name of: Sharket Hani Al Ajawy Al Tijaryah
ĚĚƌĞƐƐ͗ũĞŶŝŶͲŐŐĂͲWĂůĞƐƚĂŝŶĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ũĞŶŝŶͲŐŐĂͲWĂůĞƐƚĂŝŶĞ

جا  -فلسطين

عنوان التبليغ  :جنني  -عجة  -فلسطني



ĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƐŽĨƚĚƌŝŶŬƐ͕ĞŶĞƌŐǇĚƌŝŶŬƐ
͕ĂŶĚƐƉŽƌƚƐĚƌŝŶŬƐ͖ĨƌƵŝƚĚƌŝŶŬƐĂŶĚũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞƐ͕ƉŽǁĚĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐ

ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĨůĂǀŽƌĞĚǁĂƚĞƌƐ͕ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚ
ǁĂƚĞƌƐ͕ƐŽĨƚĚƌŝŶŬƐ͕ĞŶĞƌŐǇĚƌŝŶŬƐ͕ƐƉŽƌƚƐĚƌŝŶŬƐ͕ĨƌƵŝƚ
͘ĚƌŝŶŬƐĂŶĚũƵŝĐĞƐ͖ǀĞŐĞƚĂďůĞĚƌŝŶŬƐĂŶĚũƵŝĐĞƐ

ĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƐŽĨƚĚƌŝŶŬƐ͕ĞŶĞƌŐǇĚƌŝŶŬƐ

ͲĨůĂǀŽƌĞĚǁĂƚĞƌƐ͕ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐ͖ŽƚŚĞƌŶŽŶ



ĚĚƌĞƐƐ͗ũĞŶŝŶͲŐŐĂͲWĂůĞƐƚĂŝŶĞ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ũĞŶŝŶͲŐŐĂͲWĂůĞƐƚĂŝŶĞ


العن ا  :جنين  -جا  -فلسطين



عنوان التبليغ  :جنني  -عجة  -فلسطني



; 01 275
Ϳ


















العالمة التجارية رقم  31266 :

يف الصنف  75 :




العالمة التجارية رقم 31266 :





75
الصنف :
يف
 7102/17
/19
التاريخ :
التاريخ  7102 /17 /19 :
الداجنة وطيور
والطيور الداجنة
واألمساك والطيور
اجل  :اللحوم
من اجل
من
وطيور
اللحوم واألمساك
:

الصيد – مستخرجات اللحوم – اللحوم احملفوظة

واملعلبة  -الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة
واملطهية – اجليالتني واملربيات – األغذية احملفوظة

واملخلالت  -اللنب ويره من منتجات األلبان (زبدة

ومسنة حيواين) – جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة

Ϳ ; 01

Trade Mark No.: 30766
In Class: 29

Trade Mark No.: 30766

Date: 05/02/2017
In Class: 29

Date: 05/02/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ

ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ



 31266
التجارية
العالمة
مهدرجة صاحلة للتغذية –
الزيوترقم–  :زيوت
للتغذية -

نباتية 75 –:
الصنف
مارغرين .
يفزبدة
7102
كة/17
/19
أبو زينه
حمالت
التاريخ  ::شر
أبسم

Trade Mark No.: 30766
In Class: 29

Date:
In
the 05/02/2017
name of: Sharekat Mahalat Abo Zena Lel-Mawad
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
من اجل  :اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور
Al-gethaeya
للمواد الغذائية
ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů
العنوووووو ا  :الخليووووووول :ص.ب ()762

واملخلالت  -اللنب ويره من منتجات األلبان (زبدة
)927
ب (
اخلليل:
وشحومزبدة
تلفون(
األلبان
منتجات
حيواين) –من
ويره
:اللنب
صاحلة
جمفف
وحليب
ص.جبنة
ومسنة

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝů

عنوان
التبليغ-
واملخلالت
للتغذية –
مهدرجة
وحليب زيوت
فاكسالزيوت –
جبنة-
للتغذية
17
- 7797964
17
7775073
صاحلةصاحلة
وشحوم
جمفف
حيواين)–-
ومسنة
مارغرين .
العدد التاسع عرش زبدة نباتية –
2017/10/1
للتغذية  -الزيوت – زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية –



174

In the name of: Sharekat Mahalat Abo Zena Lel-Mawad
Al-gethaeya

أبسم  :شركة حمالت أبو زينه



للمواد .
زبدة نباتية – مارغرين
الغذائية

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů
زينهووووووول :ص.ب ()762
العنوووووو اأبو :الخلي
In the name
of: Sharekat Mahalat Abo Zena Lel-Mawad
أبسم  :شركة حمالت
Al-gethaeya
تلفووووووووو  02- 2229127فووووووووو كس
للمواد الغذائية


02- 2272781

762ب) ( )927تلفون
اخلليل (:ص.
العنوووووو ا :عنوان
التبليغ: :ص.ب
الخليووووووول
17- 7797964
فاكس
17
7775073
تلفووووووووو  02- 2229127فووووووووو كس


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝů
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů

Ϳ ; 00

02- 2272781




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ĂůŬŚĂůŝů

عنوان التبليغ  :اخلليل :ص.ب ( )927تلفون

فاكس 17- 7797964
17- 7775073
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العالمة التجارية رقم  31262 :
يف الصنف   31 :





7102ريةرقم  31262 :
العالمة التجا
التاريخ /17/19 :
يف الصنف  31 :
من اجل  :القهوة ،الكاكاو ،املشروابت اليت
التاريخ  7102/17/19 :

Trade Mark No.: 30767
In Class: 30
Date: 05/02/2017
Trade Mark No.: 30767

أساسها

القهوة أو الكاكاو ،املشروابت اليت أساسها
الشوكوالته ،املعكرونة ،الفطائر احملشوة ،معكرونة

النودلز ،منتجات املعجنات واملخابز ،احللوايت ،اخلبز،
املدور
الكعك )لفائف مكسوة ابلسمسم) ،اخلبز
ّ




احملشو وغري احملشو ،اخلبز املسطح ،الشطائر ،اخلبز
طبقاترقم  :
العالمة (التجارية
31262من  املعجنات الرقيقة
مسطحة
املقلي

31
:
الصنف
يف
احملشوة( ،املعجنات ،الكعك ،البقالوة (حلوى

 7102
/17/19
التاريخ :
حلوى الشعريية( ،احللوايت
القطايف (
ابملكسرات(،
املغطسة ابلشراب املركز  ،حلوى البود نج ،املهلبية

(حلوى البودنج ابحلليب( ،حلوى احلليب الكثيف

املكسو بطبقة من السكر واحملمر من األسفل ،بودينغ
األرز ،كيسكول (حلوى البودينغ الرتكية( ،العسل ،غراء
النحل لالستهالك البشري ،العكرب ،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 انواعه ،السميد ،نشا

الطعام ،السكر على شكل حبوب ،سكر املكعبات،

مسحوق السكر ،الشاي ،الشاي املثلج ،سكاكر،
الشوكوالتة ،البسكويت ،املقرمشات ،البسكويت اهلش

In Class: 30
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ŽĨĨĞĞ͕ĐĂĐĂŽ͕ĐŽĨĨĞĞŽƌĐĂĐĂŽďĂƐĞĚ

Date: 05/02/2017
ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞďĂƐĞĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕ƉĂƐƚĂ͕ƐƚƵĨĨĞĚ
͗ĚƵŵƉůŝŶŐƐ͕ŶŽŽĚůĞƐ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚďĂŬĞƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĚĞƐƐĞƌƚƐ
ƌĞĂĚ͕Ɛŝŵŝƚ;ďĂŐĞůƐĐŽǀĞƌĞĚǁŝƚŚƐĞƐĂŵĞƐĞĞĚͿ͕ƉŽŐĂĐĂ
;ďƵŶƐǁŝƚŚŽƌǁŝƚŚŽƵƚĨŝůůŝŶŐͿ͕ĨůĂƚďƌĞĂĚ͕ƐĂŶĚǁŝĐŚ͕ŬĂƚŵĞƌ
͕;ĨůĂƚůĂǇĞƌƐŽĨƚŚŝŶƉĂƐƚƌǇǁŝƚŚĨŝůůŝŶŐͿ͕ƉĂƐƚƌǇ;ďŽƌĞŬͿ͕ĐĂŬĞƐ
ďĂŬůĂǀĂ;ƐǁĞĞƚƉĂƐƚƌǇǁŝƚŚŶƵƚƐͿ͕ŬĂĚĂǇ͍Ĩ;ĂŶŐĞůƐŚĂŝƌ
ĚĞƐƐĞƌƚͿ͕ĚĞƐƐĞƌƚƐǁŝƚŚƐǇƌƵƉ͕ƉƵĚĚŝŶŐ͕ŵƵŚĂůůĞďŝ;ŵŝůŬ
ƉƵĚĚŝŶŐͿ͕ŬĂǌĂŶĚŝďŝ;ŵŝůŬƉƵĚĚŝŶŐƐůŝŐŚƚůǇďƵƌŶƚŽŶƚŚĞ
ďŽƚƚŽŵͿ͕ƐƵƚůĂĐ;ĂƌŝĐĞƉƵĚĚŝŶŐͿ͕ŬĞƐŬƵů;dƵƌŬŝƐŚͲƐƚǇůĞ
Trade Mark No.: 30767
͕ƉƵĚĚŝŶŐͿ͕ŚŽŶĞǇ͕ďĞĞŐůƵĞĨŽƌŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ
In Class: 30
͕ƉƌŽƉŽůŝƐ͕ƐƉŝĐĞƐĂŶĚĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐĨŽƌĨŽŽĚƐƚƵĨĨ͕ǀĂŶŝůůĂ
ƐƉŝĐĞƐ͕ƐĂƵĐĞƐŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŽŵĂƚŽƐĂƵĐĞƐ͕ǇĞĂƐƚƐ͕ďĂŬŝŶŐ
Date: 05/02/2017
ƉŽǁĚĞƌ͕ŶĂƚƵƌĂůƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌŝŵƉƌŽǀŝŶŐƐŚĂƉĞĂŶĚĐŽůŽƌ
͕ŽĨĨůŽƵƌƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚƌĞƚĂƌĚŝŶŐŝƚƐƉĞƌŝŽĚŽĨŐĞƚƚŝŶŐƐƚĂůĞ
ĂůůŬŝŶĚƐŽĨĨůŽƵƌ͕ƐĞŵŽůŝŶĂ͕ƐƚĂƌĐŚĨŽƌĨŽŽĚ͕ŐƌĂŶƵůĂƚĞĚ
͕ƐƵŐĂƌ͕ĐƵďĞĚƐƵŐĂƌ͕ƉŽǁĚĞƌĞĚƐƵŐĂƌ͕ƚĞĂƐ͕ŝĐĞĚƚĞĂƐ
͕ĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌŝĞƐ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞƐ͕ďŝƐĐƵŝƚƐ͕ĐƌĂĐŬĞƌƐ͕ǁĂĨĞƌƐ
ĐŚĞǁŝŶŐŐƵŵƐ͕ŝĐĞĐƌĞĂŵ͕ĞĚŝďůĞŝĐĞ͕ƐĂůƚ͕ƐŶĂĐŬĨŽŽĚŵĂĚĞ
͕ĨƌŽŵŐƌĂŝŶƐ;ĐĞƌĞĂůͿ͕ƉŽƉĐŽƌŶ͕ŽĂƚŵĞĂů͕ĐŽƌŶĐŚŝƉƐ
͕ďƌĞĂŬĨĂƐƚĐĞƌĞĂůƐ͕ƉƌŽĐĞƐƐĞĚǁŚĞĂƚ͕ďĂƌůĞǇ͕ŽĂƚ͕ƌǇĞ͕ƌŝĐĞ
͘ŵŽůĂƐƐĞƐĨŽƌĨŽŽĚ

للمواد الغذائية ،الفانيال ،البهارات ،الصلصات مبا فيها
صلصات الطماطم ،اخلمرية ،مسحوق اخلبيز ،املواد
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2017/10/1
التاسع عرش
العدد
ولون منتجات الدقيق وأتخري
لتحسني شكل
الطبيعية
مدة تعفنها ،الطحني جبميع انواعه ،السميد ،نشا

الطعام ،السكر على شكل حبوب ،سكر املكعبات،

سكاكرIn the name of: CAYTAS GIDA PAZARLAMA،
الشاي املثلجVE ،
السكر،غيداالشاي،
ابزارالما يف
مسحوقجايتاش
أبسم :
REKLAM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET
املقرمشات ،البسكويت اهلش
البسكويت،
كوالتة،
الشو
سنايي يف
هيزميتلريي
ريكالم
ANONIM SIRKETI
البوظة ،املثلجات الصاحلة لالكل،
العلكة،سريكييت
والرقيق ،أنونيم
تيكاريت
املصنوعةوووق بمن احلبوب
ĚĚƌĞƐƐ͗,ƵƌƌŝǇĞƚDĂŚ͘ǇĂŬĂĐŝŬͲϭϬϬ<ƵǌĞǇzĂŶǇŽů
اخلفيفةجووووي طريو
الوجبات ريووووا ي ك
امللح،العنوووو ا :
͕<ĂƌƚĂů/ƐDĞƌŬĞǌŝ͘ƐƚůŽŬ͕EŽ͗ϱϱͬϱ<ĂƌƚĂůͬ/ƐƚĂŶďƵů
الذره،
اللحوم –ارقائق
الشوفان،
)حبوب(
للعمول
دقيققرط ل
البوشار – ،ركز
 ،100الج نبالصيدا
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
حملفوظة
اللحوم ا
مستخرجات
dƵƌŬĞǇ ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ
واخلضراواتا
قرطوووووو ل
الفواكه7
القمح /77
الووووورقر: -
بلووووو ب
واجملففة
الشعري،احملفوظة
اإلفطار،واملعلبة
الشوفان،
املطبوخ،
حبوب
واملطهية – اجليالتني واملربيات – األغذية احملفوظة
اجلاودار،تركي
تسطنب ل ا
األرز ،دبس للطعام .
حبوب
واملخلالت  -اللنب ويره من منتجات األلبان (زبدة
: GIDA PAZARLAMA VE
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
the name of: CAYTAS
كاهميفللملكية الفكرية -
سااب وشر
عنوان :التبليغ
ابزارالما
جايتاش :غيدا
أبسم
ومسنة حيواين) – جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة
REKLAM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET
ريكالمب 4427
ص.
البرية-سنايي
هيزميتلريي
الزيوت –يفزيوت مهدرجة صاحلة للتغذية –
للتغذية

ANONIM SIRKETI
كييت – مارغرين .
سري نباتية
تيكاريت أنونيم زبدة

In
the
name
of:
Sharekat
Mahalat
Abo
Zena
Lel-Mawad
زينه
أبو
حمالت
كة
شر
:
أبسم

الغامق
العالمة :على
تشتمل
ĚĚƌĞƐƐ͗,ƵƌƌŝǇĞƚDĂŚ͘ǇĂŬĂĐŝŬͲϭϬϬ<ƵǌĞǇzĂŶǇŽů
وووق ب
االمحر طريو
اللونك جووووي
ريووووا ي
العنوووو ا
Al-gethaeya
للمواد الغذائية


͕<ĂƌƚĂů/ƐDĞƌŬĞǌŝ͘ƐƚůŽŬ͕EŽ͗ϱϱͬϱ<ĂƌƚĂůͬ/ƐƚĂŶďƵů
ركز :قرط
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů
للعمولبا()762
الخليولوووووول :ص.
 100الج نب االعنوووووو ا
 dƵƌŬĞǇ
فووووووووو كس
2229127
قرطو-ووووو02ل ا
تلفووووووووو7/77 :
بلووووو ب الووووورقر


02- 2272781

تسطنب ل ا تركي

عنوان التبليغ  :اخلليل :ص.ب ( )927تلفون

الفكرية-17
للملكية
عنوان التبليغ  :سااب
- 7797964
كاهمفاكس
وشر17-
7775073

ص .ب  4427البرية


تشتمل العالمة على اللون االمحر الغامق



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝů
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العالمة التجارية رقم  31262 :

 39
يف الصنف :






Date: 05/02/2017
Trade Mark No.: 30767

7102ية 
التاريخ /17/19 :
رقم  31262 :
العالمة التجار

31
:
الصنف
من اجل  :يف
اخلدمات املتعلقة ابإلعالانت،

التسويق
التاريخ  7102/17/19 :
والعالقات العامة ،تنظيم املعارض والعروض للغاايت

التجارية واإلعالنية ،اخلدمات املكتبية ،خدمات

السكراتراي ،خدمات تنظيم اشرتاكات الصحف،
 31262
جتميعية رقم  :
خدماتالتجار
العالمة
اإلحصائية ،خدمات أتجري
البياانت
يف الصنف  39 :


التاريخ  7102/17/19 :

Trade Mark No.: 30768
In Class: 35

من اجل  :اخلدمات املتعلقة ابإلعالانت ،التسويق
والعالقات العامة ،تنظيم املعارض والعروض للغاايت

In Class:
30
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕ĐĂƌ^ĞƌǀŝĐĞƐƌĞůĂƚĞĚƚŽĂĚǀĞƌƚŝƐĞŵĞŶƚ

Date: 05/02/2017
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐĂŶĚƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ
͕ĂŶĚĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĂŶĚĂĚǀĞƌƚŝƐĞŵĞŶƚƉƵƌƉŽƐĞƐ
ŽĨĨŝĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͗ƐĞĐƌĞƚĂƌǇƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĞǁƐƉĂƉĞƌƐƵďƐĐƌŝƉƚŝŽŶ
ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶŽĨƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐ͕ƌĞŶƚĂůŽĨ
ŽĨĨŝĐĞŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƐǇƐƚĞŵŝǌĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶĐŽŵƉƵƚĞƌ
Trade Mark No.: 30768
ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͕ƚĞůĞƉŚŽŶĞĂŶƐǁĞƌŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚ
In
Class: 35
ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͕ĂĐĐŽƵŶƚŝŶŐĂŶĚĨŝŶĂŶĐŝĂůĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇƐĞƌǀŝĐĞƐ

Date: 05/02/2017

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐĂƌ^ĞƌǀŝĐĞƐƌĞůĂƚĞĚƚŽĂĚǀĞƌƚŝƐĞŵĞŶƚ

ŵĂƌŬĞƚŝŶŐĂŶĚƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ
͕ĂŶĚĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĂŶĚĂĚǀĞƌƚŝƐĞŵĞŶƚƉƵƌƉŽƐĞƐ

176
ƌĞůĂƚĞĚƚŚĞƌĞƚŽ͕ƉĞƌƐŽŶŶĞůƉůĂĐĞŵĞŶƚ͕ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ͕
ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐĞůĞĐƚŝŽŶ͕ƉĞƌƐŽŶŶĞůƉƌŽǀŝĚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŝŵƉŽƌƚͲ
ĞǆƉŽƌƚĂŐĞŶĐǇƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĂƐƐŝŐŶŵĞŶƚŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇ
ƉĞƌƐŽŶŶĞů;ĨŽƌƉĂǇŵĞŶƚŽĨƵƚŝůŝƚǇĨĞĞƐ͕ƚĂǆĚƵƚŝĞƐĂŶĚ
ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐŽĨĨŽƌŵĂůŝƚŝĞƐƐƵĐŚĂƐƚƌĂĨĨŝĐƉƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐŽŶ
ďĞŚĂůĨŽĨƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐͿ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂŶĚĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚŽĨ
ƉƵďůŝĐĂƵĐƚŝŽŶƐ͕ƚŚĞďƌŝŶŐŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌ͕ĨŽƌƚŚĞďĞŶĞĨŝƚŽĨ
ŽƚŚĞƌƐ͕ŽĨĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŐŽŽĚƐŶĂŵĞůǇĐŽĨĨĞĞ͕ĐĂĐĂŽ͕ĐŽĨĨĞĞ
ŽƌĐĂĐĂŽďĂƐĞĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞďĂƐĞĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕
ƉĂƐƚĂ͕ƐƚƵĨĨĞĚĚƵŵƉůŝŶŐƐ͕ŶŽŽĚůĞƐ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚďĂŬĞƌǇ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĚĞƐƐĞƌƚƐ͗ƌĞĂĚ͕Ɛŝŵŝƚ;ďĂŐĞůƐĐŽǀĞƌĞĚǁŝƚŚ
ƐĞƐĂŵĞƐĞĞĚͿ͕ƉŽŐĂĕĂ;ďƵŶƐǁŝƚŚŽƌǁŝƚŚŽƵƚĨŝůůŝŶŐͿ͕ĨůĂƚ
ďƌĞĂĚ͕ƐĂŶĚǁŝĐŚ͕ŬĂƚŵĞƌ;ĨůĂƚůĂǇĞƌƐŽĨƚŚŝŶƉĂƐƚƌǇǁŝƚŚ
ĨŝůůŝŶŐͿ͕ƉĂƐƚƌǇ;ďŽƌĞŬͿ͕ĐĂŬĞƐ͕ďĂŬůĂǀĂ;ƐǁĞĞƚƉĂƐƚƌǇǁŝƚŚ
ŶƵƚƐͿ͕ŬĂĚĂǇ͍Ĩ;ĂŶŐĞůƐŚĂŝƌĚĞƐƐĞƌƚͿ͕ĚĞƐƐĞƌƚƐǁŝƚŚƐǇƌƵƉ͕
ƉƵĚĚŝŶŐ͕ŵƵŚĂůůĞďŝ;ŵŝůŬƉƵĚĚŝŶŐͿ͕ŬĂǌĂŶĚŝďŝ;ŵŝůŬ
ƉƵĚĚŝŶŐƐůŝŐŚƚůǇďƵƌŶƚŽŶƚŚĞďŽƚƚŽŵͿ͕ƐƵƚůĂĐ;ĂƌŝĐĞ
ƉƵĚĚŝŶŐͿ͕ŬĞƐŬƵů;dƵƌŬŝƐŚͲƐƚǇůĞƉƵĚĚŝŶŐͿ͕ŚŽŶĞǇ͕ďĞĞŐůƵĞ
ĨŽƌŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ƉƌŽƉŽůŝƐ͕ƐƉŝĐĞƐĂŶĚĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐ
ĨŽƌĨŽŽĚƐƚƵĨĨ͕ǀĂŶŝůůĂ͕ƐƉŝĐĞƐ͕ƐĂƵĐĞƐŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŽŵĂƚŽ
ƐĂƵĐĞƐ͕ǇĞĂƐƚƐ͕ďĂŬŝŶŐƉŽǁĚĞƌ͕ŶĂƚƵƌĂůƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌ
ŝŵƉƌŽǀŝŶŐƐŚĂƉĞĂŶĚĐŽůŽƌŽĨĨůŽƵƌƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚƌĞƚĂƌĚŝŶŐ
ŝƚƐƉĞƌŝŽĚŽĨŐĞƚƚŝŶŐƐƚĂůĞ͕ĂůůŬŝŶĚƐŽĨĨůŽƵƌ͕ƐĞŵŽůŝŶĂ͕
ƐƚĂƌĐŚĨŽƌĨŽŽĚ͕ŐƌĂŶƵůĂƚĞĚƐƵŐĂƌ͕ĐƵďĞĚƐƵŐĂƌ͕ƉŽǁĚĞƌĞĚ
ƐƵŐĂƌ͕ƚĞĂƐ͕ŝĐĞĚƚĞĂƐ͕ĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌŝĞƐ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞƐ͕ďŝƐĐƵŝƚƐ͕
ĐƌĂĐŬĞƌƐ͕ǁĂĨĞƌƐ͕ĐŚĞǁŝŶŐŐƵŵƐ͕ŝĐĞĐƌĞĂŵ͕ĞĚŝďůĞŝĐĞ͕ƐĂůƚ͕
ƐŶĂĐŬĨŽŽĚŵĂĚĞĨƌŽŵŐƌĂŝŶƐ;ĐĞƌĞĂůͿ͕ƉŽƉĐŽƌŶ͕ŽĂƚŵĞĂů͕
ĐŽƌŶĐŚŝƉƐ͕ďƌĞĂŬĨĂƐƚĐĞƌĞĂůƐ͕ƉƌŽĐĞƐƐĞĚǁŚĞĂƚ͕ďĂƌůĞǇ͕ŽĂƚ͕
ƌǇĞ͕ƌŝĐĞ͕ŵŽůĂƐƐĞƐĨŽƌĨŽŽĚ͕ďĞĞƌƐ͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐƵƐĞĚŝŶƚŚĞ
ŵĂŬŝŶŐŽĨďĞĞƌ͕ŵŝŶĞƌĂůǁĂƚĞƌƐ͕ƐƉƌŝŶŐǁĂƚĞƌ͕ĚƌŝŶŬŝŶŐ
ǁĂƚĞƌ͕ƐŽĚĂƐ͕ǀĞŐĞƚĂďůĞĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ͕ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞƐĂŶĚ
ƉƵůƉƐƚŚĞƌĞŽĨ͕ƐŽĨƚĚƌŝŶŬƐ͕ĞŶĞƌŐǇĚƌŝŶŬƐ;ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐͿ
ĞŶĂďůŝŶŐĐƵƐƚŽŵĞƌƐƚŽĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚůǇǀŝĞǁĂŶĚƉƵƌĐŚĂƐĞ
ƚŚŽƐĞŐŽŽĚƐ͘;ƐƵĐŚƐĞƌǀŝĐĞƐŵĂǇďĞƉƌŽǀŝĚĞĚďǇƌĞƚĂŝů
ƐƚŽƌĞƐ͕ǁŚŽůĞƐĂůĞŽƵƚůĞƚƐ͕ďǇŵĞĂŶƐŽĨĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŵĞĚŝĂŽƌ
ƚŚƌŽƵŐŚŵĂŝůŽƌĚĞƌĐĂƚĂůŽŐƐͿ͘

2017/10/1 العدد التاسع عرش
 تنظيم املعلومات يف القواعد البيانية،آالت املكاتب

، خدمات الرد على االتصاالت اهلاتفية،احلاسوبية
 خدمات إدارة األعمال،خدمات إدارة األعمال
 احملاسبة واخلدمات االستشارية املالية،واالستشارات
 خدمات، خدمات تعيني املوظفني،املتعلقة هبا
 خدمات توفري، خدمات اختيار املوظفني،التوظيف

، خدمات وكاالت االسترياد والتصدير،املوظفني
خدمات تكليف الكوادر املؤقتة ( لدفع رسوم اخلدمات

 واملستحقات الضريبية ومراقبة األمور الشكلية،(العامة
 خدمات تنظيم،(كإجراءات املرور ابلنيابة عن اآلخرين
 ملصلحة، خدمات التجميع،وإدارة املزادات العلنية
، تشكيلة من البضائع تتضمن القهوة،اآلخرين
، املشروابت اليت أساسها القهوة أو الكاكاو،الكاكاو

 الفطائر، املعكرونة،املشروابت اليت أساسها الشوكوالته
، منتجات املعجنات واملخابز، معكرونة النودلز،احملشوة
، ( الكعك)لفائف مكسوة ابلسمسم، اخلبز،احللوايت
، اخلبز املسطح،املدور احملشو وغري احملشو
ّ اخلبز
 اخلبز املقلي )طبقات مسطحة من املعجنات،الشطائر

 البقالوة (حلوى، الكعك، املعجنات،(الرقيقة احملشوة

 احللوايت،( القطايف )حلوى الشعريية،(ابملكسرات
 املهلبية، حلوى البود نج، املغطسة ابلشراب املركز
 حلوى احلليب الكثيف،()حلوى البودنج ابحلليب
 سوتالك،املكسو بطبقة من السكر واحملمر من األسفل
،( كيسكول (حلوى البودينغ الرتكية،() بودينغ األرز
، العكرب، غراء النحل لالستهالك البشري،ال عسل
، البهارات، الفانيال،التوابل والبهارات للمواد الغذائية
، اخلمرية،الصلصات مبا فيها صلصات الطماطم
 املواد الطبيعية لتحسني شكل ولون،مسحوق اخلبيز

 الطحني جبميع،منتجات الدقيق وأتخري مدة تعفنها

 السكر على شكل، نشا الطعام، السميد،انواعه
، الشاي، مسحوق السكر، سكر املكعبات،حبوب
، البسكويت، الشوكوالتة، سكاكر،الشاي املثلج
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العدد التاسع عرش 2017/10/1
املقرمشات ،البسكويت اهلش والرقيق ،العلكة ،البوظة،

املثلجات الصاحلة لالكل ،امللح ،الوجبات اخلفيفة
املصنوعة من احلبوب (حبوب( ،البوشار ،دقيق

الشوفان ،رقائق الذره ،حبوب اإلفطار ،القمح
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،

الغازاية،
اخلاص هبا،
حملفوظة
املشروابتاللحوم
مستخرجات اللحوم –
ومركزاهتا واللبالصيد –
املستهلكني
الكحولية(
مشروابت الطاقة (
واجملففة
لتمكني احملفوظة
واخلضراوات
غري -الفواكه
واملعلبة
حملفوظة
ا
األغذية
–
واملربيات
اجليالتني
–
واملطهية
من مشاهدهتا وشرائها ابلشكل املناسب .وهذه

ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

ئة،زبدة
األلبانز (
خاللويره من
من اللنب
واملخلالت -
منتجات ابلتج
متاجر البيع
اخلدمات ميكن تقدميها
ومسنة حيواين) – جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة

متاجر البيع ابجلملة ،وعرب الوسائط األلكرتونية أو من

للتغذية  -الزيوت – زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية –

خالل كتالوجات الطلبيات الربيدية .

زبدة نباتية – مارغرين .
أبسم  :جايتاش غيدا ابزارالما يف
أبسم  :شركة حمالت أبو زينه

In the name of: CAYTAS GIDA PAZARLAMA VE
In the name of: Sharekat Mahalat Abo Zena Lel-Mawad
REKLAMAl-gethaeya
HIZMETLERI SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI

سنايي يف
ريكالم هيزميتلريي
للمواد الغذائية
كييت
تيكاريت أنونيم سري العنوووووو ا  :الخليووووووول :ص.ب ()762

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů

- 02فووووووووو كس ĚĚƌĞƐƐ͗,ƵƌƌŝǇĞƚDĂŚ͘ǇĂŬĂĐŝŬͲϭϬϬ<ƵǌĞǇzĂŶǇŽů
طريووق -ب
تلفوووووووووك جووي
العن و ا  :ريووا ي
2229127
قرط02ل للعمول ا ͕<ĂƌƚĂů/ƐDĞƌŬĞǌŝ͘ƐƚůŽŬ͕EŽ͗ϱϱͬϱ<ĂƌƚĂůͬ/ƐƚĂŶďƵů
- 2272781
 100الج نب ا ركز
dƵƌŬĞǇ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝů
قرطووووووص.لبا ( )927تلفون
التبليغ7/:77اخلليل:
بلووووو ب عنوان
الووووورقر :

 17- 7775073فاكس 17- 7797964
تسطنب ل ا تركي
عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

ص .ب  4427البرية



اللون االمحر الغامق
تشتمل العالمة ع لى




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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Trade Mark No.: 30769
In Class: 43

العالمة التجارية رقم  31265 :
يف الصنف  43 :

التاريخ  7102/17/19 :

خدمات توفري املأكوالت و املشروابت؛
من اجل :





 31262
دورية رقم  :
املؤقتةالتجار
خدمات اإلقامة العالمة
خالل فرتة النهار
احلضان ة
يف الصنف  31 :

Date: 05/02/2017
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐŽĨƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĚĂǇŶƵƌƐĞƌŝĞƐ
Trade Mark No.: 30767
͘;ĐƌĞĐŚĞƐͿ͘dĞŵƉŽƌĂƌǇďŽĂƌĚŝŶŐĨŽƌĂŶŝŵĂůƐ
In Class: 30
Date: 05/02/2017

)دور احلضانة) .أماكن اإليواء املؤقت للحيواانت .
التاريخ  7102/17/19 :
In the name of: CAYTAS GIDA PAZARLAMA VE
أبسم  :جايتاش غيدا ابزارالما يف
REKLAM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET
ريكالم هيزميتلريي سنايي يف
ANONIM SIRKETI
تيكاريت أنونيم سريكييت
ĚĚƌĞƐƐ͗,ƵƌƌŝǇĞƚDĂŚ͘ǇĂŬĂĐŝŬͲϭϬϬ<ƵǌĞǇzĂŶǇŽů
العن و ا  :ريووا ي ك جووي طريووق ب -
 100الج نب ا ركز قرط ل للعمول ا ͕<ĂƌƚĂů/ƐDĞƌŬĞǌŝ͘ƐƚůŽŬ͕EŽ͗ϱϱͬϱ<ĂƌƚĂůͬ/ƐƚĂŶďƵů
dƵƌŬĞǇ
بلووووو ب الووووورقر  7/77 :قرطوووووو ل ا

خدمات اإلقامة املؤقتة دور احلضان ة خالل فرتة النهار

͘;ĐƌĞĐŚĞƐͿ͘dĞŵƉŽƌĂƌǇďŽĂƌĚŝŶŐĨŽƌĂŶŝŵĂůƐ

)دور احلضانة) .أماكن اإليواء املؤقت للحيواانت .
In the name of: CAYTAS GIDA PAZARLAMA VE
ابزارالما يف
جايتاش غيدا
أبسم :
2017/10/1
التاسع عرش
العدد
178
REKLAM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET
ريكالم هيزميتلريي سنايي يف
ANONIM SIRKETI
تيكاريت أنونيم سريكييت
ĚĚƌĞƐƐ͗,ƵƌƌŝǇĞƚDĂŚ͘ǇĂŬĂĐŝŬͲϭϬϬ<ƵǌĞǇzĂŶǇŽů
العن و ا  :ريووا ي ك جووي طريووق ب -
 100الج نب ا ركز قرط ل للعمول ا ͕<ĂƌƚĂů/ƐDĞƌŬĞǌŝ͘ƐƚůŽŬ͕EŽ͗ϱϱͬϱ<ĂƌƚĂůͬ/ƐƚĂŶďƵů
dƵƌŬĞǇ
بلووووو ب الووووورقر  7/77 :قرطوووووو ل ا
تسطنب ل ا تركي

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

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

تشتمل العالمة على اللون االمحر الغامق
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العالمة التجارية رقم  31221 :
يف الصنف   3 :

Trade Mark No.: 30770
In Class: 3





التاريخ  7102/17 /19 :

العالمة التجارية رقم  31221 :

املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة
من اجل  :يف الصنف 3 :
اليت/17/19
التاريخ :
7102يف غسيل املالبس
تستخدم
وغريها من املواد

Date: 05/02/2017

Trade Mark No.: 30770

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
In Class:
3

ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
Date: 05/02/2017
͕ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
من اجل  :املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة

ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ
ومستحضرات التنظيف والصقل والكشط وإزالة
ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
وغريها من املواد اليت تستخدم يف غسيل املالبس ͕ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ
الصابون
الشحومات
األوساخ ،مواد إزالة
ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ
أبنواعهوإزالة
والكشط
التنظيف-والصقل
ومستحضرات
أبنواعه
الزيوتالصابون
الشحومات -
مواد إزالة
األوساخ،
الطيارة -
العطرية –
الروائح
وبرش الصابون -
الطيارة -
الزيوت
–
العطرية
الروائح
الصابون
وبرش
مواد التزيني وحماليل الشعر  -معاجني األسنان
مواد التزيني وحماليل الشعر  -معاجني األسنان
واحلالقة  -الشامبو .
واحلالقة  -الشامبو .
In the name
of:name
jamaet
altawfer
waaltasleef
والتسليف والتسليف altaawneh
In the
of: jamaet
altawfer
waaltasleef altaawneh
التوفري مجعية التوفري
أبسم  :مجعية أبسم :
a alnasawieh
lilmashrelilmashre
a alnasawieh
للمشاريع النسوية
التعاونية
التعاونية للمشاريع النسوية
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐďĞƚĨŽƌŝĞŬ
العن و ا  :ن و بلس -بيووت ف ريووي ج و ال

ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐďĞƚĨŽƌŝĞŬ

العن و ا  :ن و بلس -بيووت ف ريووي ج و ال
0797152757-

0797152757التبليغ  :انبلس -بيت فوريك جوال -
عنوان
1959027929
بيت فوريك جوال -
عنوان التبليغ  :انبلس -


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐďĞƚĨŽƌŝĞŬ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ŶĂďůƵƐďĞƚĨŽƌŝĞŬ


1959027929
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Trade Mark
No.:
30771
Trade
Mark
No.: 30771
In Class: In
34Class: 34

 31220
العالمة  :
العالمة التجارية رقم
 31220
التجارية رقم :
 34
الصنف  34 :
يف الصنف  :يف

Date: 05/02/2017
Date: 05/02/2017

 7102/177102
التاريخ /19 :
التاريخ /17 /19 :
 /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗Tobacco; smokers’ articles; matches.
من اجل  :التبغ وأدوات املدخنني وأعواد الثقاب 
Trade
Mark No.:
 30771articles; matches.
وأعواد 
املدخنني31220
التجارية رقم  :
من اجل  :التبغالعالمة
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
;Tobacco
’smokers
وأدوات
لصناعة الثقاب  In the name of: Sharekat Sarab Lsenaa't Almoasel
أبسم  :شركة سراب
In
Class:
34

34
:
الصنف
يف
Waltebeg
MosahamaSarab
Khososiya
In the name
of: Sharekat
Lsenaa't Almoasel
سراب
لصناعةخصوصية
والتبغ مسامهة
أبسم  :شركةاملعسل
Date: 05/02/2017

7102
/
17
/
19
:
التاريخ
WaltebegĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚŵĂƌĞƚůƌĂŵŽŶĞĞ
Mosahama Khososiya
خصوصية م رة الر ن
مسامهة ا  :رام هللا
العن
 /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗Tobacco; smokers’ articles; matches.
وأدوات املدخنني وأعواد الثقاب 
املعسل والتبغ من اجل  :التبغ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :بريزيت عمارة تيسري خضر قاسم
In the name of: Sharekat Sarab Lsenaa't Almoasel
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚŵĂƌĞƚůƌĂŵŽŶĞĞ
سراب ن لصناعة
شركةرة الر
أبسمهللا :م
العن ا  :رام
ص.ب 02بريزيت جوال 1957519176
 Waltebeg Mosahama Khososiya
خصوصية
مسامهة
والتبغ
املعسل
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :بريزيت عمارة تيسري خضر قاسم
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚŵĂƌĞƚůƌĂŵŽŶĞĞ
العن ا  :رام هللا م رة الر ن

1957519176
عنوانجوال
ص.ب 02بريزيت

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

قاسم
خضر
تيسري
التبليغ  :بريزيت عمارة



ص.ب 02بريزيت جوال 1957519176
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Trade Mark No.: 30772

العالمة التجارية رقم  31227 :

يف الصنف  43 :

التاريخ  7102/17 /19 :



In Class: 43
Date: 05/02/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂĨĞƐ͕ĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͕ĂƚĞƌŝŶŐ;&ŽŽĚĂŶĚ
ĚƌŝŶŬͿ͕^ŶĂĐŬͲďĂƌƐ

من اجل  :املقاهي  ،الكافتريايت  ،التزويد ابلطعام
والشراب  ،مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة 

أبسم  :شركة عالطريق كافيه In the name of: sharekit al'a tareq caffeh al aldya al amaa


العاديه العامه

العن و ا  :ن و بلس  -رفيوووي  -جوو ال :
0796666000

ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Z&/zͲ:tt>͗ϬϱϵϴϴϴϴϬϬϬ

عنوان التبليغ  :انبلس  -رفيداي  -جوال :
1952222111


ͲĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^Z&/z
:tt>͗ϬϱϵϴϴϴϴϬϬϬ











Trade Mark No.: 30772



In Class : 43
Date: 05/02/2017



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂĨĞ Ɛ͕ĂĨĞ ƚĞ ƌŝĂƐ͕ĂƚĞ ƌŝŶŐ;&ŽŽĚĂŶĚ
ĚƌŝŶŬͿ͕^ŶĂĐŬͲďĂƌƐ

180

In the

ابلطعام


43 : يف الصنف
7102 /17 /19 : التاريخ

التزويد
،  الكافتريايت،  املقاهي: اجل
من

 مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة، والشراب
name of: s harekit al'a tareq caffeh al aldya al amaa
كافيه
عالطريق
كة
شر
:
أبسم

ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Z&/zͲ:tt>͗ϬϱϵϴϴϴϴϬϬϬ



31227 : العالمة التجاري ة رقم

282

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^Z&/zͲ
:tt>͗ϬϱϵϴϴϴϴϬϬϬ




:

:

جوال

2017/10/1 العدد التاسع عرش
العاديه العامه

 جوو ال-

-

رفيداي

 رفيوووي-  نوو بلس:
العنوو ا
0796666000

- انبلس

:
التبليغ
عنوان
1952222111
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Trade Mark No.: 30773





 31223 : العالمة التجارية رقم



Trade Mark No.: 30773



In Class : 35
Date: 05/02/2017

In Class: 35
Date: 05/02/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞ ƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞ ƐƐŵĂŶĂŐĞ ŵĞ Ŷƚ͖





31223 : العالمة التجارية رقم

 39 : يف الصنف
 7102/17/19 : التاريخ


,ادارة االعمال


39 : يف الصنف
7102 /17 /19 : التاريخ

,تنظيم االعمال

,االعالانت

:

من اجل

ďƵƐŝŶĞ ƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞ ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ 
ƐĞ ƌǀŝĐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞ ƐƐŵĂŶĂŐĞ ŵĞ ŶƚŽƌĐŽŵŵĞ ƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
ĨŽƌĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŽƌĐŽŵŵĞ ƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ͖ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨ
Ğ ǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĂŶĚƚƌĂĚĞ ĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞ ƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞ ƌƚŝƐŝŶŐ
ƉƵƌƉŽƐĞ Ɛ͖ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐĞ ƌǀŝĐĞ ƐƉƌŽǀŝĚĞ ĚďǇĂĐŽŵŵĞ ƌĐŝĂů

 خدمات املساعدة الدارة االعمال او,النشاط املكتيب
 تنظيم,كات صناعية او جتارية
االنشطة التجارية لشر

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
ĨŽƌĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ͖ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨ
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĂŶĚƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ĐŽŵƉĂŶǇďǇŝƐƐƵŝŶŐƐƚŽƌĞƐĞƌǀŝĐĞĐĂƌĚƐƚŽĐůŝĞŶƚƐ͖
ŵŽĚĞůůŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĞĚŝƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁ
ĚƌĞƐƐŝŶŐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇŽŶĂĨƌĂŶĐŚŝƐĞďĂƐŝƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶ;ĨŽƌƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ƐĂůĞƐĂƚ
ƉƵďůŝĐĂƵĐƚŝŽŶƐ͖ƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐŽĨĂďƵƐŝŶĞƐƐĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐŝŶƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ
ŽƌĚĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚŐůŽďĂůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ŝŵƉŽƌƚͲ
ĞǆƉŽƌƚĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ŽŶͲůŝŶĞĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽŶĂĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŶĞƚǁŽƌŬ͖ƐƵƉƉůǇŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐ;ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐŽĨ
ƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌĐŽŵƉĂŶŝĞƐͿ͖ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨ
ƐĂŵƉůĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚĨŝůĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŐĞŶĐŝĞƐ͖
ƌĞŶƚĂůŽĨǀĞŶĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ƌĞŶƚŝŶŐŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐƉĂĐĞ͖
ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŵĂƚƚĞƌ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ĚĂƚĂƐĞĂƌĐŚŝŶĐŽŵƉƵƚĞƌĨŝůĞƐ;ĨŽƌŽƚŚĞƌƐͿ͖
ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖
ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͖ƉƵďůŝĐŝƚǇĐŽůƵŵŶƐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ďƵƐŝŶĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐĂƌƚŝƐƚƐ͖ĚŝƌĞĐƚŵĂŝůĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖
ƵƉĚĂƚŝŶŐŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖ĚŽĐƵŵĞŶƚƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͖
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐƐƚƵĚŝĞƐ͖ďŝůůͲƉŽƐƚŝŶŐ͕ŽƵƚĚŽŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖
ŽƉŝŶŝŽŶƉŽůůŝŶŐ͖ƐǇƐƚĞŵŝƐĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽ
ĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐĂůĞƐ
ĂŐĞŶĐŝĞƐĂŶĚĂƌƌĂŶŐŝŶŐƐĂůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ǁŚŽůĞƐĂůĞĂŶĚƌĞƚĂŝů
ƐĞƌǀŝĐĞƐďǇĂŶǇŵĞĂŶƐ͖ƚŚĞďƌŝŶŐŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌĨŽƌƚŚĞ
ďĞŶĞĨŝƚŽĨŽƚŚĞƌƐ͕ŽĨĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŐŽŽĚƐ͕ĞŶĂďůŝŶŐĐƵƐƚŽŵĞƌƐ
ƚŽĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚůǇǀŝĞǁĂŶĚƉƵƌĐŚĂƐĞƚŚŽƐĞŐŽŽĚƐ

, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل

,التجارية

او

االعالنية

للغاايت

التجارية

املعارض

 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
,خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء
خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج

 خدمات عرض, حترير النصوص االعالنية,املبيعات
 خدمات املساعدة لتشغيل شركة جتارية على مبدأ,عامة
 ترويج املبيعات (الطراف, عرض املنتوجات,االمتياز

 ترويج وخدمات, املبيعات يف مزادات عامة,)اخرى
 خد مات 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

التوريد لالطراف االخرى (شراء املنتوجات واخلدمات
 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

 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
,خدمات البيع ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة كانت

واإلعالن ,املساعدة يف إدارة األعمال التجارية أو
الصناعية ,إدارة أعمال فناين التمثيل ,اإلعالن ابلربيد

181

2017/10/1
التاسع عرش
الدعاية واإلعالن ,نسخ الواثئق,
حتديث مواد
العدداملباشر,
دراسات السوق ,لصق اإلعالانت ,الدعاية واإلعالن

اخلارجي ,إستطالعات الرأي ,تنظيم املعلومات يف
In the name of: Sharekat Alittqan Alsinaiya Altijariya
أبسم  :شركة االتقان الصناعية
قواعد بياانت حاسوب ,نشر نصوص الدعاية
Adiya Ama
التجارية عادية عامة
واإلعالن ,وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع,
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚtĂůďŝƌĞŚZĂŵĂůůĂŚ
العن ا  :رام هللا والبيرة رام هللا
خدمات البيع ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة كانت,
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚtĂůďŝƌĞŚ
عنوان التبليغ  :رام هللا والبرية رام هللا
خدمات جتميع تشكيلة من السلع لصاحل الغري ،وذلك
 ZĂŵĂůůĂŚ
لتمكني عامة الزابئن من معاينتها و شرائها 


In the name of: Sharekat Alittqan Alsinaiya Altijariya
أبسم  :شركة االتقان الصناعية

Ama

التجارية 
عادية عامة

العن ا  :رام هللا والبيرة رام هللا

عنوان التبليغ  :رام هللا والبرية رام هللا

العالمة التجاري ة رقم 31227 :


يف الصنف 43 :
التاريخ 7102 /17 /19 :

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚtĂůďŝƌĞŚZĂŵĂůůĂŚ
Ϳ ; 02
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚtĂůďŝƌĞŚ
 ZĂŵĂůůĂŚ


Trade Mark No.: 30772



In Class : 43
Date: 05/02/2017



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂĨĞ Ɛ͕ĂĨĞ ƚĞ ƌŝĂƐ͕ĂƚĞ ƌŝŶŐ;&ŽŽĚĂŶĚ
ĚƌŝŶŬͿ͕^ŶĂĐŬͲďĂƌƐ

التزويد
اجل  :املقاهي  ،الكافتريايت ،
من

والشراب  ،مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة
name of: s harekit al'a tareq caffeh al aldya al amaa
كافيه
عالطريق
كة
شر
:
أبسم



ابلطعام

العاديه العامه

 :نوو بلس  -رفيوووي
العنوو ا
0796666000

:
التبليغ
عنوان
1952222111


انبلس -

 -جوو ال

رفيداي

-

In the



ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Z&/zͲ:tt>͗ϬϱϵϴϴϴϴϬϬϬ

:

جوال

:





 Adiya

ͲĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^Z&/z
:tt>͗ϬϱϵϴϴϴϴϬϬϬ

283













Ϳ ; 02

Ϳ ; 02



يف الصنف 39 :

التاريخ 7102 /17 /19 :









العالمة التجارية رقم 31223 :



من اجل

:

In Class : 35
Date: 05/02/2017



العالمة التجارية رقم  31229 :
يف الصنف  70 :
االعالانت,

Trade Mark No.: 30773

تنظيم االعمال,

ادارة االعمال,

النشاط املكتيب ,خدمات املساعدة الدارة االعمال او
كات صناعية او جتارية ,تنظيم
االنشطة التجارية لشر
املعارض

التجارية

للغاايت

االعالنية

التجارية,

او

Trade Mark No.: 30775
In Class: 21

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞ ƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞ ƐƐŵĂŶĂŐĞ ŵĞ Ŷƚ

 ďƵƐŝŶĞ ƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞ ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƐĞ ƌǀŝĐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞ ƐƐŵĂŶĂŐĞ ŵĞ ŶƚŽƌĐŽŵŵĞ ƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
ĨŽƌĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŽƌĐŽŵŵĞ ƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ͖ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨ
Ğ ǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĂŶĚƚƌĂĚĞ ĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞ ƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞ ƌƚŝƐŝŶŐ
ƉƵƌƉŽƐĞ Ɛ͖ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐĞ ƌǀŝĐĞ ƐƉƌŽǀŝĚĞ ĚďǇĂĐŽŵŵĞ ƌĐŝĂů

Date: 05/02/2017

التاريخ  7102/17/19 :

من اجل  :البضائع اخلرده الصغريه والبضائع اجملوفه
(غري املصنوعه من املعادن الثمينه او املموهه هبا )
واالمشاط واالسفنج والفراشي (خالف فراشي الدهان

) وادوات صنع الفراشي واالالت واالدوات املستعمله
يف التنظيف والسلك الدقيق املستعمل يف التنظيف


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ŽƵƐĞŚŽůĚŽƌŬŝƚĐŚĞŶƵƚĞŶƐŝůƐĂŶĚ
͖ͿĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐ;ŶŽƚŽĨƉƌĞĐŝŽƵƐŵĞƚĂůŽƌĐŽĂƚĞĚƚŚĞƌĞǁŝƚŚ
ͲĐŽŵďƐĂŶĚƐƉŽŶŐĞƐ͖ďƌƵƐŚĞƐ;ĞǆĐĞƉƚƉĂŝŶƚďƌƵƐŚĞƐͿ͖ďƌƵƐŚ
͖ŵĂŬŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƐƚĞĞůǁŽŽů
ƵŶǁŽƌŬĞĚŽƌƐĞŵŝͲǁŽƌŬĞĚŐůĂƐƐ;ĞǆĐĞƉƚŐůĂƐƐƵƐĞĚŝŶ
ďƵŝůĚŝŶŐͿ͖ŐůĂƐƐǁĂƌĞ͕ƉŽƌĐĞůĂŝŶĂŶĚĞĂƌƚŚĞŶǁĂƌĞŶŽƚ
͘ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ



والبضائع الزجاجيه القيشاين واخلزف غري املدرجه يف
االخرى .رقم 31229 : .
الصنافالتجارية
العالمة

الصنفشر:كة 70
يف
االتقان الصناعية
أبسم :

Trade Mark No.: 30775
In
21 of: Sharekat Alittqan Alsinaiya Altijariya
In Class:
the name

عامة 7102/
عادية17/
التجاريخية19 :
التار
اخلرده رام هللا
البضائع والبيرة
اجلا  : :رام هللا
من العن
الصغريه والبضائع اجملوفه
والبرية رام
عنوان التبليغ :
هللا او املموهه هبا )
الثمينه
املصنوعه راممنهللااملعادن
(غري


واالمشاط واالسفنج والفراشي (خالف فراشي الدهان

) وادوات صنع الفراشي واالالت واالدوات املستعمله
يف التنظيف والسلك الدقيق املستعمل يف التنظيف

Adiya05/02/2017
Ama
Date:

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚtĂůďŝƌĞŚZĂŵĂůůĂŚ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
,ŽƵƐĞŚŽůĚŽƌŬŝƚĐŚĞŶƵƚĞŶƐŝůƐĂŶĚ

͖ͿĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐ;ŶŽƚŽĨƉƌĞĐŝŽƵƐŵĞƚĂůŽƌĐŽĂƚĞĚƚŚĞƌĞǁŝƚŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚtĂůďŝƌĞŚ
ͲĐŽŵďƐĂŶĚƐƉŽŶŐĞƐ͖ďƌƵƐŚĞƐ;ĞǆĐĞƉƚƉĂŝŶƚďƌƵƐŚĞƐͿ͖ďƌƵƐŚ
 ZĂŵĂůůĂŚ
͖ŵĂŬŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƐƚĞĞůǁŽŽů

ƵŶǁŽƌŬĞĚŽƌƐĞŵŝͲǁŽƌŬĞĚŐůĂƐƐ;ĞǆĐĞƉƚŐůĂƐƐƵƐĞĚŝŶ

ďƵŝůĚŝŶŐͿ͖ŐůĂƐƐǁĂƌĞ͕ƉŽƌĐĞůĂŝŶĂŶĚĞĂƌƚŚĞŶǁĂƌĞŶŽƚ
͘ ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ

Trade Mark No.: 30772



31227 : العالمة التجاري ة رقم

In Class : 43
Date: 05/02/2017

182

In the

ابلطعام

التزويد
،  الكافتريايت،  املقاهي: اجل
من

 مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة، والشراب
name of: s harekit al'a tareq caffeh al aldya al amaa
كافيه
عالطريق
كة
شر
:
أبسم

ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Z&/zͲ:tt>͗ϬϱϵϴϴϴϴϬϬϬ




43 : يف الصنف
7102 /17 /19 : التاريخ



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂĨĞ Ɛ͕ĂĨĞ ƚĞ ƌŝĂƐ͕ĂƚĞ ƌŝŶŐ;&ŽŽĚĂŶĚ
ĚƌŝŶŬͿ͕^ŶĂĐŬͲďĂƌƐ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^Z&/zͲ
:tt>͗ϬϱϵϴϴϴϴϬϬϬ

:

284




:

جوال

2017/10/1 العدد التاسع عرش
العاديه العامه

 جوو ال-

-

رفيداي

 رفيوووي-  نوو بلس:
العنوو ا
0796666000

- انبلس

:
التبليغ
عنوان
1952222111







; 02 Ϳ





Trade Mark No.: 30773



31223 : التجارية رقم




العالمة




Trade Mark No.: 30776
 31226 : العالمة التجارية رقم
In Class: 30
 31 : يف الصنف
In the name of: Sharekat Alittqan Alsinaiya Altijariya
الصناعية
االتقان
 شركة: أبسم
Date: 05/02/2017
 7102/17/19 : التاريخ
Adiya Ama
التجارية عادية عامة
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ͕
 القهوة والشاي والكاكاو والسكر واالرز: من اجل
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚtĂůďŝƌĞŚZĂŵĂůůĂŚ
 رام هللا والبيرة رام هللا: العن ا
ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
والتابيوك ا والساغو ومماثالت القهوة والدقيق
ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ͕
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚtĂůďŝƌĞŚ
 رام هللا والبرية رام هللا: عنوان التبليغ
ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ͕
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب واخلبز
 ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ͘
ZĂŵĂůůĂŚ


والبسكويت والكعك واحللوى والرشوش املستعملة

لتجميدها والعسل والدبس واخلمرية ومسحوق اخلبز


والبهارات
والصلصة
واخلل
والفلفل
واخلردل
وامللح


 واجلليد
والتوابل
In Class : 35
Date: 05/02/2017

,ادارة االعمال

ďƵƐŝŶĞ ƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞ ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ 
ƐĞ ƌǀŝĐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞ ƐƐŵĂŶĂŐĞ ŵĞ ŶƚŽƌĐŽŵŵĞ ƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
ĨŽƌĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŽƌĐŽŵŵĞ ƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ͖ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨ
Ğ ǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĂŶĚƚƌĂĚĞ ĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞ ƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞ ƌƚŝƐŝŶŐ
ƉƵƌƉŽƐĞ Ɛ͖ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐĞ ƌǀŝĐĞ ƐƉƌŽǀŝĚĞ ĚďǇĂĐŽŵŵĞ ƌĐŝĂů

,التجارية

او

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚtĂůďŝƌĞŚZĂŵĂůůĂŚ
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚtĂůďŝƌĞŚZĂŵĂůůĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚtĂůďŝƌĞŚ
 ZĂŵĂůůĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ZĂŵĂůůĂŚtĂůďŝƌĞŚ

 ZĂŵĂůůĂŚ 



االعالنية



,االعالانت

للغاايت

التجارية

الصناعية
االتقان
االتقان الصناعية
 شركة: أبسم

عامةالتجارية عادية عامة

 رام هللا والبيرة رام هللا: العن ا

:

من اجل

املعارض

 شركة: أبسم

التجارية عادية

رامرامهللا: التبليغ
عنوانالبيرة
 رام هللا و: العن ا
هللا والبرية رام هللا
 رام هللا والبرية رام هللا: عنوان التبليغ





285
; 71 Ϳ



,تنظيم االعمال

 خدمات املساعدة الدارة االعمال او,النشاط املكتيب
 تنظيم,كات صناعية او جتارية
االنشطة التجارية لشر

In the name of:
Sharekat
Alittqan
Altijariya
In the
name of: Sharekat
Alittqan
Alsinaiya
; Alsinaiya
71
Ϳ Altijariya
Adiya Ama Adiya Ama




39 : يف الصنف
7102 /17 /19 : التاريخ



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞ ƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞ ƐƐŵĂŶĂŐĞ ŵĞ Ŷƚ͖






; 71 Ϳ







Trade Mark No.: 30777
In Class: 29

 31222 : العالمة التجارية رقم
 75 : يف الصنف

Date: 05/02/2017

 7102/17/19 : التاريخ







Mark No.:
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗Trade
DZ'Z/E
 30777
In Class: 29
In the name of:
sharket msane'e al-zuot al-nbatya
Date: 05/02/2017

 31222 : التجارية رقم
العالمة
 النباتيه
 75 : يف الصنف


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DZ'Z/E
In the name of: sharket msane'e al-zuot al-nbatya

 السمنه: من اجل
 شركة مصانع الزيوت: أبسم
7102/17/19 : التاريخ

  السمنه النباتيه: من اجل
 شركة مصانع الزيوت: أبسم

النباتية

ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐĂůŵĂŶƚĞƋĂŚĂůƐĞŶĂĞǇĂŚĂůƐŚĂƌƋĞǇĂŚ -  نوووووو بلس- وووووطين
 فلسو: العنوووووو ا
النباتية
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐĂůŵĂŶƚĞƋĂŚĂůƐĞŶĂĞǇĂŚĂůƐŚĂƌƋĞǇĂŚ -  نوووووو بلس- الشرقيافلسووووووطين
: ياالعنوووووو ا


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐĂůŵĂŶƚĞƋĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐĂůŵĂŶƚĞƋĂŚ
Trade
Mark No.:
30777
ĂůƐĞŶĂĞǇĂŚĂůƐŚĂƌƋĞǇĂŚ
ĂůƐĞŶĂĞǇĂŚĂůƐŚĂƌƋĞǇĂŚ


In Class: 29


Date:
 05/02/2017

 DZ'Z/E
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗

المنطقا الان يا الشرقيا

المنطقا الان





 املنطقة-  انبلس-  فلسطني: عنوان التبليغ

 املنطقة-  انبلس-  فلسطني: عنوان التبليغ
 31222 : الشرقيةرقم
الصناعيةالتجارية
العالمة
الصناعية الشرقية
  75 : يف الصنف


 7102 /17/19 : التاريخ

  السمنه النباتيه: من اجل


; 70 Ϳ
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Trade Mark No.: 30778

 31222 : العالمة التجارية رقم

In Class: 35

 39 : يف الصنف

Date: 05/02/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

 7102/17/19 : التاريخ
 الدعايه واالعالن وادارة وتوجيه وتفعيل: من اجل


 النشاط املكتيب
 : رقم
العالمة التجارية
ابو طيون31222
علي عمر دمحم
: أبسم

Trade Mark
In the No.:
name 30778
of: Ali omar Abu Tayonn

In Class:ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ^h&/EͲ:t>͗
35
Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ

Date: 05/02/2017

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^Ͳ^,ZΖ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
^h&/EͲ:t>͗Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ

ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ


-

 نووو بلس_ ووو ر سوووفي: العنووو ا
 39
0799571978ج ال

 7102/17/19 : التاريخ
وادارة وتوجيه وتفعيل1955230536
الدعايه واالعالن
: من اجل
جوال

 النشاط املكتيب
 علي عمر دمحم ابو طيون: أبسم



ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ^h&/EͲ:t>͗

Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ

-





-  انبلس_شارع سفيان: عنوان التبليغ




Trade Mark
No.:
30779
Trade
Mark
No.: 30779
In Class: 16In Class: 16


 نووو بلس_ ووو ر سوووفي: العنووو ا

0799571978ج ال

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^Ͳ^,ZΖ
; 0 Ϳ
^h&/EͲ:t>͗Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ






1955230536
جوال





 31225
العالمة التجارية رقم
 31225
:  التجارية رقم:العالمة
 06 : الصنف
 يف: يف الصنف
 06

Date: 06/02/2017

Date: 06/02/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĨĂĐŝĂůƚŝƐƐƵĞ͕ƚŽŝůĞƚƚŝƐƐƵĞƐ͕ƉĂƉĞƌƚŽǁĞůƐ͕

ƚŝƐƐƵĞƐ͕ƉĂƉĞƌƚŽŝůĞƚƐĂƚĐŽǀĞƌƐ͕ƉĂƉĞƌďĂŐƐ͕ĐĞůůƵůŽƐĞǁĞƚ
ǁŝƉĞƐ

; 0 Ϳ

 7102/17/16 : التاريخ

 اغطية مقعد املرحاض الورقية أكياس من الةرق,احلمام

 املناديل الورقية واوراق,للطرح بعد االستعمال
 فوط مبللة من السلليلوز, واكياس النفاايت
أكياس من الةرق
 اغطية مقعد,احلمام
In the name of: ashraf yousef ibrahem abu samrah
الورقيةابراهيم
املرحاض يوسف
 اشرف: أبسم

ابومسرة
 فوط مبللة من السلليلوز
, واكياس النفاايت
ĚĚƌĞƐƐ͗ƚƵďĂƐͲƚĞůϬϱϵϵϯϲϱϭϲϯ
0799787187-  ط ب س: العن ا
nameĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
of: ashraf yousef
ibrahem abu samrah
 اشرف يوسف ابراهيم: أبسم
:ƚƵďĂƐͲƚĞůϬϱϵϵϯϲϱϭϲϯ
1955369063-  طوابس: عنوان التبليغ






ĚĚƌĞƐƐ͗ƚƵďĂƐͲƚĞůϬϱϵϵϯϲϱϭϲϯ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ƚƵďĂƐͲƚĞůϬϱϵϵϯϲϱϭϲϯ






;7Ϳ



 7102/17/16 : التاريخ

ورق, حمارم ورقية للوجة: من اجل
ĚŝƐƉŽƐĂďůĞĚŝĂƉĞƌƐĨŽƌďĂďŝĞƐ͕ŶĂƉŬŝŶƐ͕ĂŶĚďĂƚŚƌŽŽŵ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĨĂĐŝĂůƚŝƐƐƵĞ͕ƚŽŝůĞƚƚŝƐƐƵĞƐ͕ƉĂƉĞƌƚŽǁĞůƐ͕ املعدة
ورق,االطفال
حفاضات للوجة
ورقية,الورقية,املناشف
 حمارم,التواليت
:
من اجل
ƚŝƐƐƵĞƐ͕ƉĂƉĞƌƚŽŝůĞƚƐĂƚĐŽǀĞƌƐ͕ƉĂƉĞƌďĂŐƐ͕ĐĞůůƵůŽƐĞǁĞƚ
ĚŝƐƉŽƐĂďůĞĚŝĂƉĞƌƐĨŽƌďĂďŝĞƐ͕ŶĂƉŬŝŶƐ͕ĂŶĚďĂƚŚƌŽŽŵ
ǁŝƉĞƐ
واوراق
الورقية
املناديل
,
االستعمال
بعد
للطرح
حفاضات االطفال املعدة, الورقية,املناشف,التواليت

In the

: يف الصنف

-  انبلس_شارع سفيان: عنوان التبليغ

 of: Ali omar Abu Tayonn 287
In the name







ابومسرة

0799787187-  ط ب س: العن ا


1955369063-  طوابس: عنوان التبليغ
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Trade Mark No.: 30780
In Class: 32

العالمة التجارية رقم  31221 :
يف الصنف  37 :





Date: 06/02/2017

التاريخ  7102/17/16 :

العالمة التجارية رقم  31221 :
واملياه املعدنية
من اجل  :البرية ( شراب الشعري )
يف الصنف  37 :
املشروابت7102غري الكحولية ,
والغازية وغريها من
التاريخ /17/16 :

املعدنية
الشعري ) واملياه
الفواكهشراب
من  :البرية (
مستخلصة اجل
من
الفواكه ,
وعصائر
والغازية وغريها من املشروابت غري الكحولية ,

Trade Mark No.: 30780
In Class: 32
͕ŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŐŽůĚƌŝŶŬƐ͕ĨƌƵŝƚĚƌŝŶŬƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ
Date: 06/02/2017
ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞ


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞĞƌĂ͕ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌĂŶĚ

مشروابت
شراب ومستحضرات اخرى لعمل املشروابت  .
مشروابت مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه ,
In the name of: SHARIKAT MASNAA ALZAATAR
مصانع الزعرت
ومستحضرات اخرى لعمل املشروابت  .
أبسم  :شركة شراب
ALMOLOKI
LILMAWAD
ALGITHAIYA
In the name of: SHARIKAT MASNAA ALZAATAR
والشرابمصانع الزعرت
الغذائية  :شركة
أبسم
امللوكي للمواد
WALSHARAB
ALMOLOKI LILMAWAD ALGITHAIYA
امللوكي للمواد الغذائية والشراب
مخم
WALSHARAB
مخم
Ͳ&ĚĚƌĞƐƐ͗DK:Dh,DDͲ/Z^,Z
العنوو ا  :جموول ابووو هموو م  -بيووور
Ͳ&ĚĚƌĞƐƐ͗DK:Dh,DDͲ/Z^,Z
العنوو ا  :جموول ابووو هموو م  -بيووور
E>h^ͲW>^d/EDŽďϬϱϵϳϴϬϬϮϬϬ
E>h^ͲW>^d/EDŽďϬϱϵϳϴϬϬϮϬϬ
ووطين -جوووفلسوال
ووورت  -نووو بلس و-
ووطين جووو ال
فلسونووو بلس
وورت -
0795600200

عنوان التبليغ :


͕ŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŐŽůĚƌŝŶŬƐ͕ĨƌƵŝƚĚƌŝŶŬƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ
ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞ

0795600200

عنوان التبليغ  :جوال 1955505052
جوال 1955505052


289








ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:










Ϳ;3


التجارية رقم  31220 :
العالمة
يف الصنف  37 :

التاريخ  7102/17/16 :







املياه 31220
التجا)ر؛ية رقم  :
من اجل  :البرية (شرابالعالمة
املعدنية والغازية
الشعري
يف الصنف  37 :
الكحولية؛ املشروابت
وغريها من املشروابت غري
التاريخ 7102/17/16 :

شرابوالغازية
الفواكه؛املياه املعدنية
شراب الشعري)؛
الفواكه اجل  :البرية (
من
وعصائر
وغريها من املشروابت غري الكحولية؛ املشروابت

املستخلصة من
ومستحضرات أخرى لتحضري املشروابت .
املستخلصة من الفواكه وعصائر

أبسم  :ذا كوكا

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞĞƌĂ͕ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌĂŶĚ

الفواكه؛ شراب
ومستحضرات أخرى لتحضري املشروابت .
 كوال كومبينأبسم  :ذا كوكا  -كوال كومبين

Ϳ;3






Trade Mark No.: 30781
In Class: 32



Date: 06/02/2017

Trade Mark No.: 30781
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚ
In Class: 32
ŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĨƌƵŝƚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚ
Date: 06/02/2017
ũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐ
͘ďĞǀĞƌĂŐĞƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚ
ŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĨƌƵŝƚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚ
ũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐ
͘ďĞǀĞƌĂŐĞƐ

In the name of: The Coca-Cola Company

In the name of: The Coca-Cola Company

͕ĚĚƌĞƐƐ͗KŶĞŽĐĂͲŽůĂWůĂǌĂ͕ƚůĂŶƚĂ͕'ĞŽƌŐŝĂϯϬϯϭϯ
العنوووو ا  :وا ك كووووو -كووووو ال بووووو اا
العنوووو ا  :وا ك كووووو -كووووو ال بووووو اا ͕ĚĚƌĞƐƐ͗KŶĞŽĐĂͲŽůĂWůĂǌĂ͕ƚůĂŶƚĂ͕'ĞŽƌŐŝĂϯϬϯϭϯ
hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ
hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ
70717ا ال اليووو ت
أت نتوو ا
70717اجيالرجيووواليووو ت
أت نتوو ا جي رجيووو

المتحوة األ ري يا

المتحوة األ ري يا

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


تشتمل العالمة على االلوان الربتقايل واالبيض



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:


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

ص.ب ,24رام هللا

تشتمل العالمة على االلوان الربتقايل واالبيض
واالزرق واالخضر الغامق واالخضر الفاتح








واالزرق واالخضر الغامق واالخضر الفاتح





Ϳ;4
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Trade Mark No.: 30782
In Class: 32





 31227 : العالمة التجارية رقم
 37 : يف الصنف



Date: 06/02/2017

Trade Mark No.: 30782

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚ
In Class: 32

ŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĨƌƵŝƚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚ
Date: 06/02/2017
ũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞĞƌƐ͖ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚ
ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͘
ŽƚŚĞƌŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͖ĨƌƵŝƚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚĨƌƵŝƚ
ũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐ
ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͘

In the name of:
Coca-Cola
Company
In The
the name
of: The Coca-Cola
Company





 7102/17/16 : التاريخ
 31227 : العالمة التجارية رقم
؛ املياه املعدنية والغازية37
)الشعري
: شرابالصنف
 البرية ( يف: من اجل

 7102/17/16
الكحولية؛ املشروابت
غري: التاريخ
املشروابت
 البرية (شراب الشعري)؛ املياه املعدنية والغازية: من اجل

الكحولية؛شراب
الفواكه؛
الفواكه منوعصائر
املشروابت
املشروابت غري
وغريها

وغريها من

املستخلصة من
ومستحضرات

وعصائر الفواكه؛ شراب
لتحضري من الفواكه
أخرى املستخلصة
 .املشروابت
 .ومستحضرات أخرى لتحضري املشروابت

كومبين
 كوال كوال كومبين- كوكا
 ذا: أبسم

 ذا كوكا: أبسم

ĚĚƌĞƐƐ͗KŶĞŽĐĂͲŽůĂWůĂǌĂ͕ƚůĂŶƚĂ͕'ĞŽƌŐŝĂϯϬϯϭϯ͕ كوااوووو ال بووووو اا- وووووووو
وووو واال كبو كو: كوالعنوووو ا
ĚĚƌĞƐƐ͗KŶĞŽĐĂͲŽůĂWůĂǌĂ͕ƚůĂŶƚĂ͕'ĞŽƌŐŝĂϯϬϯϭϯ͕
 وا ك كووووو: العنوووو ا
hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ
ا ال اليووو ت70717 أت نتوو ا جي رجيووو
hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ
ارياليااليووو ت70717
أت نتوو ا جي رجيووو المتحوة األ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

، حمامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: ياعنوان التبليغ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




رام,24 ب.ص

االلوان الربتقايل واالبيض
على
العالمة
تشتمل




واالزرق واالخضر الغامق واالخضر الفاتح
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: عنوان التبليغ

واالزرق واالخضر الغامق واالخضر الفاتح






المتحوة األ ري

رام هللا,24 ب.ص
، حمامون،عزيز وفؤاد ورجا شحادة
هللا تشتمل العالمة على االلوان الربتقايل واالبيض
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Trade Mark No.: 30783
In Class: 35

املتعلقة
االستشارات
تقدمي
خدمات
:
اجل
من
كاالت اإلعالن؛ خدمات الدعاية
ابألعمال؛ خدمات و

Date: 06/02/2017

حتليل

 31223 : العالمة التجارية رقم
 39 : يف الصنف

Trade Mark No.: 30783
In Class: 35



Date: 06/02/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͗ů͘ϯϱ͗
ƵƐŝŶĞƐƐĐŽŶƐƵůƚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŐĞŶĐǇƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͕ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͕ĂŶĚƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ĂŶĚŵĂƌŬĞƚŝŶŐĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽŵŽƚŝŶŐƚŚĞŐŽŽĚƐĂŶĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐŽĨŽƚŚĞƌƐ͖ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐŵĂƌŬĞƚƌĞƐĞĂƌĐŚ͖ĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƌĞƐƉŽŶƐĞĂŶĚŵĂƌŬĞƚƌĞƐĞĂƌĐŚ͖ĚĞƐŝŐŶ͕
ĐƌĞĂƚŝŽŶ͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͕ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ĂŶĚĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐĞŵĞŶƚƐĂŶĚĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůĨŽƌŽƚŚĞƌƐ͖ŵĞ ĚŝĂ
ƉůĂŶŶŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨĐŽŶƐƵŵĞƌůŽǇĂůƚǇ
ƉƌŽŐƌĂŵƐ͖ĂƌƌĂŶŐŝŶŐĂŶĚ ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐŝŶĐĞŶƚŝǀĞƌĞǁĂƌĚƐ
ƉƌŽŐƌĂŵƐƚŽƉƌŽŵŽƚĞƚŚĞƐĂůĞŽĨŐŽŽĚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚĚĂƚĂďĂƐĞĂŶĚĨŝůĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ĚĂƚĂ
ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĐƌĞĂƚŝŶŐŝŶĚĞǆĞƐŽĨŝŶĨŽ ƌŵĂƚŝŽŶ͕ƐŝƚĞƐ
ĂŶĚŽƚŚĞƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂǀĂŝůĂďůĞŽŶŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐ
ĂŶĚŽƚŚĞƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐĨŽƌ
ŽƚŚĞƌƐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ͕ƐĞĂƌĐŚŝŶŐ͕ďƌŽǁƐŝŶŐĂŶĚƌĞƚƌŝĞǀŝŶŐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ƐŝƚĞƐ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂǀĂŝůĂďůĞŽŶŐůŽďĂů
ĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚŽƚŚĞƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĂŶĚ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐĨŽƌŽƚŚĞƌƐ͖ŽƌŐĂŶŝǌŝŶŐĐŽŶƚĞŶƚŽĨ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉƌŽǀŝĚĞĚŽǀĞƌĂŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬĂŶĚ
ŽƚŚĞƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐĂĐĐŽƌĚŝŶŐ
ƚŽƵƐĞƌƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐďƵƐŝŶĞƐƐ͕ĐŽŶƐƵŵĞƌ͕ĂŶĚ
ĐŽŵŵĞ ƌĐŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽǀĞƌĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚ
ŐůŽďĂůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
ŶĂŵĞůǇ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞ
ƉƵƌĐŚĂƐĞĂŶĚƐĂůĞŽĨĂǁŝĚĞǀĂƌŝĞƚǇŽĨƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐŽĨŽƚŚĞƌƐ͖ƌĞƚĂŝůƐƚŽƌĞĂŶĚŽŶůŝŶĞƌĞƚĂŝůƐƚŽƌĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƌĞƚĂŝůƐƚŽƌĞƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚǀŝĂƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚĂŶĚ
ŽƚŚĞƌĐŽŵƉƵƚĞƌ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͖
ƌĞƚĂŝůƐƚŽƌĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐĐŽŵƉƵƚĞƌ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĂŶĚ
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕
ŵŽďŝůĞƉŚŽŶĞƐ͕ŚĂŶĚŚĞůĚŵŽďŝůĞĚŝŐŝƚĂůĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ͕
ĂŶĚŽƚŚĞƌĐŽŶƐƵŵĞƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ĂŶĚ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͗ů͘ϯϱ͗
ƵƐŝŶĞƐƐĐŽŶƐƵůƚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŐĞŶĐǇƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͕ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͕ĂŶĚƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ĂŶĚŵĂƌŬĞƚŝŶŐĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽŵŽƚŝŶŐƚŚĞŐŽŽĚƐĂŶĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐŽĨŽƚŚĞƌƐ͖ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐŵĂƌŬĞƚƌĞƐĞĂƌĐŚ͖ĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƌĞƐƉŽŶƐĞĂŶĚŵĂƌŬĞƚƌĞƐĞĂƌĐŚ͖ĚĞƐŝŐŶ͕
ĐƌĞĂƚŝŽŶ͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͕ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ĂŶĚĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐĞŵĞŶƚƐĂŶĚĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůĨŽƌŽƚŚĞƌƐ͖ŵĞĚŝĂ
ƉůĂŶŶŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨĐŽŶƐƵŵĞƌůŽǇĂůƚǇ
ƉƌŽŐƌĂŵƐ͖ĂƌƌĂŶŐŝŶŐĂŶĚĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐŝŶĐĞŶƚŝǀĞƌĞǁĂƌĚƐ
ƉƌŽŐƌĂŵƐƚŽƉƌŽŵŽƚĞƚŚĞƐĂůĞŽĨŐŽŽĚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚĚĂƚĂďĂƐĞĂŶĚĨŝůĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ĚĂƚĂ
ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĐƌĞĂƚŝŶŐŝŶĚĞǆĞƐŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ƐŝƚĞƐ
ĂŶĚŽƚŚĞƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂǀĂŝůĂďůĞŽŶŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐ
ĂŶĚŽƚŚĞƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐĨŽƌ
ŽƚŚĞƌƐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ͕ƐĞĂƌĐŚŝŶŐ͕ďƌŽǁƐŝŶŐĂŶĚƌĞƚƌŝĞǀŝŶŐ

31223 : العالمة التجارية رقم

39 : يف الصنف


7102 /17 /16 : التاريخ

االستشارية
اخلدمات
والرتويج؛
والتسويق
واإلعالن
اخلاصة ابإلعالن والتسويق؛ خدمات الرتويج ملنتجات
السوق؛

أحباث

 7102/17/16 : التاريخ

تنظيم

خدمات

الغري؛

تصميم
السوق؛
وأحباث
لإلعالانت
واملواد اإلعالنية للغري وابتكارها وإعدادها

وخدمات

االستجابة
اإلعالانت

 خدمات تقدمي االستشارات املتعلقة: من اجل
ابألعمال؛ خدمات وكاالت اإلعالن؛ خدمات الدعاية

وإنتاجها وتوزيعها؛ خدمات التخطيط اإلعالمي؛ ادارة
برامج تعزيز وال ء الزابئن؛ تنظيم وإدارة برامج املكافآت
التحفيزية لرتويج بيع املنتجات واخلدمات؛ إدارة قواعد

البياانت وامللفات احملوسبة؛ خدمات معاجلة البياانت؛
إنشاء فهارس للمعلومات واملواقع وغريها من املصادر

واإلعالن والتسويق والرتويج؛ اخلدمات االستشارية
اخلاصة ابإلعالن والتسويق؛ خدمات الرتويج ملنتجات
من

وغريها

توفري
على

العاملية

احلاسوبية

الشبكات

على

املتوفرة

الشبكات االلكرتونية وشبكات االتصال للغري؛
ة
املتوفر
املصادر
من
معلومات ومواقع وغريها

االلكرتونية
والشبكات
العاملية
احلاسوبية
الشبكات
وشبكات االتصال األخرى والبحث عنها وتصفحها
عرب

ة
املتوفر

الشبكات
لتفضيالت

املعلومات

حمتوى

تنظيم

للغري؛

من
وغريها
العاملية
احلاسوبية
وفقا
االتصال
وشبكات

وسحبها

الشبكات
االلكرتونية

وخدمات الغري؛ خدمات تنظيم أحباث السوق؛ حتليل

ابألعمال

املتعلقة

املعلومات

توفري

املستخدم؛

االستجابة لإلعالانت وأحباث السوق؛ تصميم
اإلعالانت واملواد اإلعالنية للغري وابتكارها وإعدادها

وإنتاجها وتوزيعها؛ خدمات التخطيط اإلعالمي؛ ادارة
برامج تعزيز والء الزابئن؛ تنظيم وإدارة برامج املكافآت
التحفيزية لرتويج بيع املنتجات واخلدمات؛ إدارة قواعد

ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƌĞƐƉŽŶƐĞĂŶĚŵĂƌŬĞƚƌĞƐĞĂƌĐŚ͖ĚĞƐŝŐŶ͕
ĐƌĞĂƚŝŽŶ͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͕ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ĂŶĚĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐĞŵĞŶƚƐĂŶĚĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůĨŽƌŽƚŚĞƌƐ͖ŵĞĚŝĂ
ƉůĂŶŶŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨĐŽŶƐƵŵĞƌůŽǇĂůƚǇ
186ƉƌŽŐƌĂŵƐ͖ĂƌƌĂŶŐŝŶŐĂŶĚĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐŝŶĐĞŶƚŝǀĞƌĞǁĂƌĚƐ
ƉƌŽŐƌĂŵƐƚŽƉƌŽŵŽƚĞƚŚĞƐĂůĞŽĨŐŽŽĚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚĚĂƚĂďĂƐĞĂŶĚĨŝůĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ĚĂƚĂ
ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĐƌĞĂƚŝŶŐŝŶĚĞǆĞƐŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ƐŝƚĞƐ
ĂŶĚŽƚŚĞƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂǀĂŝůĂďůĞŽŶŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐ
ĂŶĚŽƚŚĞƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐĨŽƌ
ŽƚŚĞƌƐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ͕ƐĞĂƌĐŚŝŶŐ͕ďƌŽǁƐŝŶŐĂŶĚƌĞƚƌŝĞǀŝŶŐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ƐŝƚĞƐ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂǀĂŝůĂďůĞŽŶŐůŽďĂů
ĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚŽƚŚĞƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĂŶĚ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐĨŽƌŽƚŚĞƌƐ͖ŽƌŐĂŶŝǌŝŶŐĐŽŶƚĞŶƚŽĨ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉƌŽǀŝĚĞĚŽǀĞƌĂŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬĂŶĚ
ŽƚŚĞƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐĂĐĐŽƌĚŝŶŐ
ƚŽƵƐĞƌƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐďƵƐŝŶĞƐƐ͕ĐŽŶƐƵŵĞƌ͕ĂŶĚ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽǀĞƌĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚ
ŐůŽďĂůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
ŶĂŵĞůǇ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞ
ƉƵƌĐŚĂƐĞĂŶĚƐĂůĞŽĨĂǁŝĚĞǀĂƌŝĞƚǇŽĨƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐŽĨŽƚŚĞƌƐ͖ƌĞƚĂŝůƐƚŽƌĞĂŶĚŽŶůŝŶĞƌĞƚĂŝůƐƚŽƌĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƌĞƚĂŝůƐƚŽƌĞƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚǀŝĂƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚĂŶĚ
ŽƚŚĞƌĐŽŵƉƵƚĞƌ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͖
ƌĞƚĂŝůƐƚŽƌĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐĐŽŵƉƵƚĞƌ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĂŶĚ
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕
ŵŽďŝůĞƉŚŽŶĞƐ͕ŚĂŶĚŚĞůĚŵŽďŝůĞĚŝŐŝƚĂůĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ͕
ĂŶĚŽƚŚĞƌĐŽŶƐƵŵĞƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ĂŶĚ

ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ͕ƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐ͕ĂŶĚĐĂƌƌǇŝŶŐĐĂƐĞƐĨŽƌƐƵĐŚ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ƉƌŽǀŝĚĞĚǀŝĂƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚĂŶĚŽƚŚĞƌĐŽŵƉƵƚĞƌ͕
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶƐƉƌŽǀŝĚĞĚŝŶͲƐƚŽƌĞĂŶĚǀŝĂŐůŽďĂů
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚŽƚŚĞƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĂŶĚ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ƐƵďƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƐƵďƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƚŽƚĞǆƚ͕ĚĂƚĂ͕ŝŵĂŐĞ͕ĂƵĚŝŽ͕ǀŝĚĞŽ͕
ĂŶĚŵƵůƚŝŵĞĚŝĂĐŽŶƚĞŶƚ͕ƉƌŽǀŝĚĞĚǀŝĂƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚĂŶĚ
ŽƚŚĞƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ĂƌƌĂŶŐŝŶŐ
ĂŶĚĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐŽĨĐŽŵŵĞƌĐŝĂů͕ƚƌĂĚĞĂŶĚďƵƐŝŶĞƐƐ
ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐ͕ƐŚŽǁƐ͕ĂŶĚĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ͘

وخدمات الغري؛ خدمات تنظيم أحباث السوق؛ حتليل

االستجابة لإلعالانت وأحباث السوق؛ تصميم
2017/10/1 العدد التاسع عرش
اإلعالانت واملواد اإلعالنية للغري وابتكارها وإعدادها

وإنتاجها وتوزيعها؛ خدمات التخطيط اإلعالمي؛ ادارة
برامج تعزيز والء الزابئن؛ تنظيم وإدارة برامج املكافآت
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

الشبكات االلكرتونية وشبكات االتصال للغري؛ توفري
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

الشبكات احلاسوبية العاملية وغريها من الشبكات
االلكرتونية وشبكات االتصال وفقا لتفضيالت

املستخدم؛ توفري املعلومات املتعلقة ابألعمال

واملستهلكني واملعلومات التجارية عرب الشبكات
احلاسوبية وشبكات االتصال العاملية؛ تقدمي اخلدمات
املتعلقة ابألعمال وحتديدا توفري قواعد بياانت حاسوبية

متعلقة بشراء وبيع جمموعة واسعة ومتنوعة من
املنتجات واخلدمات اخلاصة ابلغري؛ خدمات حمالت
البيع ابلتجزئة وخدمات حمالت البيع ابلتجزئة املباشرة

الين)؛ خدمات حمالت البيع ابلتجزئة املتوفرة عرب- (ان
االنرتنت وغريها من الشبكات احلاسوبية والشبكات
االلكرتونية وشبكات االتصاالت؛ خدمات حمالت
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

احلاسوبية وامللحقات واألجهزة امللحقة واحلقائب
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
االتصاالت العاملية وغريها من ال شبكات االلكرتونية
وشبكات االتصاالت؛ خدمات االشرتاك وحتديدا توفري

االشرتاكات املتعلقة مبحتوايت النصوص والبياانت
والصور واألعمال السمعية وأعمال الفيديو واألعمال

شبكة االنرتنت وغريها من الشبكات احلاسوبية
والشبكات االلكرتونية وشبكات االتصاالت؛ خدمات

 2017/10/1داخل احملل وعرب شبكات
عرشاملنتج املتوفرة
وجتربة
عرض
التاسع
العدد
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االتصاالت العاملية وغريها من ال شبكات االلكرتونية
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
ص.ب 24
هللا وإدارة املؤمترات والعروض واملعارض
االتصاالت؛ ,ترامنظيم
التجارية واخلاصة ابألعمال .
أبسم  :أبل انك.




͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϭ/ŶĨŝŶŝƚĞ>ŽŽƉ͕ƵƉĞƌƚŝŶŽ͕ĂůŝĨŽƌŶŝĂϵϱϬϭϰ
hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ

العنو ا  1 :انفينيوت لو با ك برتينو ا
ك ليف رني 97011ا ال الي ت المتحووة

األ ري يا

ورجا شحادة ،حمامون،
عنوان التبليغ  :عزيزص.بوفؤاد
,24رام هللا

ص.ب ,24رام هللا


Inthe name of: Apple Inc.
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ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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العالمة التجارية رقم  31224 :
يف الصنف   31 :العالمة التجارية رقم 31224 :








Trade Mark No.: 30784
In Class: 30 Trade Mark No.: 30784
In Class: 30

Date: 06/02/2017

يف الصنف  31 :

التاريخ  7102/17/16 :

Date: 06/02/2017

التاريخ  7102/17/16 :

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
امللح
امللح
من اجل  :امللح  من اجل  :امللح 
In
the
name
of:
Sharekat
Seld
Mar
Letijaret
Almawad
مار :شركة
أبسم  :شركة سلد أبسم
لتجارةسلد مار لتجارةIn the name of: Sharekat Seld Mar Letijaret Almawad
Alghthaiya Mosahama Khososiya
خصوصية
مسامهة
الغذائية
املواد
Alghthaiya Mosahama Khososiya
املواد الغذائية مسامهة خصوصية



العن ا :

العن ا  :القوس بير نب ال

ال  :رام هللا االرسال عمارة السفينة
التبليغ
القوسعنوان
بير نب


جوال 1959211211
عنوان التبليغ  :رام هللا االرسال عمارة السفينة
العالمة التجارية رقم :ان 31224
تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
جوال 1959211211
يف الصنف   31 :احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐĞƌEĂďĂůĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐĞƌEĂďĂůĂ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
Trade Mark No.: 30784

 Class: 30
In


والرسومات الوص فية واألرقام ذات االستخدام العام

Date:
 7102
/17
/16
التاريخ :
 06/02/2017
اليعطي اصحاهبا حق
العالمة
هذه
تسجيل
ان
مبعزل عن العالمة
امللح͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
من اجل  :امللح  
ابستخدام الكلمات والعبارات
احلماية املطلق

In the name of: Sharekat Seld Mar Letijaret Almawad

لتجارة
مار
سلد
والرسوماتشركة
أبسم :
الوص فية واألرقام ذات االستخدام العام

Alghthaiya
Mosahama Khososiya
مسامهة خصوصية
الغذائية
العالمة
املواد عن
مبعزل
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐĞƌEĂďĂůĂ
 العن ا  :القوس بير نب ال
عنوان التبليغ  :رام هللا االرسال عمارة السفينة
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


جوال 1959211211
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Trade Mark No.: 30788

 31222 : العالمة التجارية رقم

In Class: 29

  75 : يف الصنف



Date: 08/02/2017



Trade Mark No.: 30788



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
DĞĂƚKĨŚŝĐŬĞŶ

In Class:
29
In the nameDate:
of: 08/02/2017
shareiket maslakh shahenko ikhwan lel
dawajen wa/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
allhoumDĞĂƚKĨŚŝĐŬĞŶ
In the name of: shareiket maslakh shahenko ikhwan lel
dawajen wa allhoum
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲďĞƚĚĂũĂŶͲͲũĂǁǁĂů͗Ϭϱϵϱϵϵϵϵϯϵ
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲďĞƚĚĂũĂŶͲͲũĂǁǁĂů͗Ϭϱϵϱϵϵϵϵϯϵ



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲďĞƚĚĂũĂŶͲͲ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲďĞƚĚĂũĂŶͲͲ
ũĂǁǁĂů͗Ϭϱϵϱϵϵϵϵϯϵ
ũĂǁǁĂů͗Ϭϱϵϱϵϵϵϵϯϵ





 7102/17/12 : التاريخ
31222 : العالمة التجارية رقم
الدواجن
 75 : الصنف
 حلوم يف: من اجل
 7102شاهينكو
/17/12 : مسلخ
التاريخ
  حلوم الدواجن: من اجل

- بجوووون
للدواجنبيووووت
- بلس
واللحوم
 نوووواخوان: العنوووو ا
-  بيووووت بجوووون-  نوووو بلس0797999979
: العنوووو ا
: ج ال

ج
:  جوال- ن0797999979
 بيت دج-: انبلسال
: عنوان التبليغ

:  جوال-  بيت دجن-  انبلس: عنوان التبليغ
1959555535
1959555535


ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
االستخدام العام












Date: 08/02/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗

ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
Date: 08/02/2017
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖͘ZĞƚĂŝůŽƌ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖

ǁŚŽůĞƐĂůĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͕ƐƚƌƵĐƚƵƌĂůƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐ
ƚŚĞƌĞĨŽƌ͖ĞĂůĞƌƐŚŝƉƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨǀĞŚŝĐůĞƐ͖^ĂůĞƐ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶĨŽƌŽƚŚĞƌƐ͖ŽŵƉŝůĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽ
ĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖^ǇƐƚĞŵŝǌĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽ
ĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŶĚƉƵďůŝĐŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌ
ǀĞŚŝĐůĞƐ͖/ŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚĂŐĞŶĐǇƐĞƌǀŝĐĞƐ͖WƌŽǀŝĚŝŶŐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂďŽƵƚůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ĐŽŶƐƵŵĞƌ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚƉƌŝĐĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƉƌŝĐĞͲĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨĨƵĞů͖ŽŵŵĞƌĐŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĂŶĚĂĚǀŝĐĞĨŽƌĐŽŶƐƵŵĞƌƐĐŽŶƐƵŵĞƌĂĚǀŝĐĞƐŚŽƉ͖
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨĐŽŶƐƵŵĞƌůŽǇĂůƚǇƉƌŽŐƌĂŵƐ͖
KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌ

ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖͘ZĞƚĂŝůŽƌ
ǁŚŽůĞƐĂůĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͕ƐƚƌƵĐƚƵƌĂůƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐ
ƚŚĞƌĞĨŽƌ͖ĞĂůĞƌƐŚŝƉƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨǀĞŚŝĐůĞƐ͖^ĂůĞƐ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶĨŽƌŽƚŚĞƌƐ͖ŽŵƉŝůĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽ
ĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖^ǇƐƚĞŵŝǌĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽ
ĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŶĚƉƵďůŝĐŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌ
ǀĞŚŝĐůĞƐ͖/ŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚĂŐĞŶĐǇƐĞƌǀŝĐĞƐ͖WƌŽǀŝĚŝŶŐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂďŽƵƚůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ĐŽŶƐƵŵĞƌ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚƉƌŝĐĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƉƌŝĐĞ ͲĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨĨƵĞů͖ŽŵŵĞƌĐŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĂŶĚĂĚǀŝĐĞĨŽƌĐŽŶƐƵŵĞƌƐĐŽŶƐƵŵĞƌĂĚǀŝĐĞƐŚŽƉ͖
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨĐŽŶƐƵŵĞƌůŽǇĂůƚǇƉƌŽŐƌĂŵƐ͖
KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͘

مبعزل عن العالمة
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Trade Mark No.: 30790
In Class: 35

احلماية املطلق
والرسومات

مبعزل عن
العالمةذات
واألرقام
الوصفية
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Trade Mark No.: 30790
In Class: 35

اخوان للدواجن واللحوم

 شركة مسلخ شاهينكو: أبسم

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
ابستخدام
والعبارات العام
الكلماتذات االستخدام
الوصفية واألرقام
والرسومات





 شركة: أبسم

 31251 : العالمة التجارية رقم
 39 : يف الصنف
 7102/17/12 : التاريخ





 31251 : العالمة التجارية رقم
 39 : يف الصنف

الدعاية واإلعالن؛ إدارة االعمال؛
خدمات
 اجل:التاريخمن
 7102
/17:/12
 خدمات الدعاية واإلعالن؛ إدارة االعمال؛: من اجل
توجيه األعمال؛ تفعيل النشاط املكتيب؛ خدمات البيع
توجيه األعمال؛ تفعيل النشاط املكتيب؛ خدمات البيع

األجزاء اهليكلية
 األجزاء،بات
،بات
ك
اجلملةللمر
أو أواجلملة
ابلتجزئة
اهليكلية
للمرك
ابلتجزئة
واملفرق يف جمال
ولوازمها؛ خدمات البيع ابلتجزئة
ّ
جمال
واملفرق يف
ويج ابلتجزئة
خدمات ترالبيع
لآلخرين]؛
ولوازمها؛خدمات
كبات؛
املر
ّ[ املبيعات

خدمات جتميع املعلومات يف
الكمبيوتر؛؛
]بياانت [ لآلخرين
ترويجقواعداملبيعات
املركبات؛ خدمات
تنظيم املعلومات يف قواعد بياانت الكمبيوتر؛ خدمات
كاالت
خدمات و
كبات؛
جتميعوالنشر
واإلعالن
الدعاية
الكمبيوتر؛
قواعد بياانت
للمريف
املعلومات
خدمات
االسترياد والتصدير؛ خدمات توفري معلومات حول
خدمات
قواعد بياانت
املعلومات يف
الكمبيوتر؛ السلع
معلومات عن
،وخباصة
،تنظيم الربية
كبات
املر
اإلستهالكية ومعلومات عن مقارنة األسعار؛ خدمات
كاالت
الدعاية واإلعالن والنشر للمركبات؛ خدمات و
 توفري معلومات عن مقارنة، وخباصة،تقدمي املعلومات
املعلومات
تقدمي
االسترياد جمال
األسعار يف
معلومات حول
خدماتتوفري
الوقود؛خدمات
والتصدير؛
إرشاد

[ مؤسسة

للمستهلكني

والنصح

التجارية

السلع
معلومات عن
،كبات؛ الربية
املر
املستهلكني؛
برامج والء،وخباصة
خدمات إدارة
]املستهلكني
تنظيم املعارض لغاايت جتارية أو دعائية؛ تنظيم املعارض

واملفرق يف جمال
ولوازمها؛ خدمات البيع ابلتجزئة
ĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖^ǇƐƚĞŵŝǌĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽ
ّ
ĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŶĚƉƵďůŝĐŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌ املركبات؛ خدمات ترويج املبيعات [ لآلخرين]؛
ǀĞŚŝĐůĞƐ͖/ŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚĂŐĞŶĐǇƐĞƌǀŝĐĞƐ͖WƌŽǀŝĚŝŶŐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂďŽƵƚůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ĐŽŶƐƵŵĞƌ
يف قواعد بياانت الكمبيوتر؛2017/10/1
عرش املعلومات
التاسعجتميع
خدمات
العدد
189
ƉƌŽĚƵĐƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚƉƌŝĐĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƉƌŝĐĞͲĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ تنظيم املعلومات يف قواعد بياانت الكمبيوتر؛ خدمات
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨĨƵĞů͖ŽŵŵĞƌĐŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
الدعاية واإلعالن والنشر للمركبات؛ خدمات وكاالت
ĂŶĚĂĚǀŝĐĞĨŽƌĐŽŶƐƵŵĞƌƐĐŽŶƐƵŵĞƌĂĚǀŝĐĞƐŚŽƉ͖
االسترياد والتصدير؛ خدمات توفري معلومات حول
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨĐŽŶƐƵŵĞƌůŽǇĂůƚǇƉƌŽŐƌĂŵƐ͖
In
the name of: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
 نيسان جيدوشا: أبسم
KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
 معلومات عن السلع، وخباصة،املركبات الربية
trading
as
Nissan
Motor
Co.,
Ltd.)
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌ
ًكابوشيكي كايشا (وتعمل أيضا
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͘
اإلستهالكية ومعلومات عن مقارنة األسعار؛ خدمات
ابالسم التجاري نيسان موتور
 توفري معلومات عن مقارنة، وخباصة،تقدمي املعلومات
). إل يت دي،.كو
األسعار يف جمال الوقود؛ خدمات تقدمي املعلومات
ĚĚƌĞƐƐ͗EŽ͘Ϯ͕dĂŬĂƌĂͲĐŚŽ͕<ĂŶĂŐĂǁĂͲŬƵ͕zŽŬŽŚĂŵĂͲ تشووووو ا-ا ت كووووو ار2  رقووووور: العنووووو ا
التجارية والنصح للمستهلكني [مؤسسة إرشاد
ƐŚŝ͕<ĂŶĂŐĂǁĂͲŬĞŶ͕:ĂƉĂŶ
 ووووو ا- كووووو ا ي ك ه ووووو- ك ن جووووو وا
خدمات بإدارة برامج والء املستهلكني؛
املستهلكني]؛
كينا الي- ك ن ج وا

املعارض
للملكيهدعائية؛
مساسجتارية أو
لغاايت
عنوان املعارض
تنظيم
ب.تنظيمص
الفكريه
: التبليغ
 .فلسطنيأو إعالنية
لغاايت جتارية
التجا
- ريةانبلس705

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



In the name of: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading
as Nissan Motor Co., Ltd.)


جيدوشا

أبسم

ًكابوشيكي كايشا (وتعمل أيضا

ابالسم التجاري نيسان موتور





تشووووو ا-ا ت كووووو ار2  رقووووور: 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-  انبلس705







:

). إل يت دي،.كو

ĚĚƌĞƐƐ͗EŽ͘Ϯ͕dĂŬĂƌĂͲĐŚŽ͕<ĂŶĂŐĂǁĂͲŬƵ͕zŽŬŽŚĂŵĂͲ
ƐŚŝ͕<ĂŶĂŐĂǁĂͲŬĞŶ͕:ĂƉĂŶ
;5Ϳ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

نيسان
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Trade Mark No.: 30791
Trade Mark No.: 30790
In In
Class:
357
Class:
Date: 08/02/2017

Date: 08/02/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖

ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖͘ZĞƚĂŝůŽƌ
ǁŚŽůĞƐĂůĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͕ƐƚƌƵĐƚƵƌĂůƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐ
ƚŚĞƌĞĨŽƌ͖ĞĂůĞƌƐŚŝƉƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨǀĞŚŝĐůĞƐ͖^ĂůĞƐ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶĨŽƌŽƚŚĞƌƐ͖ŽŵƉŝůĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽ
ĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖^ǇƐƚĞŵŝǌĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽ
ĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŶĚƉƵďůŝĐŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌ
ǀĞŚŝĐůĞƐ͖/ŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚĂŐĞŶĐǇƐĞƌǀŝĐĞƐ͖WƌŽǀŝĚŝŶŐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂďŽƵƚůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ĐŽŶƐƵŵĞƌ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚƉƌŝĐĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƉƌŝĐĞ ͲĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨĨƵĞů͖ŽŵŵĞƌĐŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĂŶĚĂĚǀŝĐĞĨŽƌĐŽŶƐƵŵĞƌƐĐŽŶƐƵŵĞƌĂĚǀŝĐĞƐŚŽƉ͖
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨĐŽŶƐƵŵĞƌůŽǇĂůƚǇƉƌŽŐƌĂŵƐ͖
KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͘





  31250
 : العالمة التجارية رقم
31251 : العالمة التجارية رقم
 39
: الصنف
2 : الصنف
يف يف
 7102 /17 /12 : التاريخ

 7102/17/12 : التاريخ

 خدمات الدعاية واإلعالن؛ إدارة االعمال؛: من اجل
توجيه األعمال؛ تفعيل النشاط املكتيب؛ خدمات البيع

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DƵĨĨůĞƌƐĨŽƌŵŽƚŽƌƐĂŶĚĞŶŐŝŶĞƐ͖'ƌĞĂƐĞ اهليكلية
واملكائن؛ حلقات
للمر احملركات
اجلملة صوت
 كامتات:ابلتجزئةاجلأو
من
 األجزاء،ك بات
ƌŝŶŐƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ǇůŝŶĚĞƌƐĨŽƌŵŽƚŽƌƐĂŶĚ
واملفرق يف جمال
ولوازمها؛ خدمات البيع ابلتجزئة
أسطواانتّ للمحركات
تشحيم [ أجزاء آالت]؛
ĞŶŐŝŶĞƐ͖WŝƐƚŽŶƐĨŽƌĐǇůŝŶĚĞƌƐ͖ĞůƚƐĨŽƌŵŽƚŽƌƐĂŶĚ
ĞŶŐŝŶĞƐ͖KŝůƉĂŶƐ͖ǇůŝŶĚĞƌŚĞĂĚƐĨŽƌĞŶŐŝŶĞƐ͖ǇůŝŶĚĞƌ
ŚĞĂĚĐŽǀĞƌƐ͖ŶŐŝŶĞĐŽǀĞƌƐ͖ƌĂŶŬƐŚĂĨƚƐ͖WƵůůĞǇƐƉĂƌƚƐŽĨ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ƌĂŶŬĐĂƐĞƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŵŽƚŽƌƐĂŶĚĞŶŐŝŶĞƐ͖
ǆŚĂƵƐƚŵĂŶŝĨŽůĚĨŽƌĞŶŐŝŶĞƐ͖/ŶƚĂŬĞŵĂŶŝĨŽůĚ͖&ŝůƚĞƌƐ
ƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐŽƌĞŶŐŝŶĞƐ͖&ŝůƚĞƌƐĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐĐŽŽůŝŶŐ
Ăŝƌ͕ĨŽƌĞŶŐŝŶĞƐ͖ŝƌĐůĞĂŶĞƌƐĨŽƌĞŶŐŝŶĞƐ͖&ĂŶƐĨŽƌŵŽƚŽƌƐ

Trade Mark No.: 30791
In Class: 7
Date: 08/02/2017

[ لآلخرين]؛

املبيعات

ترويج

خدمات

كبات؛
املر

واملكائن؛ مكابس لألسطواانت؛ سيور للمحركات

خدمات جتميع املعلومات يف قواعد بياانت الكمبيوتر؛
تنظيم املعلومات يف قواعد بياانت الكمبيوتر؛ خدمات

واملكائن؛ أحواض الزيت؛ رؤوس اسطواانت للمكائن؛
أغطية رؤوس اإلسطواانت؛ أغطية املكائن؛ أعمدة

كاالت
كبات؛ خدمات و
الدعاية واإلعالن والنشر للمر
االسترياد والتصدير؛ خدمات توفري معلومات حول
املر
 معلومات عن السلع، وخباصة،كبات الربية

اإلستهالكية ومعلومات عن مقارنة األسعار؛ خدمات

 توفري معلومات عن مقارنة، وخباصة،تقدمي املعلومات


 31250 : العالمة التجارية رقم
 2 : يف الصنف

األسعار يف جمال الوقود؛ خدمات تقدمي املعلومات

إرشاد
[ مؤسسة
التجارية والنصح للمستهلكني
املستهلكني]؛ خدمات إدارة برامج والء املستهلكني؛

 7102/17/12 : التاريخ

تنظيم املعارض لغاايت جتارية أو دعائية؛ تنظيم املعارض
 .التجارية لغاايت جتارية أو إعالنية

190

2017/10/1 العدد التاسع عرش

ĂŶĚĞŶŐŝŶĞƐ͖KŝůĐŽŽůĞƌƐ͖^ƉĂƌŬŝŶŐƉůƵŐƐĨŽƌŝŶƚĞƌŶĂů
ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞŶŐŝŶĞƐ͖'ĂƐŬĞƚƐĨŽƌĞŶŐŝŶĞƐ͖ZĂĚŝĂƚŽƌƐ
ĐŽŽůŝŶŐĨŽƌŵŽƚŽƌƐĂŶĚĞŶŐŝŶĞƐ͖/ŐŶŝƚŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌ
ŝŶƚĞƌŶĂůĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞŶŐŝŶĞƐ͖^ƵƉĞƌĐŚĂƌŐĞƌƐ͖dƵƌďŽ
ĐŽŵƉƌĞƐƐŽƌƐ͖'ĞŶĞƌĂƚŽƌƐŽĨĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͖ŽŵƉƌĞƐƐŽƌƐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͖,ǇĚƌĂƵůŝĐĐŽŶƚƌŽůƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŵŽƚŽƌƐĂŶĚ
ĞŶŐŝŶĞƐ͖WƵŵƉƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĞŶŐŝŶĞƐŽƌŵŽƚŽƌƐ͖
ůƚĞƌŶĂƚŽƌƐ͖sĂůǀĞƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͖WŝƐƚŽŶƌŝŶŐƐ͖
^ƚĂƌƚĞƌƐĨŽƌŵŽƚŽƌƐĂŶĚĞŶŐŝŶĞƐ͘

مرفقية؛ بكرات [ أجزاء آالت]؛ علب مرافق لآلالت

واحملركات واملكائن؛ متشعب عوادم املكائن؛ متشعب
أجهزة السحب؛ مرشحات (فالتر) [ أجزاء آالت أو

مكائن]؛ مرشحات (فالتر) لتنظيف هواء التربيد
للمكائن؛ أجهزة تنقية اهلواء للمكائن؛ مراوح احملركات
واملكائن؛ مربدات الزيت؛ مشعات إشعال حملركات

االحرتاق الداخلي؛ أطواق مانعة التسرب للمكائن؛
مشعات [ لتربيد] احملركات واملكائن؛ معدات إشعال

حملركات االحرتاق الداخلي؛ ضاغطات فائقة؛
ضاغطات تربينية؛ مولدات الكهرابء؛ ضاغطات

[آالت]؛ مفاتيح حتكم هيدرولية لآلالت واحملركات

واملكائن؛ مضخات [ أجزاء آالت أو مكائن أو
حمركات]؛ مولدات التيار املرتدد؛ صمامات [أجزاء
آالت]؛ حلقات املكابس؛ أجهزة إقالع للمحركات
In the name of: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

جيدوشا

ًكابوشيكي كايشا (وتعمل أيضا
ابالسم التجاري نيسان موتور

). إل يت دي،.كو

ĚĚƌĞƐƐ͗EŽ͘Ϯ͕dĂŬĂƌĂͲĐŚŽ͕<ĂŶĂŐĂǁĂͲŬƵ͕zŽŬŽŚĂŵĂͲ
ƐŚŝ͕<ĂŶĂŐĂǁĂͲŬĞŶ͕:ĂƉĂŶ

تشووووو ا-ا ت كووووو ار2  رقووووور: العنووووو ا
 ووووو ا- كووووو ا ي ك ه ووووو- ك ن جووووو وا

كينا الي ب- ك ن ج وا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ب. مساس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ
 فلسطني-  انبلس705
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 .واملكائن
 نيسان: أبسم





Trade Mark No.: 30792
In Class: 4
Date: 08/02/2017




; 01 Ϳ

Trade Mark No.: 30790
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŽŝůƐĂŶĚŐƌĞĂƐĞƐ͖ůƵďƌŝĐĂŶƚƐ͖
In Class: 35

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗

ĚƵƐƚĂďƐŽƌďŝŶŐ͕ǁĞƚƚŝŶŐĂŶĚďŝŶĚŝŶŐĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͖ĨƵĞůƐ
Date:
08/02/2017

ŝŶĐůƵĚŝŶŐŵŽƚŽƌƐƉŝƌŝƚĂŶĚŝůůƵŵŝŶĂŶƚƐ͖ĐĂŶĚůĞƐĂŶĚǁŝĐŬƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ĨŽƌůŝŐŚƚŝŶŐ͖/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŽŝů͖/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŐƌĞĂƐĞ͖>ƵďƌŝĐĂŶƚƐ͖
DŽƚŽƌKŝů͖>ƵďƌŝĐĂƚŝŶŐŐƌĞĂƐĞ͖ĂƐƚŽƌŽŝůĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖&ƵĞů͘

ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖͘ZĞƚĂŝůŽƌ
ǁŚŽůĞƐĂůĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͕ƐƚƌƵĐƚƵƌĂůƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐ
ƚŚĞƌĞĨŽƌ͖ĞĂůĞƌƐŚŝƉƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨǀĞŚŝĐůĞƐ͖^ĂůĞƐ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶĨŽƌŽƚŚĞƌƐ͖ŽŵƉŝůĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽ
ĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖^ǇƐƚĞŵŝǌĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽ
ĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŶĚƉƵďůŝĐŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌ
ǀĞŚŝĐůĞƐ͖/ŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚĂŐĞŶĐǇƐĞƌǀŝĐĞƐ͖WƌŽǀŝĚŝŶŐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂďŽƵƚůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ĐŽŶƐƵŵĞƌ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚƉƌŝĐĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƉƌŝĐĞ ͲĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨĨƵĞů͖ŽŵŵĞƌĐŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĂŶĚĂĚǀŝĐĞĨŽƌĐŽŶƐƵŵĞƌƐĐŽŶƐƵŵĞƌĂĚǀŝĐĞƐŚŽƉ͖
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨĐŽŶƐƵŵĞƌůŽǇĂůƚǇƉƌŽŐƌĂŵƐ͖
KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌ

 31257 : العالمة التجارية رقم
 4 : يف الصنف
 7102/17/12 : التاريخ







 31251 : العالمة التجارية رقم

زيوت وشحوم صناعية؛ مزلقات؛ مركبات
: من اجل
39 : يف الصنف
7102 /17 /12 : التاريخ
وتثبيت الغبار؛ وقود (مبا يف ذلك
امتصاص وترطيب
خدمات الدعاية واإلعالن؛ إدارة االعمال؛

:

من اجل

خدمات البيع
ومواد النشاط
األعمال؛) تفعيل
توجيه
لإلضاءة؛
املكتيب؛وفتائل
إضاءة؛ مشوع
وقود احملركات
 األجزاء اهليكلية،ك بات
ابلتجزئة أو اجلملة للمر
زيت
لقات؛
صناعية؛ مز
ولوازمها؛ صناعية؛
زيوت
يف جمال
واملفرق
شحوم ابلتجزئة
خدمات البيع
ّ
[ لآلخرين]؛

املبيعات

ترويج

خدمات

كبات؛
املر

صناعية؛
احملركات؛ شحم تزليق؛ زيت خروع لغاايت
خدمات جتميع املعلومات يف قواعد بياانت الكمبيوتر؛
 .وقود
: أبسم

تنظيم املعلومات يف قواعد بياانت الكمبيوتر؛ خدمات

كاالت
كبات؛ خدمات و
الدعاية واإلعالن والنشر للمر
االسترياد والتصدير؛ خدمات توفري معلومات حول

In the name of: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
عن السلع
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

جيدوشا

معلومات

نيسان

،وخباصة

،الربية

كبات
املر

Date: 08/02/2017

التاريخ  7102/17/12 :

من اجل  :زيوت وشحوم صناعية؛ مزلقات؛ مركبات
2017/10/1الغبار؛ وقود (مبا يف ذلك
وترطيب وتثبيت
امتصاص
التاسع عرش
العدد
وقود احملركات) ومواد إضاءة؛ مشوع وفتائل لإلضاءة؛
زيوت صناعية؛ شحوم صناعية؛ مزلقات؛ زيت
احملركات؛ شحم تزليق؛ زيت خروع لغاايت صناعية؛

وقود .
أبسم :

نيسان

جيدوشا

كابوشيكي كايشا (وتعمل أيضاً
ابالسم التجاري نيسان موتور

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŽŝůƐĂŶĚŐƌĞĂƐĞƐ͖ůƵďƌŝĐĂŶƚƐ

ĚƵƐƚĂďƐŽƌďŝŶŐ͕ǁĞƚƚŝŶŐĂŶĚďŝŶĚŝŶŐĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͖ĨƵĞůƐ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŵŽƚŽƌƐƉŝƌŝƚĂŶĚŝůůƵŵŝŶĂŶƚƐ͖ĐĂŶĚůĞƐĂŶĚǁŝĐŬƐ
191
͖ĨŽƌůŝŐŚƚŝŶŐ͖/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŽŝů͖/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŐƌĞĂƐĞ͖>ƵďƌŝĐĂŶƚƐ
DŽƚŽƌKŝů͖>ƵďƌŝĐĂƚŝŶŐŐƌĞĂƐĞ͖ĂƐƚŽƌŽŝůĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
͘ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖&ƵĞů

In the name of: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
)trading as Nissan Motor Co., Ltd.

كو ،.إل يت دي).

ͲĚĚƌĞƐƐ͗EŽ͘Ϯ͕dĂŬĂƌĂͲĐŚŽ͕<ĂŶĂŐĂǁĂͲŬƵ͕zŽŬŽŚĂŵĂ
ƐŚŝ͕<ĂŶĂŐĂǁĂͲŬĞŶ͕:ĂƉĂŶ

العنووووو ا  :رقووووور 2ا ت كووووو ار-تشووووو ا
ك ن جووووو وا -كووووو ا ي ك ه ووووو  -ووووو ا

ك ن ج وا -كينا الي ب

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :مساس للملكيه الفكريه ص.ب
 705انبلس  -فلسطني
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Trade Mark No.: 30793
In Class: 25

العالمة التجارية رقم  31253 :
يف الصنف  79 :

Date: 08/02/2017

التاريخ  7102/17/12 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗'>Kd,/E'&KKdtZ,'Z
من اجل  :املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس 
In the name of: FAHED JABER AHMAD MSALLAM
أبسم  :فهد جرب أمحد مسلم
العن ا  :ن بلس و ر تو نس ق بول
ي ة ن بلس

ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^^,ZΖdhE^DhY>,zd
^E>h

عنوان التبليغ  :انبلس شارع تونس مقابل حياة

انبلس


^ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^^,ZΖdhE
^DhY>,zdE>h











^DhY>,zdE>h

انبلس






العدد التاسع عرش 2017/10/1
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; 07298
Ϳ



Trade Mark No.: 30794
In Class: 25

العالمة التجارية رقم  31254 :
يف الصنف   79 :
التاريخ :


7102رية رقم  31254 :
العالمة التجا
/17
 /12
يف الصنف  79 :

Trade Mark No.: 30794
Date: 08/02/2017



اخلارجية  -واملالبس
من اجل :
الرجالية 7102
املالبس /17/12 :
التاريخ
والسهرة -
مالبس العر
واملالبس
الرجاليةائساخلارجية -
– املالبس
اخلارجية :
النسائية البناتية من اجل

In Class: 25

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ

Date:
08/02/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ

النسائية البناتية اخلارجية – مالبس العرائس والسهرة -

املالبس النسائية الداخلية ( ا عدا الرتيكو)  -املالبس
الداخلية

أطفال

املالبس النسائية الداخلية ( ا عدا الرتيكو)  -املالبس
كيلواتت
الرجاليةالداخلية
والنسائية
كيلواتت
القطنية،القطنية،
والنسائية الداخلية
الرجالية الداخلية

ابيات) -
بسة (شعبية (
العباءات –
أطفال بالستيكية
ابيات) -
شعبية
العباءات – 1بسة
بالستيكية 1
الرتيكو بكافة أنواعه  -األلبسة الوالدية والبناتية بكافة
أنواعه  -األلبسة الوالدية والبناتية بكافة
أنواعها (ون  /01/سنوات)  -اجلوارب بكافة

الرتيكو بكافة
بكافة
اجللدية اجلوارب
سنوات) -
أنواعها (ون /01/
أنواعها
والبالستيكية بكافة
أصنافها  -األحذية
واألحذية
اجللدية واألحذية
والشباشب
املالبسأنواعها
الطبية بكافة
والبالستيكية
األحذية

أصنافها -
والشباشب واألحذية الطبية املالبس واألحذية
الرايضية .

الرايضية .

In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM

أبسم  :فهد جرب امحد مسلم
العن ا  :ن بلس و ر تو نس مو رة ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^^,ZΖhKE^DZd>d>&d

أبسم  :فهد جرب امحد مسلم
التلفيت

In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM

^ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^^,ZΖhKE
عنوان التبليغ  :انبلس شارع تونس عمارة التلفييت
ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^^,ZΖhKE^DZd>d>&d
بلس و ر تو نس مو رة
 DZd>d>&d
العن ا  :ن 

التلفيت


^ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^^,ZΖhKE

عنوان التبليغ  :انبلس شارع تونس عمارة التلفييت





; 03299
Ϳ



DZd>d>&d










Ϳ ; 03

العالمة التجارية رقم  31259 :

يف الصنف  79 :
 7102/17
التاريخ /12 :







املالبس الرجالية اخلارجية  -واملالبس
من اجل :
النسائية البناتية اخلارجية – مالبس العرائس والسهرة -

املالبس النسائية الداخلية ( ا عدا الرتيكو)  -املالبس

الداخلية الرجالية والنسائية الداخلية القطنية ،كيلواتت
أطفال بالستيكية  1العباءات – بسة شعبية (ابيات) -

الرتيكو بكافة أنواعه  -األلبسة الوالدية والبناتية بكافة
أنواعها (ون  /01/سنوات)  -اجلوارب بكافة


Trade Mark No.: 30795
In Class: 25
Date: 08/02/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ

Date: 08/02/2017

التاريخ  7102/17/12 :

Trade
Mark No.: 30795
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ

In Class: 25
193

رقم 31259 :
العالمة التجارية
اخلارجية  -واملالبس
الرجالية
من اجل  :املالبس
 792017/10/1
العدد التاسع عرش يف الصنف :
7102الع رائس والسهرة -
مالبس
النسائية البناتية اخلارجية –
التاريخ /17/12 :

املالبس النسائية

واملالبس
اخلارجية -
عدا الرجالية
الداخلية ( :ااملالبس
من اجل
املالبس
الرتيكو) -
النسائية البناتية اخلارجية – مالبس العرائس والسهرة -

Date: 08/02/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ

الداخلية الرجالية والنسائية الداخلية القطنية ،كيلواتت
ابيات) -
شعبية
الرجالية – بسة
العباءات
أطفال بالستيكية 1
كيلواتت
خلية (القطنية،
والنسائية الدا
الداخلية

املالبس النسائية الداخلية ( ا عدا الرتيكو)  -املالبس

الرتيكو بكافة
أنواعها (ون
أصنافها -

ابيات) -
الوالدية– بسة
األلبسة  1العباءات
 بالستيكيةأطفال
شعبية (بكافة
والبناتية
أنواعه
الرتيكو بكافة أنواعه  -األلبسة الوالدية والبناتية بكافة
 /01/سنوات)  -اجلوارب بكافة
أنواعها (ون  /01/سنوات)  -اجلوارب بكافة

أنواعها
والبالستيكية بكافة
أنواعها
والبالستيكية بكافة
اجللديةاألحذية اجللدية
األحذيةأصنافها -

والشباشب
الرايضية .

واألحذية
املالبس املالبس
واألحذية الطبية
واألحذية
والشباشب الطبية
واألحذية
الرايضية .
In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM
أبسم  :فهد جرب امحد مسلم

أبسم  :فهد جرب امحد مسلم

العن ا  :ن بلس و ر

In the nameĚĚƌĞƐƐ͗E>h^^,ZΖhKE^DZd>d>&d
of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM
تو نس مو رة

التلفيتر تو نس مو رة ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^^,ZΖhKE^DZd>d>&d
العن ا  :ن بلس و

التلفيت

^ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^^,ZΖhKE
عنوان التبليغ  :انبلس شارع تونس عمارة التلفييت
DZd>d>&d


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
^:E>h^^,ZΖhKE
انبلس شارع تونس عمارة التلفييت


 DZd>d>&d


عنوان التبليغ :






; 04300
Ϳ










Ϳ ; 04

العالمة التجارية رقم  31256 :

Trade Mark No.: 30796
In Class: 25
Date: 08/02/2017

يف الصنف  79 :
التاريخ  7102/17/12 :

املالبس الرجالية اخلارجية  -واملالبس
من اجل :


النسائية البناتية اخلارجية – مالبس العرائس والسهرة -




/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ

املالبس النسائية الداخلية ( ا عدا الرتيكو)  -املالبس

الداخلية الرجالية والنسائية الداخلية القطنية ،كيلواتت
أطفال بالستيكية  1العباءات – بسة شعبية (ابيات) -

الرتيكو بكافة أنواعه  -األلبسة الوالدية والبناتية بكافة

أنواعها (ون  /01/سنوات)  -اجلوارب بكافة


أصنافها  -األحذية اجللدية والبالستيكية بكافة أنواعها

والشباشب واألحذية الطبية املالبس واألحذية
الرايضية .
In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM
أبسم  :فهد جرب امحد مسلم
العن ا  :ن بلس و ر تو نس مو رة ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^^,ZΖhKE^DZd>d>&d

التلفيت

عنوان التبليغ  :انبلس شارع تونس عمارة التلفييت



^ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^^,ZΖhKE
DZd>d>&d








^ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^^,ZΖhKE
DZd>d>&d


عنوان التبليغ  :انبلس شارع تونس عمارة التلفييت






194

العدد التاسع عرش 2017/10/1


; 09 301
Ϳ

Trade Mark No.: 30798

العالمة التجارية رقم  31252 :

يف الصنف  79 :
7102
التجار ية رقم 31252 :
التاريخ /17/12 :العالمة




In Class: 25
Date: 08/02/2017
Trade Mark No.: 30798





InůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
Class: 25
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ


املالبسالصنف 79 :
يف
الرجالية  اخلارجية  -واملالبس
من اجل :
التاريخ  7102/17/12 :
النسائية البناتية اخلارجية – مالبس العرائس والسهرة -

املالبس النسائية

الداخلية الرجالية
أطفال بالستيكية

الرتيكو بكافة
أنواعها (ون



Date: 08/02/2017

من اجل  :املالبس الرجالية اخلارجية  -واملالبس
املالبس
مالبس) -
الرتيكو
البناتية عدا
الداخلية (ا
والسهرة -
العرائس
اخلارجية –
النسائية

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ

املالبس
القطنية،الرتيكو) -
الداخلية (ا عدا
النسائية
املالبس
كيلواتت
الداخلية
والنسائية

الداخلية الرجالية والنسائية الداخلية القطنية ،كيلواتت
 1العباءات – بسة شعبية ( ابيات) -
أطفال بالستيكية  1العباءات – بسة شعبية (ابيات) -

الوالدية
األلبسة
أنواعه -
بكافةبكافة
والبناتيةوالبناتية
األلبسة الوالدية
أنواعه -
الرتيكو بكافة
بكافةبكافة
اجلوارباجلوارب
 -/01سنوات) -
/
ون
(
أنواعها
 /01/سنوات)
أصنافها  -األحذية اجللدية والبالستيكية بكافة أنواعها

أصنافها  -األحذية اجللدية والبالستيكية بكافة أنواعها

والشباشب
الرايضية .

والشباشب واألحذية الطبية املالبس واألحذية
الر
ايضية .الطبية املالبس واألحذية
واألحذية
In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM
أبسم  :فهد جرب امحد مسلم
العن ا  :ن بلس و ر تو نس مو رة ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^^,ZΖhKE^DZd>d>&d

مسلم
أبسم  :فهد جرب امحد التلفيت

In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM

^ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^^,ZΖhKE
تونس عمارة التلفييت
التبليغ :توانبلس
ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^^,ZΖhKE^DZd>d>&d
نس شارعمو رة
عنوان و ر
العن ا  :ن بلس
 DZd>d>&d

التلفيت


^ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^^,ZΖhKE
انبلس شارع تونس عمارة التلفييت
عنوان التبليغ :






; 06302
Ϳ




DZd>d>&d










Ϳ ; 06

العالمة التجارية رقم  31255 :

يف الصنف  39 :
التاريخ  7102/17/12 :





Trade Mark No.: 30799
In Class: 35
Date: 08/02/2017

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ


خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
من اجل :

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
In the name of: FAHED JABR AHMAD MUSALLAM
أبسم  :فهد جرب امحد مسلم

العن ا  :ن بلس و ر تو نس مو رة ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^^,ZΖhKE^DZd>d>&d

التلفيت

عنوان التبليغ  :انبلس شارع تونس عمارة التلفييت




^ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^^,ZΖhKE
DZd>d>&d











عنوان التبليغ  :انبلس شارع تونس عمارة التلفييت


^ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^^,ZΖhKE
DZd>d>&d








العدد التاسع عرش 2017/10/1
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أبسم  :شركة موابيل الوطنية
العالمة التجارية رقم  31211 :
الفلسطينية لإلتصاالت
 32
موابيل الوطنية
الصنف :شركة
يفأبسم :




31211ت و ار
سوطم  :ر ب و ا
العالمةالبي ورةا
العنو ا :
التجارية رقم

In the name of: Shaikat mobile AL Wataniya Al
Trade Mark
No.: 30800
falsteniyah
LEltisalat
Inthe
Class:
38of: Shaikat mobile AL Wataniya Al
In
name
ĚĚƌĞƐƐ͗>ͲŝƌĂͬƐĂƚĂŚŵĞƌŚĂďĂ͕ƚƌŝĨŝƚŶĞƐƐĐĞŶƚĞƌW͘K
Trade Mark No.: 30800
falsteniyah
LEltisalat
Date: 08/02/2017
In Class: 38
ϰϮϯϲ


32
الصنف: /
الفلسطينيةيف
 7102
17/12
التاريخ :
لإلتصاالت
فتنس سنترا ص.ب.
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
 
االتصاالتةا 
من
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
سوطم 
االتصاالت
العنو:امن :اجل
ĚĚƌĞƐƐ͗>ͲŝƌĂͬƐĂƚĂŚŵĞƌŚĂďĂ͕ƚƌŝĨŝƚŶĞƐƐĐĞŶƚĞƌW͘K
عمارةر ب و ا ت و ار
البي:ور
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ترمسعيا ،ط7
اإلرسال،
عنواناجلالتبليغ :
ϰϮϯϲ
 فتنس سنترا ص.
 the name of: Shaikat mobile AL Wataniya Al
In
موابيلب.الوطنية
أبسم  :شركة
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
اص ط7
ترمسعيا،
عمارة
اإلرسال،
تسجيل:
عنوان التبليغ
falsteniyah
LEltisalat :

حاهبا حق
اليعطي
العالمة
هذه
 :ان
لإلتصاالت
الفلسطينية


الكلمات ار والعبارات
ابستخدام
ĚĚƌĞƐƐ͗>ͲŝƌĂͬƐĂƚĂŚŵĞƌŚĂďĂ͕ƚƌŝĨŝƚŶĞƐƐĐĞŶƚĞƌW͘K
سوطم ر ب و ا ت و
املطلقالبي ورةا
احلمايةالعنو ا :

حق
حاهبا
اص
اليعطي
العالمة
هذه
تسجيل
ان
:
ϰϮϯϲ
واألرقام ذات االستخدام العام
الوصفيةص.ب.
والرسومات سنترا
فتنس

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوانعن
مبعزل
العالمةاإلرسال ،عمارة ترمسعيا ،ط7
التبليغ :
العام
االستخدام
ذات
واألرقام
الوصفية
والرسومات


مبعزل عن
 
العالمةهذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
تسجيل
 :ان

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
التاريخ  7102 /17/12 :

Date: 08/02/2017

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة



Ϳ ; 02





Ϳ ; 02
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العالمة التجارية رقم  31217 :


يف الصنف  06 :
العالمة التجارية رقم  31217 :
التاريخ  7102/17/15 :
يف الصنف  06 :
من اجل  :القرطاسية 
التاريخ  7102/17/15 :
أبسم  :شركة مكتبة االصيل
القرطاسية  :
اجل :
من
املكتبية 
للتجهيزات31217
التجارية رقم
العالمة
الفلسطينية
مكتبة االصيل
الصنف :شركة
أبسم :
 06
يف
واهلدااي
املكتبية
للتجهيزات
الفلسطينية
التاريخ  7102/17/15 :
العن ا  :الخليل بئر المحجر

واهلدااي
القرطاسية
اجل :
من
ليل بئر احملجر
التبليغ  :اخل
عنوان
المحجر
بئر
الخليل
:
ا
العن
أبسم  :شركة مكتبة االصيل
للتجهيزاتبئر احملجر
التبليغ  :اخل ليل
عنوان
املكتبية
الفلسطينية

واهلدااي



Trade Mark No.: 30802

In Class: 16
Trade Mark No.: 30802
Date: 09/02/2017
In Class: 16
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ
Date: 09/02/2017
In the name of: library palestine alaseel office company
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ

Trade Mark No.:
30802
In
name
In the
Class:
16 of: library palestine alaseel office company


Date:
09/02/2017
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ:ĂůŬŚĂůŝů
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů
 the name of: library palestine alaseel office company
In
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝů
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Trade Mark No.: 30803
In Class: 35

العالمة التجارية رقم  31213 :
يف الصنف  39 :

Date: 09/02/2017







التاريخ  7102/17/15 :
العالمة التجارية رقم  31213 :
واإلعالن وادارة وتوجيه
الدعاية
من اجل  :خدمات
الصنف  39 :
يف

التاريخ  7102/17/15 :
من اجل  :خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه

األعمال وتفعيل النشاط املكتيب 

Trade Mark No.: 30803

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
In Class: 35
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

Date: 09/02/2017
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

أبسم  :شركة البكري األعمال
للبثوتفعيل النشاط املكتيب  – In the name of: Sharikat Al-Bakri Lilbath Alitha’i
– In the name of: Sharikat Al-Bakri Lilbath Alitha’i
أبسم  :شركة البكري للبث
Mosahima Khososiya
Mosahima Khososiya
االذاعي – مسامهة خصوصية
االذاعي – مسامهة خصوصية

العنوووو ا  :وووو ر النهضووووا ,رام هللاĚĚƌĞƐƐ͗ůͲEĂŚĚĂ^ƚƌĞĞƚ͕ZĂŵĂůůĂŚ͕dŚĞtĞƐƚĂŶŬ͕ ,
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ůͲEĂŚĚĂ^ƚƌĞĞƚ͕ZĂŵĂůůĂŚ͕dŚĞtĞƐƚĂŶŬ
العنوووو ا  :وووو ر النهضووووا ,رام هللا,
WĂůĞƐƚŝŶĞ
الضفا اللربيا ,فلسطين
WĂůĞƐƚŝŶĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
الضفا اللربيا ,فلسطين
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ
عنوان التبليغ :

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

مبعزل عن العالمة
اليعطي اصحاهبا حق
العالمة
هذه
تسجيل
ان

الكلمات والعبارات
احلماية املطلق ابستخدام


Ϳ ; 71











والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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Ϳ ; 05








Trade Mark No.: 30804

العالمة التجارية رقم  31214 :

In Class: 38

يف الصنف  32 :

التاريخ  7102/17/15 :
والبث  االذاعي
من اجل  :خد مات االتصاالت
العالمة التجارية رقم 31213 :

Date: 09/02/2017







/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ƌĂĚŝŽĂŶĚ
Trade Mark No.: 30803

ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐ͕ƌĂĚŝŽĂŶĚƚĞůĞǀŝƐŝŽŶďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐ
In Class: 35
ǀŝĂŝŶƚĞƌŶĞƚĂŶĚŵƵůƚŝŵĞĚŝĂ

Date: 09/02/2017

الصنف  39 :
يف
والتلفزيوين عرب االنرتنت
االذاعي
والتلفزيوين ,والبث
التاريخ  7102/17/15 :
والوسائط املتعددة 
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
من اجل  :خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
األعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
In the name of: Sharikat
للبثشركة البكري للبث – Al-Bakri Lilbath Alitha’i
أبسم  :شركة البكري
– In the name of: Sharikat Al-Bakri Lilbath Alitha’i
أبسم :
Mosahima
Khososiya
Mosahima Khososiya
االذاعي – مسامهة خصوصية
االذاعي – مسامهة خصوصية
العنوووو ا  :وووو ر النهضووووا ,رام هللا,

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ůͲEĂŚĚĂ^ƚƌĞĞƚ͕ZĂŵĂůůĂŚ͕dŚĞtĞƐƚĂŶŬ

WĂůĞƐƚŝŶĞ
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ůͲEĂŚĚĂ^ƚƌĞĞƚ͕ZĂŵĂůůĂŚ͕dŚĞtĞƐƚĂŶŬ
فلسطين
اللربيا,
الضفا
ام هللا,
وووا ,ر
العنوووو ا  :وووو ر النهضو
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
WĂůĞƐƚŝŶĞ
الضفا اللربيا ,فلسطين
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ
عنوان التبليغ :
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚابستخدام الكلمات والعبارات
احلماية املطلق
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

مبعزل عن العالمة








ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
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Trade Mark No.: 30811
In
Class: 25
Trade Mark No.: 30811





 31200 : العالمة التجارية رقم
 79 : يف الصنف
 31200 : العالمة التجارية رقم







In Class: 25
Date:
09/02/2017

: يف الصنف
 7102/1779/15
: التاريخ
 7102 /17 /15 : التاريخ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌĂŶĚƐŚŽĞƐ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌĂŶĚƐŚŽĞƐ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
واالحذية وأغطية
القدم واالحذية
ولباس القدم
املالبس ولباس
 املالبس:: اجل
من اجل
من
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
وأغطية
Date: 09/02/2017

In the name of: Taysir Abdelqader Al Kaysi

القادر

In
the name of: Taysir Abdelqader Al Kaysi
ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϭ&ĂƚŵĂŝŶƚƐĂĚ^ƚƌĞĞƚ͕DĂƌŬĂ͕ŵŵĂŶ͕

عبد

تيسري

 الرأس

: الرأس
أبسم
القيسي

عبدر القادر
العنوووو ا تيسري
: أبسم
وووو
71 :
:ŽƌĚĂŶ
 االرب, م
,رك الشم ليا
,اسو
القيسي
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϭ&ĂƚŵĂŝŶƚƐĂĚ^ƚƌĞĞƚ͕DĂƌŬĂ͕ŵŵĂŶ͕  بنووووتW͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
 وووو ر ف طمووووا71 : العنوووو ا

:ŽƌĚĂŶ

 االرب,  م, رك الشم ليا,اسو
ف طمووووا بنووووت









ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

; 72 Ϳ





/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : التبليغ
عنوان

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


308









; 72 Ϳ


Trade Mark No.: 30812
Trade Mark No.: 30812
In Class: 25







In Class: 25





 31207 : العالمة التجارية رقم
31207 : العالمة التجارية رقم
 79 : يف الصنف
 79 : يف الصنف

Date: 09/02/2017
Date: 09/02/2017

 7102/17/15 : التاريخ

 7102/17/15 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌĂŶĚƐŚŽĞƐ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ  وأغطية
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌĂŶĚƐŚŽĞƐ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
واالحذية
ولباس القدم
ولباسالبس
 امل: البساجل
امل من
وأغطية
واالحذية
القدم
In the name of: Taysir Abdelqader Al Kaysi

In the name of: Taysir Abdelqader Al Kaysi
ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϭ&ĂƚŵĂŝŶƚƐĂĚ^ƚƌĞĞƚ͕DĂƌŬĂ͕ŵŵĂŶ͕
:ŽƌĚĂŶ

 الرأس

 تيسري عبد القادر: أبسم
عبد القادر
تيسري القيسي
 وووو ر ف طمووووا بنووووت71 : العنوووو ا

:

من اجل
 الرأس

: أبسم
القيسي

 م, رك الشم ليا,اسو
ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϭ&ĂƚŵĂŝŶƚƐĂĚ^ƚƌĞĞƚ͕DĂƌŬĂ͕ŵŵĂŶ͕  االرب,بنووووت
 وووو ر ف طمووووا71 : العنوووو ا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
:ŽƌĚĂŶ
 االرب,  م, رك الشم ليا,اسو
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ


W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ









; 75 Ϳ
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Trade Mark No.: 30814
In Class: 38

العالمة التجارية رقم  31204 :
يف الصنف  32 :
 7102/17/15
التاريخ :


Date: 09/02/2017





من اجل  :االتصاالت 
العالمة التجارية رقم  31204 :
موابيل 32الوطنية
شركةالصنف :
أبسم  :يف

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
Trade Mark No.: 30814
In the name
of:38Shaikat mobile AL Wataniya Al
In Class:
falsteniyah
LEltisalat
Date: 09/02/2017

العنو ا من :اجل
االتصاالت ر ب و ا ت و ار
البي و:رةا سوطم
شر.كةب موابيل الوطنية
فتنس أبسم
سنترا :ص

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
ĚĚƌĞƐƐ͗>ͲŝƌĂͬƐĂƚĂŚŵĞƌŚĂďĂ͕ƚƌŝĨŝƚŶĞƐƐĐĞŶƚĞƌW͘K
ϰϮϯϲ In the name of: Shaikat mobile AL Wataniya Al

لإلتصاالت 7102/17/
الفلسطينية التاريخ 15 :

falsteniyah LEltisalat

الفلسطينية لإلتصاالت
عمارة ترمسعيا ،ط7
عنوان التبليغ  :اإلرسال،
العنو ا  :البي ورةا سوطم ر ب و ا ت و ار ĚĚƌĞƐƐ͗>ͲŝƌĂͬƐĂƚĂŚŵĞƌŚĂďĂ͕ƚƌŝĨŝƚŶĞƐƐĐĞŶƚĞƌW͘K

ϰϮϯϲ
فتنس سنترا ص.ب
حق
اصحاهبا
اليعطي
العالمة
هذه
تسجيل
ان
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :اإلرسال ،عمارة ترمسعيا ،ط7

املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
احلماية


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :






اصحاهباعامحق
ذات اليعطي
واألرقامالعالمة
تسجيل هذه
االستخدام ال
والرسومات انالوصفية
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

مبعزل عن العالمة


والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة
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Ϳ ; 31
Ϳ ; 31













العالمة التجارية رقم  31209 :
التاريخ 7102/17/15 :
يف الصنف  32 :

العالمة التجارية رقم  31209 :
يف الصنف  32 :


من اجل  :االتصاالت 
أبسم  :شركة مدى العرب

التاريخ  7102/17/15 :

Mark No.: 30815
Trade Mark No.:Trade
30815
In Class: 38
Date: 09/02/2017
In Class: 38

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƚĞůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
In the name of: Sharekat Mada Alarab Lilkhadamat
Alama Mosahama Khososiya

Date: 09/02/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƚĞůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
من اجل  :االتصاالت 
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚŵĂƌĞƚďƵƌũĂůƐŚĞŬŚ
العرب  :رام هللا م رة برج الشيخ
العن ا
In the name of: Sharekat
Mada Alarab Lilkhadamat
أبسم  :شركة مدى
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :رام هللا  ،عمارة طنوس  ،ط3
Alama Mosahama
Khososiya


مسامهة
ل لخدمات العامة


خصوصية


ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚŵĂƌĞƚďƵƌũĂůƐŚĞŬŚ
العن ا  :رام هللا م رة برج الشيخ
Ϳ ; 30
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :رام هللا  ،عمارة طنوس  ،ط3





ل لخدمات
خصوصية

العامة

مسامهة

Alama Mosahama
Khososiya
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

3 ط، مسامهةعمارة طنوس
،  رام هللا: التبليغ
عنوانالعامة
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Trade Mark No.: 30816



In Class: 38
Date: 09/02/2017



3 ط،  عمارة طنوس،  رام هللا: عنوان التبليغ


 31206 : العالمة التجارية رقم

; 0 Ϳ

 32 : يف الصنف
 7102/17/15 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƚĞůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
  االتصاالت: من اجل
In the name of: Sharekat falasttine letejarat wxceswarat
 شركة فلسطني لتجارة: أبسم
In the name
of: Sharekat Mada Alarab Lilkhadamat
 شركة مدى العرب: أبسم
alajheza
alkhaliyaeih
اكسسورات االجهزه اخللويه
Alama Mosahama
Khososiya
Trade
Mark No.: 30815
 31209 : مسامهةالتجارية رقم
العالمة
للخدمات العامة





; 0 Ϳ

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚŵĂƌĞƚďƵƌũĂůƐŚĞŬŚ
In the name of: Sharekat Mada Alarab Lilkhadamat
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
Alama Mosahama
Khososiya







 ط لكرم: العن ا

خصوصية

)1ووووو بق: اجل
الطو
 رام و: ريووووو
.ب
االتصاالت
الشيخ
ج
هللاووووولب م (رةمنبر
العن ا

092898777
3 ط،العامة
لخدماتطنوس
عمارة
،  رام هللا: عنوانتلفالتبليغ
ل
.خصوصية انبلس عمارة د
 طولكرم شارع: عنوان التبليغ
مسامهة

 رام هللا م رة برج الشيخ: العن ا

157656333 ) تلفون0- رايض شليب ( الطابق


 31202
 : التجارية رقم
العالمة


 5 : يف الصنف


3 ط،  عمارة طنوس،  رام هللا: عنوان التبليغ




 Date: 12/02/2017

: الصنف
 م رة32بلس
ريف ن

 7102/17/15 : التاريخ

 شركة مدى العرب: أبسم

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ƚƵůŬĂƌŵͲŶĂďůƵƐƌŽĂĚ
312
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚŵĂƌĞƚďƵƌũĂůƐŚĞŬŚ

ďƵŝůĚŝŶŐĚƌ͘ƌŝĂĚĂůƐŚĂůĂďŝ;ĨůŽŽƌͲϭͿ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ϬϵϮϲϵϲϯϯϯ 

Trade
Mark No.: 30817


In Class: 9







In Class: 38
ĚĚƌĞƐƐ͗ƚƵůŬĂƌŵͲŶĂďůƵƐƌŽĂĚďƵŝůĚŝŶŐĚƌ͘ƌŝĂĚĂů
Date: 09/02/2017
ƐŚĂůĂďŝ;ĨůŽŽƌͲϭͿϬϵϮϲϵϲϯϯϯ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƚĞůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ



خصوصية

2017/10/1 العدد التاسع عرش
 رام هللا م رة برج الشيخ: العن ا

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚŵĂƌĞƚďƵƌũĂůƐŚĞŬŚ

311

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:


للخدمات

; ;030ͿͿ

 7102/17/07 : التاريخ


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ

  اكسسوارات اجهزة الكرتونية: من اجل

7 Ϳ wxceswaratلتجارةاالجهزه اخللويه
In the name of: alajheza
Sharekat
falasttine; letejarat
 شركة فلسطني: أبسم
alkhaliyaeih
اكسسورات
alajheza alkhaliyaeih
ĚĚƌĞƐƐ͗ƚƵůŬĂƌŵͲŶĂďůƵƐƌŽĂĚďƵŝůĚŝŶŐĚƌ͘ƌŝĂĚĂů
 ط لكرم ر ن بلس م رة: العن ا

اكسسورات االجهزه اخللويه
ƐŚĂůĂďŝ;ĨůŽŽƌͲϭͿϬϵϮϲϵϲϯϯϯ
)1- وووووولب ( الطوووووو بق
 ريووووو.ب

ĚĚƌĞƐƐ͗ƚƵůŬĂƌŵͲŶĂďůƵƐƌŽĂĚďƵŝůĚŝŶŐĚƌ͘ƌŝĂĚĂů
رة092898777
 ط لكرم ر تلف ن بلس م: العن ا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ƚƵůŬĂƌŵͲŶĂďůƵƐƌŽĂĚ
. طولكرم شارع انبلس عمارة د: عنوان التبليغ
Trade ƐŚĂůĂďŝ;ĨůŽŽƌͲϭͿϬϵϮϲϵϲϯϯϯ
Mark No.: 30817

31202

:
رقم
ية
ر
التجا
العالمة
)1- وووووولب ( الطوووووو بق
 ريووووو.ب
ďƵŝůĚŝŶŐĚƌ͘ƌŝĂĚĂůƐŚĂůĂďŝ;ĨůŽŽƌͲϭͿ
In the name of: Sharekat falasttine letejarat wxceswarat

 شركة فلسطني لتجارة: أبسم




In Class: 9






157656333 ) تلفون0- ايض شليب ( الطابق
 ر

092898777

ϬϵϮϲϵϲϯϯϯ



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ƚƵůŬĂƌŵͲŶĂďůƵƐƌŽĂĚ
Date: 12/02/2017

ďƵŝůĚŝŶŐĚƌ͘ƌŝĂĚĂůƐŚĂůĂďŝ;ĨůŽŽƌͲϭͿ

ϬϵϮϲϵϲϯϯϯ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ
Trade
Mark
No.: 30817
; 7 Ϳ


157656333 تلفون
)0- رايض شليب ( الطابق
  الكرتونية
31202اجهزة
: اكسسواراترية رقم
العالمة التجا
 : من اجل

 5 : يف الصنف



 7102/17/07 : التاريخ



 /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ

;7Ϳ


 7102/17/07
: التاريخ



 Date: 12/02/2017

Date: 12/02/2017

: يف الصنف

.طولكرم شارع انبلس عمارة د
: عنوان التبليغ


InClass: 9

Trade Mark No.: 30818
In Class: 25

تلف
 5

  اكسسوارات اجهزة الكرتونية: من اجل

 31202 : التجارية رقم
العالمة
 79 : يف الصنف

 7102/17/07 : التاريخ







/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌĂŶĚŚĞĂĚŐĞĂƌ͘

 . الرأس
القدم
Trade Mark No.: 30818
31202وأغطية
 : التجارية رقم
 املالبس ولباسالعالمة: من اجل
In Class: 25
 79 : يف الصنف
In the name of: Kafisha Brothers Company for Clothing
 شركة قفيشه إخوان: أبسم
Date: 12/02/2017

 7102/17/07 : التاريخ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌĂŶĚŚĞĂĚŐĞĂƌ͘
 . املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس: من اجل
In the name of: Kafisha Brothers Company for Clothing
 شركة قفيشه إخوان: أبسم

ĚĚƌĞƐƐ͗,ĞďƌŽŶͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
ĚĚƌĞƐƐ͗,ĞďƌŽŶͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :










للملبوسات

فلسطين
-  الخليل: العن ا
للملبوسات

 فلسطني-  اخلليل: عنوان التبليغ


 فلسطين-  الخليل: العن ا

 فلسطني-  اخلليل: عنوان التبليغ











العدد التاسع عرش 2017/10/1
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Trade Mark No.: 30819

العالمة التجارية رقم  31205 :

يف الصنف  32 :
التاريخ  7102/17/07 :

In Class: 37
Date: 12/02/2017







Trade Mark No.: 30819
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵŝůĚŝŶŐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ͕ƌĞƉĂŝƌ
In Class: 37
ŝŶƐƚĂůĂƚŝŽŶƐƐĞƌǀŝĐĞƐ

العالمة التجارية رقم 31205 :
خدمات الرتكيب
من اجل  :انشاء املباين  ،االصالح ،
يف الصنف  32 :
Date: 12/02/2017
أو التجميع 
التاريخ  7102/17/07 :
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵŝůĚŝŶŐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ͕ƌĞƉĂŝƌ
من اجل  :انشاء املباين  ،االصالح  ،خدمات الرتكيب
In the name of: ŝŶƐƚĂůĂƚŝŽŶƐƐĞƌǀŝĐĞƐ
Sharekat Bayti LiLIstethmar ALAaqari
أبسم  :شركة بييت لالستثمار
أو التجميع 

العقاري

In the name of: Sharekat Bayti LiLIstethmar ALAaqari

أبسم  :شركة بييت لالستثمار
العقاري

العن ا  :وينا رواب

العن ا  :وينا رواب

عنوان التبليغ  :البرية االرسال جممع البزار التجاري


عنوان التبليغ  :البرية االرسال جممع البزار التجاري















Ϳ;4



التاريخ  7102/17/07 :
من اجل  :اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور

Ϳ;4







العالمة التجارية رقم  31271 :

اللحوم  –75اللحوم احملفوظة
الصيد – مستخرجات يف الصنف :

التاريخ  7102/17/07 :
احملفوظة واجملففة
واخلضراوات
من اجل  :اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور

واملعلبة  -الفواكه
احملفوظةاحملفوظة
اللحوم – اللحوم
واملطهية – اجليالتني الصيد –
مستخرجاتاألغذية
واملربيات –
واملعلبة  -الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة
ويره من منتجات األلبان (زبدة
واملطهية – اجليالتني واملربيات – األغذية احملفوظة

للتغذية  -الزيوت –

314






التجارية رقم  31271 :
العالمة
يف الصنف  75 :

واملخلالت  -اللنب
ومسنة حيواين) – جبنة

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂǁďŝŝƚǇ
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂǁďŝŝƚǇ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:


Trade Mark No.: 30820
In Class: 29



Date: 12/02/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ

Trade Mark No.: 30820
ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
In Class: 29
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
Date: 12/02/2017

ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ

ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

صاحلة (زبدة
منتجات األلبان
جمففويره من
وحليب -اللنب
واملخلالت
وشحوم
ومسنة حيواين) – جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة

للتغذية –
صاحلة
زيوت
للتغذية –
مهدرجة صاحلة
مهدرجة– زيوت
للتغذية  -الزيوت
زبدة نباتية – مارغرين .

أبسم  :شركة البلدي أوفر

زبدة نباتية – مارغرين.
أبسم  :شركة البلديلالنتاج أوفر
الغذائي واحليواين عادية
عامة

In the name of: Sharekat Albalade Awfar Alghithae
Ama
of:Walhayawani
SharekatAdiya
Albalade
Awfar Alghithae

لالنتاج الغذائي واحليواين عادية

العن ا  :رام هللا بيت ريم

In the name
Walhayawani Adiya Ama

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚĞĂƚZĞĞŵĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚĞĂƚZĞĞŵĂ

عنوان التبليغ  :رام هللا بيت رميا
عامة

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚĞĂƚZĞĞŵĂ

بيت ريم
التنازل عن احلق احلصري ابستخدام كلمة
العن ا  :رام هللا مت
( بلدي) وحيق الي شخص استخدامها

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ZĂŵĂůůĂŚĞĂƚZĞĞŵĂ
بيت رميا
عنوان التبليغ  :رام هللا





مت التنازل عن احلق احلصري ابستخدام كلمة
( بلدي) وحيق الي شخص استخدامها







Ϳ;9
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العالمة التجارية رقم  31270 :
يف الصنف  02 :

315

التاريخ  7102/17/03 :

Date: 13/02/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉůĂƐƚŝĐĐĂďůĞƐ
In the name of: sharikat al etihad tools

من اجل  :مرابط بالستيك 
أبسم  :شركة االحتاد تولز للعدد
اليدوية




Trade Mark No.: 30821
In Class: 17

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝů
Trade Mark No.: 30821

In Class: 17

Trade Mark No.: 30821
Date:
13/02/2017




العن ا  :الخليل راس الج رة

عنوان التبليغ  :اخلليل راس اجلورة
العالمة التجارية رقم  31270 :


يف الصنف  02 :





رقم  31270:
/17التجارية
العالمة
7102
التاريخ /03 :


02
:
الصنف
من اجل  :مريفابط بالستيك 
التاريخ  7102/17/03 :

أبسم  :شركة االحتاد تولز للعدد

In Class: 17
 /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉůĂƐƚŝĐĐĂďůĞƐ
Date: 13/02/2017

In the name of: sharikat al etihad tools







بالستيك 
العالمة :مر
من اجل
31270
ابطية رقم  :
التجار
اليدوية

02
:
الصنف
يف
أبسم  :شركة االحتاد تولز للعدد
التاريخ  7102 /17/03 :
العن ا :منالخليل راس الج رة
اليدويةاجل  :مرابط بالستيك 

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
Trade MarkƉůĂƐƚŝĐĐĂďůĞƐ
No.: 30821
Class:
17of: sharikat al etihad tools
InInthe
name



Ϳ;6

Date: 13/02/2017
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉůĂƐƚŝĐĐĂďůĞƐ
In the name of: sharikat
al etihad tools
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ĂůŬŚĂůŝů

عنوان التبليغ  :اخلليل راس اجلورة
اليدوية


للعدد
أبسم
تولزالج رة
االحتادراس
العن:ا شر:كةالخليل

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝů
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů

عنوان التبليغ  :اخلليل راس اجلورة
العن ا  :الخليل راس الج رة
 عنوان التبليغ  :اخلليل راس اجلورة



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝů
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العالمة التجارية رقم  31277 :
يف الصنف  31 :

Trade Mark No.: 30822
In Class: 30







Trade Mark No.: 30822

العالمة التجارية رقم  31277 :

Date: 13/02/2017

التاريخ  7102/17/03 :
اجل
من

:

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƌŝĐĞ͘Žŝů͘ĐŽĨĨĞĞ͘ƚĞĂ͘ĐĂĐŽ͘ǇĞĂƐƚ͘ĨůŽƵƌ͘ƐƵŐĂƌ

االرز.الزيت .النب.الشاي.الكاكاو.السكر.الدقيق.اخلمريه 

In the name
of: ALAREEN FOR MANUFACTURING
للتصنيع
العالمة العر
شركة
أبسم :
Trade Mark No.: 30822
 31277
ينية رقم  :
التجار
AND MARKETING
والتسويق







العنوووو ا  :طوووو لكرم  -وووو ر

العالمة التجارية رقم  31277 :
 092857012ص ب 18

يفووووو

عنوان التبليغ  :طولكرم  -شارع حيفا
 157629107ص ب 06


ĚĚƌĞƐƐ͗dh><ZDͲ,/&^d͘WKKyϭϲ
Trade Mark No.: 30822

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :dh><ZDͲ,/&^d
͘WKKyϭϲ
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In the name of: Alshab CO. For Artistic and Media
Prodution

2017/10/1 العدد التاسع عرش

;2Ϳ

 شركة الشعب لالنتاج: أبسم

317

الفين واالعالمي

ĚĚƌĞƐƐ͗>ͲdĂũƵŝůĚŝŶŐͲϰƚŚ&>KKZͲdƵůŬĂƌĞŵ
ϬϵϮϲϳϳϮϱϮ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :>ͲdĂũƵŝůĚŝŶŐͲϰƚŚ
&>KKZͲdƵůŬĂƌĞŵϬϵϮϲϳϳϮϱϮ



092855272 ط لكرم- الرابل

طولكرم- الطابق الرابع-  جممع التاج: عنوان التبليغ
157622797





 Mark No.: 30823
Trade

In Class: 38



الطووووو بق-  جمووووول التووووو ج: العنوووو ا

 31273 : العالمة التجارية رقم

 32 : يف الصنف

Date: 13/02/2017


 7102/17/03
 : التاريخ
  االنتاج والبث التلفزيوين: من اجل
 31273 : العالمة التجارية رقم
 شركة الشعب لالنتاج: أبسم
 32 : يف الصنف
الفين واالعالمي
 7102/17/03 : التاريخ
الطووووو بق-  جمووووول التووووو ج: العنوووو ا
  االنتاج والبث التلفزيوين: من اجل



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĚŝĂWƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂŶĚdsƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐ 
Trade Mark No.: 30823
; 2 Ϳ and Media
In the name of: Alshab CO. For Artistic
In Class: 38
Prodution
Date: 13/02/2017
ĚĚƌĞƐƐ͗>ͲdĂũƵŝůĚŝŶŐͲϰƚŚ&>KKZͲdƵůŬĂƌĞŵ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĚŝĂWƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂŶĚdsƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐ 
ϬϵϮϲϳϳϮϱϮ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :>ͲdĂũƵŝůĚŝŶŐͲϰƚŚ
&>KKZͲdƵůŬĂƌĞŵϬϵϮϲϳϳϮϱϮ

092855272 ط لكرم- الرابل

طولكرم- الطابق الرابع-  جممع التاج: عنوان التبليغ
157622797


In the name of: Als hab CO. For Artis tic and Media
Prodution

ŝůĚŝŶŐͲϰƚŚ&>KKZͲdƵůŬĂƌĞŵ
 ĚĚƌĞƐƐ͗>ͲdĂũƵ
ϬϵϮϲϳϳϮϱϮ


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :>ͲdĂũƵŝůĚŝŶŐͲϰƚŚ
&>KKZͲdƵůŬĂƌĞŵϬϵϮϲϳϳϮϱϮ
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لالنتاج

الشعب

الطووووو بق- جمووووو ل التووووو ج
092855272

م
طولكر- الطابق الرابع- التاج

كة
شر

:

:

لكرم

العنوووو ا

ط- اب ل
الر

 جممع: عنوان التبليغ
157622797






; 2 Ϳ





Trade Mark No.: 30824
In Class: 9
Date: 14/02/2017

Trade Mark No.: 30824
In Class : 9
Date: 14/02/2017







;2Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐƌĞĐŽƌĚĞƌƐĨŽƌƚŚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ

ĂŶĚƌĞƉůĂǇŽĨƐŽƵŶĚĂŶĚŝŵĂŐĞƐ͖ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌǇĂŶĚĚŽĐƵ Ͳ
ĚƌĂŵĂƐĐŝŶĞŵĂƚŝĐĨŝůŵƐ͖ƉƌĞͲƌĞĐŽƌĚĞĚǀŝĚĞŽƚĂƉĞƐ͕ǀŝƐƵĂů
ĚŝƐĐƐ͕ĂŶĚŵĂŐŶĞƚŝĐƚĂƉĞƐǁŝƚŚƐŽƵŶĚĂŶĚŝŵĂŐĞƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐ
ŶĞǁƐĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ƐŽƵŶĚƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐŶĞǁƐ
ĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ĨĂǆŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
ƚĞůĞƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͕ĂŶĚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖
ĐŽŵƉƵƚĞƌƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐĨŽƌƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĚĂƚĂ͖Ğ ůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŵƉƵƚĞƌƉƌŝŶƚĞƌƐĨŽƌŶŽŶͲƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ
ŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ďůĂŶŬŵĂŐŶĞƚŝĐĚŝƐĐƐ͖ďůĂŶŬǀŝĚĞŽ
ƚĂƉĞƐ͖ďůĂŶŬŵĂŐŶĞƚŝĐƚĂƉĞƐĨŽƌĂƵĚŝŽĂŶĚǀŝĚĞŽƐŝŐŶĂůƐ͖
ǀŝĚĞŽĚŝƐƉůĂǇƵŶŝƚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŬĞǇďŽĂƌĚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƐŽĨƚǁĂƌĞƵƐĞ ĚƚŽĚŝƐƉůĂǇŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŵĞŵŽƌŝĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŝŶƚĞƌĨĂĐĞƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐ͖ĚŝŐŝƚĂůƐŝŐŶĂů
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 5 : يف الصنف
 7102/17/04 : التاريخ
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على

والرد

لنقل


5 : يف الصنف
7102 /17 /04 : التاريخ

االلكرتونية

التسجيالت

Date: 14/02/2017

:

اجل

من

 االفالم السينمائية الواثئقية والواثئقية,الصوت والصورة
,املرئية
االقراص
,املسجلة
الفيديو
طة
اشر
,الدرامية

طة املغناطيسية الصوتية وا ملرئية اخلاصة ابالخبار
واالشر
ابالخبار
املتعلقة
الصوتية
التسجيالت
,والتعليق

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐƌĞĐŽƌĚĞƌƐĨŽƌƚŚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ التسجيالت االلكرتونية لنقل والرد على

ĂŶĚƌĞƉůĂǇŽĨƐŽƵŶĚĂŶĚŝŵĂŐĞƐ͖ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌǇĂŶĚĚŽĐƵͲ
ĚƌĂŵĂƐĐŝŶĞŵĂƚŝĐĨŝůŵƐ͖ƉƌĞͲƌĞĐŽƌĚĞĚǀŝĚĞŽƚĂƉĞƐ͕ǀŝƐƵĂů
ĚŝƐĐƐ͕ĂŶĚŵĂŐŶĞƚŝĐƚĂƉĞƐǁŝƚŚƐŽƵŶĚĂŶĚŝŵĂŐĞƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐ
ŶĞǁƐĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ƐŽƵŶĚƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐŶĞǁƐ
ĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ĨĂǆŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
ƚĞůĞƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͕ĂŶĚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖
ĐŽŵƉƵƚĞƌƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐĨŽƌƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĚĂƚĂ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŵƉƵƚĞƌƉƌŝŶƚĞƌƐĨŽƌŶŽŶͲƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ
ŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ďůĂŶŬŵĂŐŶĞƚŝĐĚŝƐĐƐ͖ďůĂŶŬǀŝĚĞŽ
ƚĂƉĞƐ͖ďůĂŶŬŵĂŐŶĞƚŝĐƚĂƉĞƐĨŽƌĂƵĚŝŽĂŶĚǀŝĚĞŽƐŝŐŶĂůƐ͖
ǀŝĚĞŽĚŝƐƉůĂǇƵŶŝƚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŬĞǇďŽĂƌĚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƐŽĨƚǁĂƌĞƵƐĞĚƚŽĚŝƐƉůĂǇŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
Trade Mark No.: 30824
ŵĞŵŽƌŝĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŝŶƚĞƌĨĂĐĞƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐ͖ĚŝŐŝƚĂůƐŝŐŶĂů
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌƐƚŽĐŽŶǀĞƌƚƐŽƵŶĚƚŽĚŝŐŝƚĂůĚĂƚĂĂŶĚǀŝĐĞ
In
Class: 9
ǀĞƌƐĂ͖ĂŶĚǀŝƐƵĂůĚŝŐŝƚĂůƚƌĂŶƐŵŝƚƚĞƌƐ

أبسم

الفين واالعالمي

لنقل

التليتايربايرت

ملحقات
طابعات

اجهزة

,الفاكس

:

اجهزة

,والكمبيوترات
,اهلواتف
,والبياانت
املعلومات
لنقل

من اجل

,والتعليق

,املعلومات
الكمبيوتر

 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,والتعليق

 ملحقات, والكمبيوترات, اهلواتف,املعلومات

 طابعات,الكمبيوتر لنقل املعلومات والبياانت
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 5 : الصنف
االلكرتونية للمعلومات املصورة وغري
يفالكمبيوتر
 7102/17
/04 :,املصورة
التاريخ
 اشرطة الفيديو,املغناطيسية الفارغة
االقراص

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐƌĞĐŽƌĚĞƌƐĨŽƌƚŚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ لالشارات
لنقل والرد على
التسجيالت
من
االلكرتونيةالفارغة
املغناطيسية
االشرطة: اجل
,الفارغة
ĂŶĚƌĞƉůĂǇŽĨƐŽƵŶĚĂŶĚŝŵĂŐĞƐ͖ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌǇĂŶĚĚŽĐƵͲ
والواثئقية,الواثئقية
 االفالم,واملرئية
الصوتية والصورة
الصوت
لوحات
السينمائية الفيديو
وحدات عرض
ĚƌĂŵĂƐĐŝŶĞŵĂƚŝĐĨŝůŵƐ͖ƉƌĞͲƌĞĐŽƌĚĞĚǀŝĚĞŽƚĂƉĞƐ͕ǀŝƐƵĂů
ĚŝƐĐƐ͕ĂŶĚŵĂŐŶĞƚŝĐƚĂƉĞƐǁŝƚŚƐŽƵŶĚĂŶĚŝŵĂŐĞƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐ لعرض
,االقراص املرئية
 اشرطة,الدرامية
الكمبيوتر,املسجلة
الفيديو برامج
,الكمبيوترات
مفاتيح
ŶĞǁƐĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ƐŽƵŶĚƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐŶĞǁƐ
ĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ĨĂǆŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ

اخلاصة ابالخبار
ذاكراتواملرئية
املغناطيسية الصوتية
واالشرطة
ملحقات
,الكمبيوتر
,املعلومات املصورة

ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ͕
, بن يوووا بووو ت سوووب رتس: العنووو ا
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌƐƚŽĐŽŶǀĞƌƚƐŽƵŶĚƚŽĚŝŐŝƚĂůĚĂƚĂĂŶĚǀŝĐĞ
dsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂͲ
املصورة وغري
 بوار,للمعلومات
االلكرتونية والتلفزيووووو
الكمبيوتروووول االوا وووووا
جمو
ǀĞƌƐĂ͖ĂŶĚǀŝƐƵĂůĚŝŐŝƚĂůƚƌĂŶƐŵŝƚƚĞƌƐ

YĂƚĂƌ
2017/10/1
عرش
التاسع
203
, املغناطيسية ار
االقراص بوووووون موووووو
, التلفزيوووووو
اشرطة الفيديو: ب,ص
الفارغة
,العدداملصورة
 قطر- االشرطة ا
 الوو27271
املغناطيسية الفارغة لالشارات
,الفارغة
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
/ '/W
Ͳ dDW
الصوتيةالتبليغ
عنوان
لوحات
,الفيديو
 عرضŐĞŶƚƐ
 وحدات,:واملرئية

الكمبيوتر لعرضW͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
 برامج,مفاتيح الكمبيوترات

 ملحقات, ذاكرات الكمبيوتر,املعلومات املصورة

 انقالت االشارات الرقمية لتحويل,الواجهة للكمبيوتر


  والناقالت الرقمية املرئية,الصوت اىل رقمي والعكس

  شر: أبسم
In the name of: beIN Media Group L.L.C.
كة جمموعة يب إن ميداي
.م.م.ذ

;5Ϳ

ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ͕
dsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂͲ
YĂƚĂƌ

, بن يوووا بووو ت سوووب رتس: العنووو ا
 بوار,

جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو

: ص ب,  بوووووون موووووو ار, التلفزيوووووو
 قطر-  الوو ا27271

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


In the name of: Als hab CO. For Artis tic and Media
Prodution



ĚĚƌĞƐƐ͗>ͲdĂũƵŝůĚŝŶŐͲϰƚŚ&>KKZͲdƵůŬĂƌĞŵ
ϬϵϮϲϳϳϮϱϮ


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :>ͲdĂũƵŝůĚŝŶŐͲϰƚŚ
&>KKZͲdƵůŬĂƌĞŵϬϵϮϲϳϳϮϱϮ

319










لالنتاج

الشعب

الطووووو بق- جمووووو ل التووووو ج
092855272

م
طولكر- الطابق الرابع- التاج

كة
شر

:

:

العنوووو ا

ط- اب ل
الر

 جممع: عنوان التبليغ
157622797





; 2 Ϳ







Trade Mark No.: 30825

Trade Mark No.: 30824
In Class : 9
Date: 14/02/2017

In Class: 16
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/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐƌĞĐŽƌĚĞƌƐĨŽƌƚŚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ

ĂŶĚƌĞƉůĂǇŽĨƐŽƵŶĚĂŶĚŝŵĂŐĞƐ͖ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌǇĂŶĚĚŽĐƵ Ͳ
ĚƌĂŵĂƐĐŝŶĞŵĂƚŝĐĨŝůŵƐ͖ƉƌĞͲƌĞĐŽƌĚĞĚǀŝĚĞŽƚĂƉĞƐ͕ǀŝƐƵĂů
ĚŝƐĐƐ͕ĂŶĚŵĂŐŶĞƚŝĐƚĂƉĞƐǁŝƚŚƐŽƵŶĚĂŶĚŝŵĂŐĞƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐ
ŶĞǁƐĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ƐŽƵŶĚƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐŶĞǁƐ
ĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ĨĂǆŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
ƚĞůĞƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͕ĂŶĚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖
ĐŽŵƉƵƚĞƌƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐĨŽƌƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĚĂƚĂ͖Ğ ůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŵƉƵƚĞƌƉƌŝŶƚĞƌƐĨŽƌŶŽŶͲƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ
ŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ďůĂŶŬŵĂŐŶĞƚŝĐĚŝƐĐƐ͖ďůĂŶŬǀŝĚĞŽ
ƚĂƉĞƐ͖ďůĂŶŬŵĂŐŶĞƚŝĐƚĂƉĞƐĨŽƌĂƵĚŝŽĂŶĚǀŝĚĞŽƐŝŐŶĂůƐ͖
ǀŝĚĞŽĚŝƐƉůĂǇƵŶŝƚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŬĞǇďŽĂƌĚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƐŽĨƚǁĂƌĞƵƐĞ ĚƚŽĚŝƐƉůĂǇŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŵĞŵŽƌŝĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŝŶƚĞƌĨĂĐĞƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐ͖ĚŝŐŝƚĂůƐŝŐŶĂů

Date: 14/02/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WƌŝŶƚĞĚŵĂƚƚĞƌ͕ŶĂŵĞůǇ͕ďŽŽŬƐ͕

ŵĂŐĂǌŝŶĞƐĂŶĚŶĞǁƐůĞƚƚĞƌƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨĐƵƌƌĞŶƚŶĞǁƐ
ĞǀĞŶƚƐ͖ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚƌĞƉŽƌƚƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐĨŝŶĂŶĐŝĂů͕
ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚƉŽůŝƚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĚĂƚĂ͖
ƉƌŝŶƚĞĚŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂů͕ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů͕ĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ
ŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨŵĞĚŝĂ͕ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂĂŶĚƌĞůĂƚĞĚĨŝĞůĚƐ

أبسم

الفين واالعالمي

لكرم




على

والرد

لنقل
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5 : يف الصنف
7102 /17 /04 : التاريخ

االلكرتونية

 06 : يف الصنف

التسجيالت

:

اجل

من

 االفالم السينمائية الواثئقية والواثئقية,الصوت والصورة
,املرئية
االقراص
,املسجلة
الفيديو
طة
اشر
,الدرامية

 7102/17/04 : التاريخ

طة املغناطيسية الصوتية وا ملرئية اخلاصة ابالخبار
واالشر
ابالخبار
املتعلقة
الصوتية
التسجيالت
,والتعليق
لنقل

التليتايربايرت

اجهزة

,الفاكس

اجهزة

,والتعليق

 اجملالت, الكتب, مبا فيها, املواد املطبوعة: من اجل
 الصور,والصحف يف جمال االحداث االخبارية احلالية
ملحقات
طابعات

,والكمبيوترات
,اهلواتف
,والبياانت
املعلومات
لنقل

,املعلومات
الكمبيوتر

 التقارير املطبوعة ذات اخلصائص املالية,الفوتوغرافية
,واالقتصادية والثقافية واملعلومات والبياانت السياسية
 واملواد التعليمية,املواد املطبوعة التدريسية والتعليمية

املطبوعة يف جمال االعالم والوسائط املتعددة واجملاالت
 ذات الصلة


In the name of: beIN Media Group L.L.C.
Trade Mark No.: 30825



In Class: 16
ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ͕
dsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂͲ
YĂƚĂƌ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





 شركة جمموعة يب إن ميداي: أبسم
 31279 : العالمة التجارية رقم
.م.م.ذ

 بن06: : الصنفا
,يوووا بووو ت سوووب رتس
يف العنووو
 بوار,

جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو

: ص ب,  بوووووون موووووو ار, التلفزيوووووو
 قطر-  الوو ا27271

/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ



ďƌŽĂĚĐĂƐƚŽǀĞƌƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƐ͖ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ
ĨŽƌŽƚŚĞƌƐ͖ĂŶĚĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌƐ

, اخلدمات االعالنية التلفزيونية لالخرين,التلفاز

In the name of: Als hab CO. For Artis tic and Media
Prodution

لالنتاج

204

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :>ͲdĂũƵŝůĚŝŶŐͲϰƚŚ
&>KKZͲdƵůŬĂƌĞŵϬϵϮϲϳϳϮϱϮ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.








الشعب

كة
شر

الطووووو بق- جمووووو ل التووووو ج
092855272

م
طولكر- الطابق الرابع- التاج

320

:

أبسم

لكرم

العنوووو ا

ط- اب ل
الر

 جممع: عنوان التبليغ
157622797


.م.م.ذ



; 2 Ϳ

ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ͕
dsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂͲ
YĂƚĂƌ

:

الفين واالعالمي

 وخدمات االعالانت التجارية لالخرين
2017/10/1 العدد التاسع عرش
 شركة جمموعة يب إن ميداي: أبسم

ĚĚƌĞƐƐ͗>ͲdĂũƵŝůĚŝŶŐͲϰƚŚ&>KKZͲdƵůŬĂƌĞŵ
ϬϵϮϲϳϳϮϱϮ



, بن يوووا بووو ت سوووب رتس: العنووو ا
 بوار, جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو





Trade Mark No.: 30824



العالمة


: ص ب,  بوووووون موووووو ار, التلفزيوووووو


31274 : التجارية رقم





 قطر-  الوو ا27271
 31276
 : العالمة التجارية رقم
/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
 39 : يف الصنف
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
Date: 14/02/2017
 7102/17/04 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŶĚƉƵďůŝĐŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽďĞ
 اخلدمات االعالنية والعامة اليت تبث عرب: من اجل

ďƌŽĂĚĐĂƐƚŽǀĞƌƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƐ͖ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ


ĨŽƌŽƚŚĞƌƐ͖ĂŶĚĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌƐ , اخلدمات االعالنية التلفزيونية لالخرين,التلفاز

 وخدمات االعالانت التجارية لالخرين

In the name of: beIN Media Group L.L.C.
 شركة جمموعة يب إن ميداي: أبسم

Trade Mark No.: 30826
:
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Class: 35
In Class : 9
Date: 14/02/2017



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐƌĞĐŽƌĚĞƌƐĨŽƌƚŚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ

ĂŶĚƌĞƉůĂǇŽĨƐŽƵŶĚĂŶĚŝŵĂŐĞƐ͖ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌǇĂŶĚĚŽĐƵ Ͳ
ĚƌĂŵĂƐĐŝŶĞŵĂƚŝĐĨŝůŵƐ͖ƉƌĞͲƌĞĐŽƌĚĞĚǀŝĚĞŽƚĂƉĞƐ͕ǀŝƐƵĂů
ĚŝƐĐƐ͕ĂŶĚŵĂŐŶĞƚŝĐƚĂƉĞƐǁŝƚŚƐŽƵŶĚĂŶĚŝŵĂŐĞƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐ
ŶĞǁƐĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ƐŽƵŶĚƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐŶĞǁƐ
ĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ĨĂǆŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
ƚĞůĞƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͕ĂŶĚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖
ĐŽŵƉƵƚĞƌƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐĨŽƌƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĚĂƚĂ͖Ğ ůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŵƉƵƚĞƌƉƌŝŶƚĞƌƐĨŽƌŶŽŶͲƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ
ŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ďůĂŶŬŵĂŐŶĞƚŝĐĚŝƐĐƐ͖ďůĂŶŬǀŝĚĞŽ
ƚĂƉĞƐ͖ďůĂŶŬŵĂŐŶĞƚŝĐƚĂƉĞƐĨŽƌĂƵĚŝŽĂŶĚǀŝĚĞŽƐŝŐŶĂůƐ͖
ǀŝĚĞŽĚŝƐƉůĂǇƵŶŝƚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŬĞǇďŽĂƌĚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƐŽĨƚǁĂƌĞƵƐĞ ĚƚŽĚŝƐƉůĂǇŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŵĞŵŽƌŝĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŝŶƚĞƌĨĂĐĞƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐ͖ĚŝŐŝƚĂůƐŝŐŶĂů

على

والرد

لنقل

االلكرتونية

لنقل

التليتايربايرت

ملحقات
طابعات

اجهزة

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :>ͲdĂũƵŝůĚŝŶŐͲϰƚŚ
&>KKZͲdƵůŬĂƌĞŵϬϵϮϲϳϳϮϱϮ




اجل

اجهزة

,والتعليق

,املعلومات
الكمبيوتر

.م.م.ذ

, بن يوووا بووو ت سوووب رتس: العنووو ا

 بوار,

جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو

: ص ب,  بوووووون موووووو ار, التلفزيوووووو

/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


321

لالنتاج

الشعب

الطووووو بق- جمووووو ل التووووو ج
092855272

م
طولكر- الطابق الرابع- التاج

كة
شر

:

:

لكرم

العنوووو ا

ط- اب ل
الر

 جممع: عنوان التبليغ
157622797





; 2 Ϳ






Trade Mark No.: 30824
In Class : 9
Date: 14/02/2017









; 00 Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐƌĞĐŽƌĚĞƌƐĨŽƌƚŚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ

ĂŶĚƌĞƉůĂǇŽĨƐŽƵŶĚĂŶĚŝŵĂŐĞƐ͖ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌǇĂŶĚĚŽĐƵ Ͳ
ĚƌĂŵĂƐĐŝŶĞŵĂƚŝĐĨŝůŵƐ͖ƉƌĞͲƌĞĐŽƌĚĞĚǀŝĚĞŽƚĂƉĞƐ͕ǀŝƐƵĂů
ĚŝƐĐƐ͕ĂŶĚŵĂŐŶĞƚŝĐƚĂƉĞƐǁŝƚŚƐŽƵŶĚĂŶĚŝŵĂŐĞƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐ
ŶĞǁƐĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ƐŽƵŶĚƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐŶĞǁƐ
ĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ĨĂǆŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
ƚĞůĞƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͕ĂŶĚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖
ĐŽŵƉƵƚĞƌƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐĨŽƌƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĚĂƚĂ͖Ğ ůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŵƉƵƚĞƌƉƌŝŶƚĞƌƐĨŽƌŶŽŶͲƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ
ŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ďůĂŶŬŵĂŐŶĞƚŝĐĚŝƐĐƐ͖ďůĂŶŬǀŝĚĞŽ
ƚĂƉĞƐ͖ďůĂŶŬŵĂŐŶĞƚŝĐƚĂƉĞƐĨŽƌĂƵĚŝŽĂŶĚǀŝĚĞŽƐŝŐŶĂůƐ͖
ǀŝĚĞŽĚŝƐƉůĂǇƵŶŝƚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŬĞǇďŽĂƌĚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƐŽĨƚǁĂƌĞƵƐĞ ĚƚŽĚŝƐƉůĂǇŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŵĞŵŽƌŝĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŝŶƚĞƌĨĂĐĞƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐ͖ĚŝŐŝƚĂůƐŝŐŶĂů

Date: 14/02/2017

أبسم

الفين واالعالمي



Trade Mark No.: 30827
In Class: 38

من

 قطر-  الوو ا27271

ĚĚƌĞƐƐ͗>ͲdĂũƵŝůĚŝŶŐͲϰƚŚ&>KKZͲdƵůŬĂƌĞŵ
ϬϵϮϲϳϳϮϱϮ



,الفاكس

,والكمبيوترات
,اهلواتف
,والبياانت
املعلومات
لنقل

In the name of: Als hab CO. For Artis tic and Media
Prodution



:

طة املغناطيسية الصوتية وا ملرئية اخلاصة ابالخبار
واالشر
ابالخبار
املتعلقة
الصوتية
التسجيالت
,والتعليق

ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ͕
dsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂͲ
YĂƚĂƌ



التسجيالت

 االفالم السينمائية الواثئقية والواثئقية,الصوت والصورة
,املرئية
االقراص
,املسجلة
الفيديو
طة
اشر
,الدرامية

; 00 Ϳ




5 : يف الصنف
7102 /17 /04 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dĞůĞǀŝƐŝŽŶĂŶĚǀŝĚĞŽďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐ

ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĂŶĚŶĞǁƐĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŶĞǁƐ
ŝƚĞŵƐƚŽŶĞǁƐƌĞƉŽƌƚŝŶŐŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶƐ



والرد

لنقل

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
dĞůĞǀŝƐŝŽŶĂŶĚǀŝĚĞŽďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐ

ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĂŶĚŶĞǁƐĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŶĞǁƐ
 ŝƚĞŵƐƚŽŶĞǁƐƌĞƉŽƌƚŝŶŐŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶƐ


5 : يف الصنف
7102 /17 /04 : التاريخ

االلكرتونية

التسجيالت

:

اجل

من

 االفالم السينمائية الواثئقية والواثئقية,الصوت والصورة
,املرئية
االقراص
,املسجلة
الفيديو
طة
اشر
,الدرامية

 7102/17/04 : التاريخ

طة املغناطيسية الصوتية وا ملرئية اخلاصة ابالخبار
واالشر
ابالخبار
املتعلقة
الصوتية
التسجيالت
,والتعليق
لنقل

التليتايربايرت

اجهزة

,الفاكس

اجهزة

,والتعليق

 خدمات, خدمات البث التلفزيوين واالذاعي: من اجل
 مبا فيها نقل االخبار ملؤسسات تقارير,وكاالت االخبار
ملحقات
طابعات

,والكمبيوترات
,اهلواتف
,والبياانت
املعلومات
لنقل

,املعلومات
الكمبيوتر

 اخبارية

 شركة جمموعة يب إن ميداي: أبسم

ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ͕
dsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂͲ
YĂƚĂƌ

 Date: 14/02/2017





31274 : العالمة التجارية رقم


على

In the name of: beIN Media Group L.L.C.

Trade Mark No.: 30827
:
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Class: 38

 31272 : العالمة التجارية رقم
 32 : يف الصنف

.م.م.ذ

, بن يوووا بووو ت سوووب رتس: العنووو ا


 بوار,

جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو

: ص ب,  بوووووون موووووو ار, التلفزيوووووو





 قطر- : الوورقما
27271
 31272
التجارية
العالمة
/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ
:
التبليغ
عنوان
 32 : الصنف
يف
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
 7102/17/04 : التاريخ

 خدمات, خدمات البث التلفزيوين واالذاعي: من اجل
 مبا فيها نقل االخبار ملؤسسات تقارير,وكاالت االخبار


In the name of: Als hab CO. For Artis tic and Media
Prodution

لالنتاج

ĚĚƌĞƐƐ͗>ͲdĂũƵŝůĚŝŶŐͲϰƚŚ&>KKZͲdƵůŬĂƌĞŵ
ϬϵϮϲϳϳϮϱϮ
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كة
شر

:

أبسم

الفين واالعالمي
:

لكرم

العنوووو ا

ط- اب ل
الر

2017/10/1 العدد التاسع عرش

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :>ͲdĂũƵŝůĚŝŶŐͲϰƚŚ
&>KKZͲdƵůŬĂƌĞŵϬϵϮϲϳϳϮϱϮ



الشعب

الطووووو بق- جمووووو ل التووووو ج

 جممع: عنوان التبليغ
157622797




; 2 Ϳ



In the name of: beIN Media Group L.L.C.



 شركة جمموعة يب إن ميداي: أبسم


.م.م.ذ
Trade Mark No.: 30828
 31272 : العالمة التجارية رقم
ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ͕
,يوووا بووو ت سوووب رتس
يف العنووو
In
Class: 41
 بن40: : الصنفا
dsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂͲ
 بوار, جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو
Date: 14/02/2017
 7102/17/04 : التاريخ
YĂƚĂƌ
: ص ب,  بوووووون موووووو ار, التلفزيوووووو
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕
 مبا فيها انتاج الربامج, اخلدمات الرتفيهية: من اجل


Trade Mark No.: 30824







31274 : العالمة التجارية رقم

In Class : 9
Date: 14/02/2017



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐƌĞĐŽƌĚĞƌƐĨŽƌƚŚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ

على

ĂŶĚƌĞƉůĂǇŽĨƐŽƵŶĚĂŶĚŝŵĂŐĞƐ͖ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌǇĂŶĚĚŽĐƵ Ͳ
ĚƌĂŵĂƐĐŝŶĞŵĂƚŝĐĨŝůŵƐ͖ƉƌĞͲƌĞĐŽƌĚĞĚǀŝĚĞŽƚĂƉĞƐ͕ǀŝƐƵĂů
ĚŝƐĐƐ͕ĂŶĚŵĂŐŶĞƚŝĐƚĂƉĞƐǁŝƚŚƐŽƵŶĚĂŶĚŝŵĂŐĞƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐ
ŶĞǁƐĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ƐŽƵŶĚƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐŶĞǁƐ
ĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ĨĂǆŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
ƚĞůĞƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͕ĂŶĚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖
ĐŽŵƉƵƚĞƌƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐĨŽƌƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĚĂƚĂ͖Ğ ůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŵƉƵƚĞƌƉƌŝŶƚĞƌƐĨŽƌŶŽŶͲƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ
ŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ďůĂŶŬŵĂŐŶĞƚŝĐĚŝƐĐƐ͖ďůĂŶŬǀŝĚĞŽ
ƚĂƉĞƐ͖ďůĂŶŬŵĂŐŶĞƚŝĐƚĂƉĞƐĨŽƌĂƵĚŝŽĂŶĚǀŝĚĞŽƐŝŐŶĂůƐ͖
ǀŝĚĞŽĚŝƐƉůĂǇƵŶŝƚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŬĞǇďŽĂƌĚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƐŽĨƚǁĂƌĞƵƐĞ ĚƚŽĚŝƐƉůĂǇŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŵĞŵŽƌŝĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŝŶƚĞƌĨĂĐĞƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐ͖ĚŝŐŝƚĂůƐŝŐŶĂů

ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŶĞǁƐ͕
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌŝĞƐ͕ƐƉŽƌƚĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůƉƌŽŐƌĂŵƐĂŶĚĨŝŶĂŶĐŝĂů͕
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚƉŽůŝƚŝĐĂůƌĞƉŽƌƚƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨĐŝŶĞŵĂƚŝĐ
ĨŝůŵƐ͖ĂŶĚŶĞǁƐĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ŐĂƚŚĞƌŝŶŐĂŶĚ

ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨŶĞǁƐ



والرد


5 : يف الصنف
7102 /17 /04 : التاريخ

االلكرتونية

التسجيالت

:

اجل

من

طة املغناطيسية الصوتية وا ملرئية اخلاصة ابالخبار
واالشر
ابالخبار
املتعلقة
الصوتية
التسجيالت
,والتعليق
لنقل

التليتايربايرت

ملحقات
طابعات

اجهزة

,الفاكس

اجهزة

,والكمبيوترات
,اهلواتف
,والبياانت
املعلومات
لنقل

,والتعليق

,املعلومات
الكمبيوتر

 قطر-  الوو ا27271

 الربامج, الواثئقيات, خصوصا االخبار,التلفزيونية
/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
 انتاج, والتقارير املالية واالقتصادية,الرايضية والثقافية
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
 ووكاالت االخبار خصوصا جتميع,االفالم السينمائية
 ونشر االخبار





لنقل

 االفالم السينمائية الواثئقية والواثئقية,الصوت والصورة
,املرئية
االقراص
,املسجلة
الفيديو
طة
اشر
,الدرامية


 شركة جمموعة يب إن ميداي: أبسم

In the name of: beIN Media Group L.L.C.
In the name of: beIN Media Group L.L.C.

 شركة جمموعة يب إن ميداي: أبسم



.م.م.ذ

.م.م. بن يوووا بووو ت ذ: العنووو ا
ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ͕
,سوووب رتس
ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ͕
, بن يوووا بووو ت سوووب رتس: العنووو ا
;
03
Ϳ
dsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂͲ
dsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂͲ
 بوار, اروالتلفزيووووو
االوابووووووا,جمووووول االوا وووووا والتلفزيوووووجمووووول
YĂƚĂƌ
: ص ب,  بوووووون موووووو ار, التلفزيوووووو
YĂƚĂƌ
: ص ب,  بوووووون موووووو ار, التلفزيوووووو
 قطر-  الوو ا27271

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
قطر
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:


/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
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; 03 Ϳ



-  الوو ا27271











Trade Mark No.: 30829
In Class: 1

Trade Mark No.: 30829

Date: 14/02/2017

Date: 14/02/2017

; 03 Ϳ

In Class: 1
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚĞŵŝĐĂůƐƵƐĞĚŝŶŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ƐĐŝĞŶĐĞĂŶĚ





 31275 : العالمة التجارية رقم







 31275 : العالمة التجارية رقم

 0 : يف الصنف

 0 : يف الصنف

 7102/17/04 : التاريخ
 املواد الكيماوية اليت تستخدم يف الصناعة: من اجل
والعلوم والتصوير الفوتوغرايف والزراعة و

 7102/17/04 : التاريخ
 املواد الكيماوية اليت تستخدم يف الصناعة: من اجل

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚĞŵŝĐĂůƐƵƐĞĚŝŶŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ƐĐŝĞŶĐĞĂŶĚ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ͕ĂƐǁĞůůĂƐŝŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĞĂŶĚ
ĨŽƌĞƐƚƌǇ͖ƵŶƉƌŽĐĞƐƐĞĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůƌĞƐŝŶƐ͕ƵŶƉƌŽĐĞƐƐĞĚƉůĂƐƚŝĐƐ͖ البستنة
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ͕ĂƐǁĞůůĂƐŝŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĞĂŶĚ
ŵĂŶƵƌĞƐ͖ĨŝƌĞĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͖ƚĞŵƉĞƌŝŶŐĂŶĚ
،  الراتينجات الصناعية غري املعاجلة، والتحريج
والعلوم والتصوير الفوتوغرايف والزراعة و البستنة
ƐŽůĚĞƌŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĐŚĞŵŝĐĂůƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌƉƌĞƐĞƌǀŝŶŐ
ĨŽƌĞƐƚƌǇ͖ƵŶƉƌŽĐĞƐƐĞĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůƌĞƐŝŶƐ͕ƵŶƉƌŽĐĞƐƐĞĚƉůĂƐƚŝĐƐ͖
ĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐ͖ƚĂŶŶŝŶŐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐƵƐĞĚŝŶŝŶĚƵƐƚƌǇ ،  مواد إطفاء احلريق،  السماد، البالستيك غري املعاجل
ŵĂŶƵƌĞƐ͖ĨŝƌĞĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͖ƚĞŵƉĞƌŝŶŐĂŶĚ الكيماوية،املستحضرات
مستحضرات سقيغرياملعادن واملعاجلة
 الراتينجات الصناعية، والتحريج
 املواد الكيماوية اخلاصة حبفظ، اخلاصة ابللحام
ƐŽůĚĞƌŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĐŚĞŵŝĐĂůƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌƉƌĞƐĞƌǀŝŶŐ
، موادالدابغة
 مواد، ،األغذية
إطفاءاملواداحلر
 السماد، البالستيك غري املعاجل
 اليت، الالصقةيق
ĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐ͖ƚĂŶŶŝŶŐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐƵƐĞĚŝŶŝŶĚƵƐƚƌǇتستخدم
مستحضرات سقي املعادن و املستحضرات الكيماوية
 املواد الكيماوية اخلاصة حبفظ، اخلاصة ابللحام




Trade Mark No.: 30829
In Class: 1
Date: 14/02/2017

 املواد الالصقة اليت تستخدم،  مواد الدابغة، األغذية
 31275 : العالمة التجارية رقم
 0 : يف الصنف

 7102/17/04 : التاريخ
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 اال رات العربيا المتحوة, بب

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
2017/10/1 العدد التاسع عرش
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

تشتمل العالمةعلى على اللون االسود واالمحر
 يف الصناعة







In the name of: National Fire Fighting Manufacturing
FZCO

 الشركة الوطنية لصناعة: أبسم

ح.م.معدات مكافحة احلريق ش
 يف الصناعة

In the name of: National Fire Fighting Manufacturing
لصناعة15011
الشركة الوطنية
:  صووووونووقأبسم: العنووووو ا
ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘Žǆ͗ϭϳϬϭϰƵďĂŝ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ
بريوووووو
; 04 Ϳ
FZCO
ح.م.معدات مكافحة احلريق ش
ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘Žǆ͗ϭϳϬϭϰƵďĂŝ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ 15011  صووووونووق بريوووووو: المتحوة
العربيا العنووووو ا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

تشتمل العالمةعلى على اللون االسود واالمحر












; 04324
Ϳ



Trade Mark No.: 30830
In Class: 9

 اال رات, بب

/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

تشتمل العالمةعلى على اللون االسود واالمحر


 اال رات العربيا المتحوة, بب



; 04 Ϳ

Date: 14/02/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ͕ŶĂƵƚŝĐĂů͕ƐƵƌǀĞǇŝŶŐ͕
Trade Mark No.: 30830

ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ŽƉƚŝĐĂů͕ǁĞŝŐŚŝŶŐ͕
In Class: 9
ŵĞĂƐƵƌŝŶŐ͕ƐŝŐŶĂůůŝŶŐ͕ĐŚĞĐŬŝŶŐ;ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶͿ͕ůŝĨĞͲƐĂǀŝŶŐ
Date: 14/02/2017
ĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ͕ŶĂƵƚŝĐĂů͕ƐƵƌǀĞǇŝŶŐ͕
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŽƌĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ͕ƐǁŝƚĐŚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ͕
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ŽƉƚŝĐĂů͕ǁĞŝŐŚŝŶŐ͕
ŵĞĂƐƵƌŝŶŐ͕ƐŝŐŶĂůůŝŶŐ͕ĐŚĞĐŬŝŶŐ;ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶͿ͕ůŝĨĞͲƐĂǀŝŶŐ
ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŶŐ͕ƌĞŐƵůĂƚŝŶŐŽƌĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͖
ĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌĞĐŽƌĚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽƌƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŽƌĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ͕ƐǁŝƚĐŚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ͕
ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŶŐ͕ƌĞŐƵůĂƚŝŶŐŽƌĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͖
ƐŽƵŶĚŽƌŝŵĂŐĞƐ͖ŵĂŐŶĞƚŝĐĚĂƚĂĐĂƌƌŝĞƌƐ͕ƌĞĐŽƌĚŝŶŐĚŝƐĐƐ͖
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌĞĐŽƌĚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽƌƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨ
ĐŽŵƉĂĐƚĚŝƐĐƐ͖sΖƐĂŶĚŽƚŚĞƌĚŝŐŝƚĂůƌĞĐŽƌĚŝŶŐŵĞĚŝĂ͖
ƐŽƵŶĚŽƌŝŵĂŐĞƐ͖ŵĂŐŶĞƚŝĐĚĂƚĂĐĂƌƌŝĞƌƐ͕ƌĞĐŽƌĚŝŶŐĚŝƐĐƐ͖
ĐŽŵƉĂĐƚĚŝƐĐƐ͖sΖƐĂŶĚŽƚŚĞƌĚŝŐŝƚĂůƌĞĐŽƌĚŝŶŐŵĞĚŝĂ͖
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĨŽƌĐŽŝŶͲŽƉĞƌĂƚĞĚĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ĐĂƐŚƌĞŐŝƐƚĞƌƐ͕
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĨŽƌĐŽŝŶͲŽƉĞƌĂƚĞĚĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ĐĂƐŚƌĞŐŝƐƚĞƌƐ͕
ĐĂůĐƵůĂƚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĚĂƚĂƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͕
ĐĂůĐƵůĂƚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĚĂƚĂƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͕
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ĨŝƌĞͲĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐ
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ĨŝƌĞͲĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐ
Trade Mark No.:
30830
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ 

In Class: 9

Date: 14/02/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ͕ŶĂƵƚŝĐĂů͕ƐƵƌǀĞǇŝŶŐ͕







 31231 : العالمة التجارية رقم
 5 : يف الصنف
 7102/17/04 : التاريخ







 واملالحية31231
العلمية
 : واألدواتية رقم
 األجهزة العالمة التجار: من اجل

5
يف
 التصوير الفوتوغرايف: الصنف
وادوات
واملساحية واجهزة
 7102/17/04 : التاريخ

والسينمائي واالجهزة واالدوات البصرية وادوات الوزن
والقياس واإلشارة

 األجهزة واألدوات العلمية واملالحية: من اجل
الفوتوغرايف
وادوات) التصوير
واجهزة
واإلنقاذ
اإلشراف
( واملساحية
واملراقبة

والسينمائي واالجهزة واالدوات البصرية وادوات الوزن
واملراقبةاو (حتويل
واإلشارة فتح
لوصل او
اإلشراف) اوواإلنقاذ
وادوات والقياس
حتويل او
فتح او
الطاقةلوصل او
أجهزة وادوات
,والتعليم
,ابئية
الكهر
التحكم يف


 أجهزة,والتعليم

تكثيف او تنظيم او
اجهزة تسجيل أو

,تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهرابئية
,ارسال أو نسخ الصوت أو الصورة
,اجهزة تسجيل أو ارسال أو نسخ الصوت أو الصورة

 31231 : العالمة التجارية رقم
 5 : يف الصنف

 اقراص, أقراص تسجيل,حامالت بياانت مغناطيسية

 اقراص فيديوية رقمية وغريها من وسائط,مدجمة
 7102/17/04 : التاريخ
 آليات لالجهزة اليت تعمل بقطع,التسجيل الرقمية

 األجهزة واألدوات العلمية واملالحية: من اجل
 معدات, االت حاسبة, االت تسجيل النقد,النقد
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ŽƉƚŝĐĂů͕ǁĞŝŐŚŝŶŐ͕
وادوات
ŵĞĂƐƵƌŝŶŐ͕ƐŝŐŶĂůůŝŶŐ͕ĐŚĞĐŬŝŶŐ;ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶͿ͕ůŝĨĞͲƐĂǀŝŶŐ
,الفوتوغرايف
التصويربرامج كمبيوتر
,الكمبيوتر
واجهزةاجهزة
,واملساحيةالبياانت
معاجلة
ĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
واالجهزة واالدوات البصرية وادوات الوزن
والسينمائي
أجهزة إطفاء احلرائق
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŽƌĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ͕ƐǁŝƚĐŚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ͕
لصناعة(اإلشراف) واإلنقاذ
واملراقبة
In
the name of: National Fire Fighting Manufacturing
واإلشارةالوطنية
والقياس الشركة
: أبسم
ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŶŐ͕ƌĞŐƵůĂƚŝŶŐŽƌĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͖
FZCO
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌĞĐŽƌĚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽƌƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨ
ح.م.وادواتش
مكافحة احلريق
معدات
لوصل او فتح او حتويل او
 أجهزة,والتعليم
ƐŽƵŶĚŽƌŝŵĂŐĞƐ͖ŵĂŐŶĞƚŝĐĚĂƚĂĐĂƌƌŝĞƌƐ͕ƌĞĐŽƌĚŝŶŐĚŝƐĐƐ͖
ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘Žǆ͗ϭϳϬϭϰƵďĂŝ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ
ق
: العنووووواو ا
ĐŽŵƉĂĐƚĚŝƐĐƐ͖sΖƐĂŶĚŽƚŚĞƌĚŝŐŝƚĂůƌĞĐŽƌĚŝŶŐŵĞĚŝĂ͖
, الكهرابئية15011
بريوووووويف الطاقة
صووووونووالتحكم
تنظيم او
تكثيف
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĨŽƌĐŽŝŶͲŽƉĞƌĂƚĞĚĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ĐĂƐŚƌĞŐŝƐƚĞƌƐ͕
 اال رات العربيا المتحوة, بب
,اجهزة تسجيل أو ارسال أو نسخ الصوت أو الصورة
ĐĂůĐƵůĂƚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĚĂƚĂƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͕
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ĨŝƌĞͲĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐ







W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

تشتمل العالمةعلى على اللون االسود واالمحر



W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

تشتمل العالمةعلى على اللون االسود واالمحر
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2017/10/1 العدد التاسع عرش



; 04325
Ϳ

In the name of: National Fire Fighting Manufacturing
FZCO

 الشركة الوطنية لصناعة: أبسم





ح.م.معدات مكافحة احلريق ش


ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘Žǆ͗ϭϳϬϭϰƵďĂŝ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ
 صووووونووق: العنووووو ا
15011 بريوووووو
Trade
Mark No.: 30831
31230
 : العالمة التجارية رقم
المتحوة
العربيا
 اال ر, بب
In Class: 12
 ات
07
: يف الصنف
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
/
'/W
Ͳ
dDW
ŐĞŶƚƐ
:
التبليغ
عنوان
Date: 14/02/2017
 7102/17/04 : التاريخ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
sĞŚŝĐůĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌůŽĐŽŵŽƚŝŽŶďǇ
 اجهزة النقل الربي أو اجلوي أو،  املركبات: من اجل

 31231 : العالمة التجارية رقم
ůĂŶĚ͕ĂŝƌŽƌǁĂƚĞƌ  Trade Mark No.: 30830

البحري
In Class: 9

5
:
الصنف
يف

تشتمل العالمةعلى على اللون االسود واالمحر
Date: 14/02/2017
 7102/17/04 : التاريخ


In
the name of: National
Fire
Fighting
Manufacturing
 الشركة الوطنية لصناعة: أبسم
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ͕ŶĂƵƚŝĐĂů͕ƐƵƌǀĞǇŝŶŐ͕


 FZCO





 األجهزة واألدوات العلمية واملالحية: من اجل
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ŽƉƚŝĐĂů͕ǁĞŝŐŚŝŶŐ͕
واملساحية واجهزة وادوات التصوير الفوتوغرايف
ŵĞĂƐƵƌŝŶŐ͕ƐŝŐŶĂůůŝŶŐ͕ĐŚĞĐŬŝŶŐ;ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶͿ͕ůŝĨĞͲƐĂǀŝŶŐ
ĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
والسينمائي واالجهزة واالدوات البصرية وادوات الوزن
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŽƌĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ͕ƐǁŝƚĐŚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ͕
والقياس واإلشارة واملراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ
ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŶŐ͕ƌĞŐƵůĂƚŝŶŐŽƌĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͖
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌĞĐŽƌĚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽƌƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨ
 أجهزة وادوات لوصل او فتح او حتويل او,والتعليم
ƐŽƵŶĚŽƌŝŵĂŐĞƐ͖ŵĂŐŶĞƚŝĐĚĂƚĂĐĂƌƌŝĞƌƐ͕ƌĞĐŽƌĚŝŶŐĚŝƐĐƐ͖
ĐŽŵƉĂĐƚĚŝƐĐƐ͖sΖƐĂŶĚŽƚŚĞƌĚŝŐŝƚĂůƌĞĐŽƌĚŝŶŐŵĞĚŝĂ͖
,تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهرابئية
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĨŽƌĐŽŝŶͲŽƉĞƌĂƚĞĚĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ĐĂƐŚƌĞŐŝƐƚĞƌƐ͕
,اجهزة تسجيل أو ارسال أو نسخ الصوت أو الصورة
ĐĂůĐƵůĂƚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĚĂƚĂƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͕
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ĨŝƌĞͲĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐ
National
Fire Fighting Manufacturing
لصناعة

ح.م.مكافحة احلريق ش
معدات


ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘Žǆ͗ϭϳϬϭϰƵďĂŝ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ 15011  صووووونووق بريوووووو: العنووووو ا

; 06 Ϳ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
In the name of:
FZCO

 اال رات العربيا المتحوة, بب

/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

تشتمل العالمةعلى على اللون االسود واالمحر


ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘Žǆ͗ϭϳϬϭϰƵďĂŝ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ










326



كة
الشر

ات العربيا المتحوة
ر

:



الوطنية









 31237 : العالمة التجارية رقم


In Class: 1
Date: 14/02/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚĞŵŝĐĂůƐƵƐĞĚŝŶŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ƐĐŝĞŶĐĞĂŶĚ

ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ͕ĂƐǁĞůůĂƐŝŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĞĂŶĚ
ĨŽƌĞƐƚƌǇ͖ƵŶƉƌŽĐĞƐƐĞĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůƌĞƐŝŶƐ͕ƵŶƉƌŽĐĞƐƐĞĚƉůĂƐƚŝĐƐ͖
ŵĂŶƵƌĞƐ͖ĨŝƌĞĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͖ƚĞŵƉĞƌŝŶŐĂŶĚ
ƐŽůĚĞƌŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĐŚĞŵŝĐĂůƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌƉƌĞƐĞƌǀŝŶŐ
ĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐ͖ƚĂŶŶŝŶŐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐƵƐĞĚŝŶŝŶĚƵƐƚƌǇ

بب



Trade Mark No.: 30832

ŚĞŵŝĐĂůƐƵƐĞĚŝŶŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ƐĐŝĞŶĐĞĂŶĚ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ͕ĂƐǁĞůůĂƐŝŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĞĂŶĚ
ĨŽƌĞƐƚƌǇ͖ƵŶƉƌŽĐĞƐƐĞĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůƌĞƐŝŶƐ͕ƵŶƉƌŽĐĞƐƐĞĚƉůĂƐƚŝĐƐ͖
ŵĂŶƵƌĞƐ͖ĨŝƌĞĞ ǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͖ƚĞŵƉĞƌŝŶŐĂŶĚ
ƐŽůĚĞƌŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĐŚĞŵŝĐĂůƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌƉƌĞƐĞƌǀŝŶŐ
ĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐ͖ƚĂŶŶŝŶŐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐƵƐĞĚŝŶŝŶĚƵƐƚƌǇ 

 اال,



; 06 Ϳ
In Class: 1
Date: 14/02/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗

أبسم

العنووووو ا

/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

تشتمل العالمةعلى على اللون االسود واالمحر


; 06 Ϳ

Trade Mark No.: 30832

:

 ح.م.معدات مكافحة احلريق ش

15011  صووووونووق بريوووووو:





 0 : يف الصنف
اليت
املواد
من
 الكيماوية
7102/17
/04 اجل
: التاريخ
31237 : العالمة التجارية رقم


تستخدم يف الصناعة
البستنة
و
، املعاجلة

 0 : يف الصنف
7102 /17 /04 : التاريخ
:

الفوتوغرايف والزراعة
والعلوم والتصوير
غري
الصناعية
الراتينجات
،
والتحريج

 املواد الكيماوية اليت تستخدم يف الصناعة: من اجل

،  مواد إطفاء احلريق،  السماد، البالستيك غري املعاجل

والعلوم والتصوير الفوتوغرايف والزراعة و البستنة
،  الراتينجات الصناعية غري املعاجلة، والتحريج

مستحضرات سقي املعادن و املستحضرات الكيماوية
حبفظ
اخلاصة
الكيماوية
املواد
،
ابللحام
اخلاصة

 املواد الالصقة اليت تستخدم،  مواد الدابغة، األغذية
 يف الصناعة

،  مواد إطفاء احلريق،  السماد، البالستيك غري املعاجل

مستحضرات سقي املعادن و املستحضرات الكيماوية
 املواد الكيماوية اخلاصة حبفظ، اخلاصة ابللحام




Trade Mark No.: 30832
In the
Class:
1 of: Alteco Chemical Pte Ltd
In
name

 املواد الالصقة اليت تستخدم،  مواد الدابغة، األغذية
 31237 : التجارية رقم
يفالعالمة
الصناعة

 0التيكو
: الصنف
يف
كيميكال بيت ال
: أبسم

Date: 14/02/2017
يت دي
 7102/17/04 : التاريخ
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϵ͕dƵĂƐǀĞŶƵĞϭϭ͕^ŝŶŐĂƉŽƌĞϲϯϵϬϴϰ
11 افنيووووو
 تووووو ا,19املواد
:  ا:العنووووو
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚĞŵŝĐĂůƐƵƐĞĚŝŶŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ƐĐŝĞŶĐĞĂŶĚ  يف الصناعة,تستخدم
الكيماويةساليت
من اجل
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ͕ĂƐǁĞůůĂƐŝŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĞĂŶĚ
ĨŽƌĞƐƚƌǇ͖ƵŶƉƌŽĐĞƐƐĞĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůƌĞƐŝŶƐ͕ƵŶƉƌŽĐĞƐƐĞĚƉůĂƐƚŝĐƐ͖
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ŵĂŶƵƌĞƐ͖ĨŝƌĞĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͖ƚĞŵƉĞƌŝŶŐĂŶĚ
ƐŽůĚĞƌŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĐŚĞŵŝĐĂůƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌƉƌĞƐĞƌǀŝŶŐ

ĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐ͖ƚĂŶŶŝŶŐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐƵƐĞĚŝŶŝŶĚƵƐƚƌǇ




879061
سنل ف رة
الفوتوغرايف والزراعة و البستنة
والتصوير
والعلوم
/
'/W
Ͳ
dDW
ŐĞŶƚƐ
:
التبليغ
عنوان
،  الراتينجات الصناعية غري املعاجلة، والتحريج
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
،  مواد إطفاء احلريق،  السماد، البالستيك غري املعاجل

مستحضرات سقي املعادن و املستحضرات الكيماوية
 املواد الكيماوية اخلاصة حبفظ، اخلاصة ابللحام

أبسم

كة
الشر

:

الوطنية

In the name of: National Fire Fighting Manufacturing
FZCO

لصناعة

معدات مكافحة احلريق ش.م .ح

 :صووووونووق بريوووووو 15011

العنووووو ا

بب

 ,اال

ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘Žǆ͗ϭϳϬϭϰƵďĂŝ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ

ات العربيا المتحوة
ر

:

عنوان التبليغ / '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

تشتمل العالمةعلى على اللون االسود واالمحر


العدد التاسع عرش 2017/10/1

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

208






327





Ϳ ; 06







الطباعة  ،االكالشيهات 
رقم  :،حروف
أخرى)
العالمةفئات
ضمن
 31233
التجارية






Trade Mark No.: 30833
InClass:
the name
In
16 of: Alteco Chemical Pte Ltd

كيميكال بيت ال
يفأبسم
التيكو 06
الص:نف :
يت
Date: 14/02/2017
دي  7102/17/04 :
التاريخ
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϵ͕dƵĂƐǀĞŶƵĞϭϭ͕^ŝŶŐĂƉŽƌĞϲϯϵϬϴϰ
افنيووووو ,11
تووووو اس
الورق ,19
العنووووو ا :
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
WĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
الكرتون) واألصناف
املقوى (
والورق
من اجل :
ƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚ
 879061غري املصنفة يف فئات أخرى ،
سنل فمنرةهذه املواد
املصنوعة
͖ŵĂƚƚĞƌ͖ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

/
'/W
Ͳ
dDW
ŐĞŶƚƐ
:
التبليغ
عنوان
’adhesives for stationery or household purposes; artists
املطبوعات ومواد جتليد الكتب  ،الصور الفوتوغرافية ،
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ƉĂŝŶƚďƌƵƐŚĞƐ͖ƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐĂŶĚŽĨĨŝĐĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞƐ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

املستعملة يف القرطاسية أو
القرطاسية  ،املواد الالصقة
;ĞǆĐĞƉƚĨƵƌŶŝƚƵƌĞͿ͖ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂůĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů

;ĞǆĐĞƉƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐͿ͖ƉůĂƐƚŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƉĂĐŬĂŐŝŶŐ;ŶŽƚ
لألغراض املنزلية  ،األدوات اخلاصة ابلفنانني  ،فرش
included
in
other
;)classes
’printers
;type
printing
blocks


التلوين والدهان  ،اآلالت الكاتبة ومستلزمات املكاتب


(عدا األاثث)  ،املواد االرشادية والتعليمية (عدا

األجهزة)   ،مواد بالستيكية للتغليف (غري املصنفة
ضمن فئات أخرى)  ،حروف الطباعة  ،االكالشيهات 
;
02
Ϳ
In the name of: Alteco Chemical Pte Ltd
أبسم  :التيكو كيميكال بيت ال
العالمة التجارية رقم 31237 :

يف الصنف  0 :
التاريخ 7102 /17 /04 :
من اجل

:



Trade Mark No.: 30832
In Class: 1
Date: 14/02/2017



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚĞŵŝĐĂůƐƵƐĞĚŝŶŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ƐĐŝĞŶĐĞĂŶĚ

املواد الكيماوية اليت تستخدم يف الصناعة

الفوتوغرايف والزراعة
والعلوم والتصوير
غري
الصناعية
الراتينجات
،
والتحريج

ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ͕ĂƐǁĞůůĂƐŝŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĞĂŶĚ
͖ĨŽƌĞƐƚƌǇ͖ƵŶƉƌŽĐĞƐƐĞĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůƌĞƐŝŶƐ͕ƵŶƉƌŽĐĞƐƐĞĚƉůĂƐƚŝĐƐ
ŵĂŶƵƌĞƐ͖ĨŝƌĞĞ ǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͖ƚĞŵƉĞƌŝŶŐĂŶĚ
ƐŽůĚĞƌŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĐŚĞŵŝĐĂůƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌƉƌĞƐĞƌǀŝŶŐ
 ĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐ͖ƚĂŶŶŝŶŐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐƵƐĞĚŝŶŝŶĚƵƐƚƌǇ

البستنة
و
املعاجلة ،

البالستيك غري املعاجل  ،السماد  ،مواد إطفاء احلريق ،

مستحضرات سقي املعادن و املستحضرات الكيماوية
حبفظ
اخلاصة
الكيماوية
املواد
،
ابللحام
اخلاصة

األغذية  ،مواد الدابغة  ،املواد الالصقة اليت تستخدم
يف الصناعة 

يت دي

ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϵ͕dƵĂƐǀĞŶƵĞϭϭ͕^ŝŶŐĂƉŽƌĞϲϯϵϬϴϰ

العنووووو ا  ,19 :تووووو اس افنيووووو ,11
سنل ف رة 879061



ضمن فئات أخرى)  ،حروف الطباعة  ،االكالشيهات

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

أبسم :
يت دي

التيكو كيميكال

العنووووو ا
سنل ف

بيت

ال

 ,19 :تووووو اس افنيووووو

ة 879061
ر

,11

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

In the name of: Alteco Chemical Pte Ltd
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϵ͕dƵĂƐǀĞŶƵĞϭϭ͕^ŝŶŐĂƉŽƌĞϲϯϵϬϴϰ
:

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬů ͲĞĞƌĞŚ




















العالمة التجارية رقم 31234 :

يف الصنف 07 :
التاريخ 7102 /17 /04 :

املالحق







النارية,
الدراجات
:
السيارات ,السيارات

التاريخ  7102/17/04 :

كبات,
امل ر








العالمة التجارية رقم  31234 :
يف الصنف  07 :

اجل
من
الكهرابئية,

328

Ϳ ; 02



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ




الكهرابئية

الدراجات
الكهرابئية,

كبات,
للمر

النارية
مالحق

كبات
مر

واحلقول
االراضي
كبات
مر
كل
واحلقول,
االراضي
الدراجات
الصغرية,
البخارية
الدراجات
الكهرابئية,

من اجل  :الدراجات النارية ,الدراجات النارية
الكهرابئية ,السيارات ,السيارات الكهرابئية ,مالحق

الدراجات
اهلوائية,
الدراجات
الكهرابئية,
الصغرية
اهلوائية الكهرابئية ,كراسي املقعدين ,كراسي املقعدين

املركبات ,املالحق الكهرابئية للمركبات ,مركبات

االراضي واحلقول ,كل مركبات االراضي واحلقول
الكهرابئية ,الدراجات البخارية الصغرية ,الدراجات

Ϳ ; 02

Trade Mark No.: 30834
In Class: 12

Trade Mark No.: 30834
In Class: 12
Date: 14/02/2017

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ

Date: 14/02/2017

ĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖ƵƚŝůŝƚǇǀĞŚŝĐůĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐ
ƵƚŝůŝƚǇǀĞŚŝĐůĞƐ͖ĂůůƚĞƌƌĂŝŶǀĞŚŝĐůĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůůƚĞƌƌĂŝŶ
͖ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ŵŽďŝůŝƚǇƐĐŽŽƚĞƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐŵŽďŝůŝƚǇƐĐŽŽƚĞƌƐ
ďŝĐǇĐůĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐďŝĐǇĐůĞƐ͖ǁŚĞĞůĐŚĂŝƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐ
ǁŚĞĞůĐŚĂŝƌƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐŽĨƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚŐŽŽĚƐ͖ƚŝƌĞƐ

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ

ĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖ƵƚŝůŝƚǇǀĞŚŝĐůĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐ
ƵƚŝůŝƚǇǀĞŚŝĐůĞƐ͖ĂůůƚĞƌƌĂŝŶǀĞŚŝĐůĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůůƚĞƌƌĂŝŶ
͖ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ŵŽďŝůŝƚǇƐĐŽŽƚĞƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐŵŽďŝůŝƚǇƐĐŽŽƚĞƌƐ
ďŝĐǇĐůĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐďŝĐǇĐůĞƐ͖ǁŚĞĞůĐŚĂŝƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐ
ǁŚĞĞůĐŚĂŝƌƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐŽĨƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚŐŽŽĚƐ͖ƚŝƌĞƐ

الصغرية الكهرابئية ,الدراجات اهلوائية ,الدراجات
اهلوائية الكهرابئية ,كراسي املقعدين ,كراسي املقعدين





العالمة التجارية رقم  31234 :
يف الصنف  07 :

Trade Mark No.: 30834
In Class: 12

͕ĚĚƌĞƐƐ͗EŽ͘ϯϱ͕tĂŶ,ƐŝŶŐ^ƚƌĞĞƚ͕^ĂŶŵŝŶŝƐƚƌŝĐƚ
͘͘<ĂŽŚƐŝƵŶŐ͕dĂŝǁĂŶ͕Z͘K

العنوووووو ا  :نوووووو  ,77 .وا هسووووووينن
سوووووووتريت ,سوووووووو نمين بيسووووووووتري ت,

209

عرش ,ت ي ا
وسي نن
العدد ك
2017/10/1
التاسع

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ / '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


الكهرابئية ,قطع واجزاء البضائع املذكورة ,االطارات 

In the name of: KWANG YANG MOTOR CO., LTD.
أبسم  :كوانغ اينغ موتور كو,.

ال يت دي.



العنوووووو ا  :نوووووو  ,77 .وا هسووووووينن

͕ĚĚƌĞƐƐ͗EŽ͘ϯϱ͕tĂŶ,ƐŝŶŐ^ƚƌĞĞƚ͕^ĂŶŵŝŶŝƐƚƌŝĐƚ
͘͘<ĂŽŚƐŝƵŶŐ͕dĂŝǁĂŶ͕Z͘K

الكهرابئية ,قطع واجزاء البضائع املذكورة ,االطارات 
In the name of: KWANG YANG MOTOR CO., LTD.
أبسم  :كوانغ اينغ موتور كو,.

ال يت دي
وووووووتري .ت,
سوووووووتريت ,سوووووووو نمين بيسو
العنوووووو ا  :نوووووو  ,77 .وا

ك وسي نن ,ت ي ا

Ϳ ; 05

͕ĚĚƌĞƐƐ͗EŽ͘ϯϱ͕tĂŶ,ƐŝŶŐ^ƚƌĞĞƚ͕^ĂŶŵŝŶŝƐƚƌŝĐƚ
͘͘<ĂŽŚƐŝƵŶŐ͕dĂŝǁĂŶ͕Z͘K

هسووووووينن

سوووووووتريت ,سوووووووو نمين بيسووووووووتري ت,

ك وسي نن ,ت ي ا

عنوان التبليغ / '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ / '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
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العالمة التجارية رقم  31239 :

يف الصنف  07 :



العالمة التجارية رقم  31239 :

يف الصنف  07 :

التاريخ  7102/17/04 :
من اجل  :الدراجات النارية ,الدراجات النارية

الكهرابئية ,السيارات ,السيارات الكهرابئية ,مالحق
املركبات ,املالحق الكهرابئية للمركبات ,مركبات

التاريخ  7102/17/04 :
الدراجاتالبخارية النار
من اجل  :الدراجات النارية,
الصغرية,ية الدراجات
الكهرابئية ,الدراجات
االراضي واحلقول ,كل مركبات االراضي واحلقول

Trade Mark No.: 30835
Trade Mark No.: 30835
In Class: 12
Date: 14/02/2017

In Class: 12

ĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖ƵƚŝůŝƚǇǀĞŚŝĐůĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐ
ƵƚŝůŝƚǇǀĞŚŝĐůĞƐ͖ĂůůƚĞƌƌĂŝŶǀĞŚŝĐůĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůůƚĞƌƌĂŝŶ
͖ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ŵŽďŝůŝƚǇƐĐŽŽƚĞƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐŵŽďŝůŝƚǇƐĐŽŽƚĞƌƐ
ďŝĐǇĐůĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐďŝĐǇĐůĞƐ͖ǁŚĞĞůĐŚĂŝƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐ
ǁŚĞĞůĐŚĂŝƌƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐŽĨƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚŐŽŽĚƐ͖ƚŝƌĞƐ

Date: 14/02/2017

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ

الصغرية الكهرابئية ,الدراجات اهلوائية ,الدراجاتĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖ƵƚŝůŝƚǇǀĞŚŝĐůĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐ
مالحق
الكهابئية,رابئية
الكهرابئية ,السيارات ,السيارات
كراسي املقعدين
كراسي ,املقعدين,
اهلوائية الكهر
ƵƚŝůŝƚǇǀĞŚŝĐůĞƐ͖ĂůůƚĞƌƌĂŝŶǀĞŚŝĐůĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůůƚĞƌƌĂŝŶ
͖ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ŵŽďŝůŝƚǇƐĐŽŽƚĞƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐŵŽďŝůŝƚǇƐĐŽŽƚĞƌƐ
املركبات ,املالحق الكهرابئية للمركبات ,مركبات
ďŝĐǇĐůĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐďŝĐǇĐůĞƐ͖ǁŚĞĞůĐŚĂŝƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐ
االراضي واحلقول ,كل مركبات االرا ضي واحلقول ǁŚĞĞůĐŚĂŝƌƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐŽĨƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚŐŽŽĚƐ͖ƚŝƌĞƐ




الكهرابئية ,الدراجات البخارية الصغرية ,الدراجات

اجات  اهلوائية ,الدراجات
ابئية  :,الدر
31239
الكهيةررقم
الصغريةالتجار
العالمة
ابئية  ,كراسي املقعدين ,كراسي املقعدين
يفاهلوائية
الكهر07
الصنف :

Trade Mark No.: 30835
In Class: 12
Date: 14/02/2017

 7102
/17
ابئية/04,
التاريخر :
البضائع املذكورة ,االطارات 
واجزاء
قطع
الكه
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖DŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ
In the name of:
LTD.يةKWANG YANG MOTOR CO.,
كور,.ية ,الدراجات النار
موتور النا
الدراجات
اجل :
من
كوانغ اينغ
أبسم :
ĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖ƵƚŝůŝƚǇǀĞŚŝĐůĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐ
دي .,السيارات ,السيارات الكهرابئية ,مالحق
الكهريتابئية
ال
ƵƚŝůŝƚǇǀĞŚŝĐůĞƐ͖ĂůůƚĞƌƌĂŝŶǀĞŚŝĐůĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůůƚĞƌƌĂŝŶ
͖ǀĞŚŝĐůĞƐ͖ŵŽďŝůŝƚǇƐĐŽŽƚĞƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐŵŽďŝůŝƚǇƐĐŽŽƚĞƌƐ
͕ĚĚƌĞƐƐ͗EŽ͘ϯϱ͕tĂŶ,ƐŝŶŐ^ƚƌĞĞƚ͕^ĂŶŵŝŶŝƐƚƌŝĐƚ
كبات ,مركبات
املالحقووووو .الكه
املركبات
للمروووووينن
ابئية هسو
77ر ,وا
العن,وووووو ا  :نو
ďŝĐǇĐůĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐďŝĐǇĐůĞƐ͖ǁŚĞĞůĐŚĂŝƌƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐ
͘͘<ĂŽŚƐŝƵŶŐ͕dĂŝǁĂŶ͕Z͘K
االرات,
وووووووتري
نمينمربيسو
سوووووووتريت,
كبات
واحلقولس,ووووووووكل
االراضي
ضي واحلقول ǁŚĞĞůĐŚĂŝƌƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐŽĨƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚŐŽŽĚƐ͖ƚŝƌĞƐ

وسي نن ,ت ي ا
الدراجات البخارية الصغرية ,الدراجات
الكهركابئية,
اهلوائية/'/W,
Ͳ dDW
ŐĞŶƚƐ
عنوان
الدراجات
اجات
التبليغر :ابئية ,الدر
الصغرية الكه
 W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚكراسي املقعدين
اهلوائية الكهرابئية ,كراسي املقعدين,




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :















2017/10/1
العدد التاسع عرش

أبسم  :شركة الشلة لتجارة
األدوية واملستلزمات الطبية

املسامهة اخلصوصية احملدودة

210

; 71 Ϳ330

In the name of: sharkat al shelleh letejarat al adwya wa al
mostazamat al tebya al-mosahma al-khososia al-mahdoda


العالمة التجارية رقم  31236 :
العنوووو ا  :فلسوووووطين  -البيووووورة  -ام
يف الصنف  3 :
الشراي  -ق بل ص الت االنولس
التاريخ  7102/ 17/04 :

اجلرمق -
كوه -
ومشار
كمال
التبليغ :
عنوان
أخرى
عمارة ومواد
االقمشة
تبييض
من اجل :
رقم 31236 :
مستحضراتالتجارية
العالمة

Trade Mark No.: 30836

ĚĚƌĞƐƐ͗WĂůĞƐƚŝŶĞͲůďŝƌĞŚͲŵĂůͲƐŚƌĂŝƚͲDŽŬĂďĞů
In Class: 3
^ĂůĂƚůĂŶĚĂůƵƐ
Date: 14/02/2017



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
Trade
Mark No.: 30836

ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͕ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
In Class: 3
والتعليم-3
الصنف :
املالبس،الشرفة -
مقابل
مستحضرات
الرتبيةيفوكي
تستعملمدييفريةغسل
البرية تنظيف ͕ ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ƐŽĂƉƐ͕ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽůŝƐ
Date:
14/02/2017

7102
/
17
/
04
:
التاريخ
ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͕ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ
وصقل وجلي وكشط صابون ،عطور وزيوت عطرية،

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
من اجل  :مستحضرات تبييض االقمشة ومواد أخرى

منظف
غسول (
للشعر ،حق
لوشن) اصحاهبا
اليعطي
جتميل،العالمة
مستحضرات هذه
ان تسجيل

أسنان
احلماية .املطلق

تستعمل يف غسل وكي املالبس ،مستحضرات تنظيف
الكلمات
والعبارات عطرية،
صابون ،عطور وزيوت
ابستخدام وكشط
وصقل وجلي



ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͕ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
͕ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ƐŽĂƉƐ͕ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽůŝƐ
ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͕ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ

In the name of: sharkat al shelleh letejarat al adwya
مستحضراتلتجارة
أبسم  :شركة الشلة
waللشعر ،منظف
alلوشن)
جتميل ،غسول (
االستخدام العام
واألرقام ذات
والرسومات الوصفية
tebya al-mosahma al-khososia al-mahdoda

أسنان.
واملستلزمات الطبية
األدوية
مبعزل عن العالمة
املسامهة اخلصوصية احملدودة
البضائعاماملذكورة ,االطارات 
واجزاء
الكهرابئية,
ĚĚƌĞƐƐ͗WĂůĞƐƚŝŶĞͲůďŝƌĞŚͲŵĂůͲƐŚƌĂŝƚͲDŽŬĂďĞů
وووورة -
قطع البيو
ووووطين -
 العنوووو ا  :فلسو
In the name of: KWANG YANG MOTOR CO., LTD.
أبسم  :كوانغ اينغ موتور كو,.
 ^ĂůĂƚůĂŶĚĂůƵƐ
الشراي  -ق بل ص الت االنولس
mostazamat al



ال يت دي.

عنوان التبليغ  :كمال ومشاركوه  -عمارة اجلرمق -
العنوووووو ا  :نوووووو  ,77 .وا هسووووووينن

والتعليم
البريةت,
ووووووووتريالشرفةبيس
سوووووووتريت-,سوووووووو نمين

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

͕ĚĚƌĞƐƐ͗EŽ͘ϯϱ͕tĂŶ,ƐŝŶŐ^ƚƌĞĞƚ͕^ĂŶŵŝŶŝƐƚƌŝĐƚ
͘͘<ĂŽŚƐŝƵŶŐ͕dĂŝǁĂŶ͕Z͘K

مقابل مديرية الرتبية

ك وسي نن ,ت ي ا
/'/W
dDW ŐĞŶƚƐ
ان تسجيل هذهعنوان
اصحاهباͲ حق
التبليغ :اليعطي
العالمة
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
والعبارات
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات

Ϳ ; 70



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام



مبعزل عن العالمة 














; 71 Ϳ331



Ϳ ; 70







Trade Mark No.: 30837

العالمة التجارية رقم  31232 :

In Class: 5

يف الصنف  9 :

التاريخ  7102/17/04 :
مستحضراترقم  31236 :
من اجل  :العالمة التجارية
صيدالنية وبيطرية،






Date: 14/02/2017
Mark No.: 30836
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗Trade
WŚĂƌƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůĂŶĚǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇ

In Class: 3
يف الصنف  3 :
͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ƐĂŶŝƚĂƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ
مواد وأغذية محية
مستحضرات صحية لغاايت طبية،
ĚŝĞƚĞƚŝĐĨŽŽĚĂŶĚƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůŽƌ
Date: 14/02/2017
التاريخ  7102/17/04 :

ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇƵƐĞ͕ĨŽŽĚĨŽƌďĂďŝĞƐ͕ĚŝĞƚĂƌǇƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐĨŽƌ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
للرضع
البيطريتبييضوأغذية
الطيب  :أو
أخرى
االقمشة ومواد
مستحضرات
معدة لالستعمال من اجل
Trade MarkƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͕ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
No.: 30837
العالمة التجارية رقم  31232 :
͕ŚƵŵĂŶƐĂŶĚĂŶŝŵĂůƐ͕ƉůĂƐƚĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌĚƌĞƐƐŝŶŐƐ
تستعمل يف غسل وكي املالبس ،مستحضرات
تنظيف ͕ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ƐŽĂƉƐ͕ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽůŝƐ
لالنسان
مكمالت للحمية الغذائية
واالطفال،
͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƐƚŽƉƉŝŶŐƚĞĞƚŚ͕ĚĞŶƚĂůǁĂǆ͕ĚŝŶƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ
In Class: 5 ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͕ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ
يف الصنف   9 :وصقل وجلي وكشط صابون ،عطور وزيوت عطرية،
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐǀĞƌŵŝŶ͕ĨƵŶŐŝĐŝĚĞƐ͕ŚĞƌďŝĐŝĚĞƐ


جتميل ،غسول (لوشن) للشعر ،منظف
مستحضرات 
التاريخ 7102/17/04 :
من اجل  :أسنان .
مستحضرات صيدالنية وبيطرية،

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

Date: 14/02/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůĂŶĚǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇ

͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ƐĂŶŝƚĂƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ
ĚŝĞƚĞƚŝĐĨŽŽĚĂŶĚƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůŽƌ
ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇƵƐĞ͕ĨŽŽĚĨŽƌďĂďŝĞƐ͕ĚŝĞƚĂƌǇƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐĨŽƌ
͕ŚƵŵĂŶƐĂŶĚĂŶŝŵĂůƐ͕ƉůĂƐƚĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌĚƌĞƐƐŝŶŐƐ

ĚĚƌĞƐƐ͗WĂůĞƐƚŝŶĞͲůďŝƌĞŚͲŵĂůͲƐŚƌĂŝƚͲDŽŬĂďĞů
^ĂůĂƚůĂŶĚĂůƵƐ

العنوووو ا  :فلسوووووطين  -البيووووورة  -ام
الشراي  -ق بل ص الت االنولس

العدد التاسع عرش 2017/10/1

211 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :كمال ومشاركوه  -عمارة اجلرمق -

مقابل مديرية الرتبية والتعليم  -الشرفة  -البرية

ومشع طب االسنان ،مطهرات ،مستحضرات الابدة
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق



واحليوان ،لصقات ومواد ضماد ،مواد حشو االسنان



احلشرات واحليواانت الضارة ،مبيدات فطرايت،

احلماية املطلق ابستخد ام الكلمات والعبارات
مبيدات اعشاب .
ذات االستخدام العام
واألرقام
In
لتجارة
الوصفيةالشلة
والرسوماتشركة
أبسم :
 the name of: sharkat al shelleh letejarat al adwya wa al
mostazamat al tebya al-mosahma al-khososia al-mahdoda
واجزاء البضائع املذكورة ,االطارات 
واملستلزماتابئية ,قطع
األدويةعن العالمة الكهر
مبعزل
الطبية
In the name of: KWANG YANG MOTOR CO., LTD.

كوانغ اينغ موتور كو,.
املسامهة اخلصوصيةأبسم :
احملدودة

ال يت دي.
العنوووو ا  :فلسوووووطين  -البيووووورة  -ام

العنوووووو ا  :نوووووو  ,77 .وا هسووووووينن

الشراي   -ق بل ص الت االنولس

سوووووووتريت ,سوووووووو نمين بيسووووووووتري ت,

 ĚĚƌĞƐƐ͗WĂůĞƐƚŝŶĞͲůďŝƌĞŚͲŵĂůͲƐŚƌĂŝƚͲDŽŬĂďĞů
͕ĚĚƌĞƐƐ͗EŽ͘ϯϱ͕tĂŶ,ƐŝŶŐ^ƚƌĞĞƚ͕^ĂŶŵŝŶŝƐƚƌŝĐƚ
^ĂůĂƚůĂŶĚĂůƵƐ

كوه ا  -عمارة اجلرمق -
عنوان التبليغ  :كمال ومشار
ك وسي نن ,ت ي

-ŐĞŶƚƐ
التبليغ  -:الشرفة
والتعليم
البريةͲ /'/W
dDW
مقابل مديرية الرتبيةعنوان
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

ان تسجيل هذه  العالمة اليعطي اصحاهبا حق

͘͘<ĂŽŚƐŝƵŶŐ͕dĂŝǁĂŶ͕Z͘K

Ϳ ; 77

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :








احلماية املطلق ابستخد ام الكلمات والعبارات

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :









Ϳ ; 71
332
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Trade Mark No.: 30838

العالمة التجارية رقم  31232 :

يف الصنف  01 :

7102
التجارية رقم 31236 :
التاريخ /17/04 :العالمة



In Class: 10
Date: 14/02/2017
Trade Mark No.: 30836


In Class: 3
يف الصنف  3 :
من اجل  :اجهزة وادوات جراحية وطبية وطب االسنان /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ƵƌŐŝĐĂů͕ŵĞĚŝĐĂů͕ĚĞŶƚĂůĂŶĚǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇ
Date: 14/02/2017

7102
/
17
التاريخ /04 :
͕ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůůŝŵďƐ͕ĞǇĞƐĂŶĚƚĞĞƚŚ
جتبري،
ادوات
صناعية،
واسنان
وعيون
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
أخرى
اد
ومو
االقمشة
تبييض
مستحضرات
اجل :
وبيطرية ،اطراف من

͘ŽƌƚŚŽƉĞĚŝĐĂƌƚŝĐĂůĞƐ͕ƐƵƚƵƌĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ

ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͕ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
تنظيف
مستحضرات
املالبس،
كي
و
غسل
يف
تستعمل
مواد خياطة أو درز اجلروح .
͕ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ƐŽĂƉƐ͕ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽůŝƐ
Trade
MarkĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͕ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ
No.:
30838 al shelleh

31232
كة رقم  :
شررية
العالمة:التجا
 waوزيوت عطرية،
 alعطور
كشط صابون،
الشلةوجلي و
وصقل
In
the name
of:
sharkat
letejarat al adwya
لتجارة
أبسم


مستحضرات جتميل ،غسول (لوشن) للشعر،
منظف In Class: 10 al tebya al-mosahma al-khososia
يف الصنف  01 :
mostazamat
al-mahdoda
األدوية واملستلزمات الطبية
التاريخ /17/04 :أسنان .
 7102

املسامهة اخلصوصية احملدودة

العنوووو ا  :فلسوووووطين  -البيووووورة  -ام

الشراي  -ق بل ص الت االنولس

Date: 14/02/2017

ĚĚƌĞƐƐ͗WĂůĞƐƚŝŶĞͲůďŝƌĞŚͲŵĂůͲƐŚƌĂŝƚͲDŽŬĂďĞů
^ĂůĂƚůĂŶĚĂůƵƐ

عنوان التبليغ  :كمال ومشاركوه  -عمارة اجلرمق -
مقابل مديرية الرتبية والتعليم  -الشرفة  -البرية

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
احلماية ا ملطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :








ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
احلماية ا ملطلق ابستخدام الكلمات والعبارات



والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة
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الورق املقوى (الكرتون) واألصناف املصنوعة منه -

͖ŵĂƚƚĞƌ͖ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ


املطبوعات  -اجلرائد والدورايت – الكتب – مواد



–
الكتابية
األدوات
–
الفوتوغرافية
الصور
–
التجليد
Trade Mark No.: 30839
العالمة التجارية رقم  31235 :
In
name
دمحم ابو سنينة
معاذ:علي
أبسم :
In the
Class:
16 of: Moad Ali Mohammad Abu- Snaneh
 06
الصنف
يف








العن ا  :العيزريا
 7102
التجارية رقم  31235 :
التاريخ  /17 /04 :العالمة

06
:
الصنف
يف
العيزرية
الورق واألصناف املصنوعة منه –
التبليغ :تشمل
عنواناجل :
من

التاريخ  7102/17/04 :
من اجل  :تشمل الورق واألصناف املصنوعة منه –


الورق املقوى (الكرتون) واألصناف املصنوعة منه -
املطبوعات  -اجلرائد والدورايت – الكتب – مواد
الورق املقوى (الكرتون) واألصناف املصنوعة منه -

ĚĚƌĞƐƐ͗ůĞǌĂƌŝĂ
Date: 14/02/2017
Trade Mark No.: 30839
In Class: 16 :ůĞǌĂƌŝĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
WĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
Date: 14/02/2017
ƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂƉĞƌ͕ĐĂƌĚďŽĂƌĚĂŶĚŐŽŽĚƐŵĂĚĞĨƌŽŵ

ƚŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚ
͖ŵĂƚƚĞƌ͖ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ





͖ŵĂƚƚĞƌ͖ďŽŽŬďŝŶĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ

الكتب – مواد
األدواتوالدورايت –
– -اجلرائد
املطبوعات
الكتابية – 
الصور الفوتوغرافية
التجليد –

التجليد – الصور الفوتوغرافية – األدوات الكتابية – 
of:InMoad
Mohammad
سنينةمعاذ علي دمحم ابو سنينة Snaneh
the nameAli
of: Moad
Ali MohammadAbuAbu- Snaneh
أبسم  :معاذ علي دمحم ابوأبسم :

العن ا  :العيزريا

عنوان التبليغ  :العيزرية


Ϳ

العن ا  :العيزريا

عنوان التبليغ  :العيزرية


In the name

ĚĚƌĞƐƐ͗ůĞǌĂƌŝĂ
ĚĚƌĞƐƐ͗ůĞǌĂƌŝĂ
; 74
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ůĞǌĂƌŝĂ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ůĞǌĂƌŝĂ
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العالمة التجارية رقم  31241 :
العالمة التجارية رقم 31241 :



يف الصنف  07 :
التاريخ  7102/17/04 :
من اجل  :سيا را ت ،دراجات انريه ،اطارات لعجالت
يف الصنف  07 :
التاريخ  7102/17/04 :

Trade Mark No.: 30840

Trade Mark No.: 30840

In Class: 12 In Class: 12
Date: 14/02/2017
Date: 14/02/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͕DŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͕ZŝŵƐĨŽƌ
ǀĞŚŝĐůƐǁŚĞĞůƐdƌĂĐƚŽƌƐ

دراجاتجرارات 
من اجل  :سيا را ت ،املركبات
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͕DŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͕ZŝŵƐĨŽƌ
انريه ،اطارات لعجالت
In the name of: Sharekat Kawasakai Yorobllmohrekat
أبسم  :شركة كواساكي يوروب
ǀĞŚŝĐůƐǁŚĞĞůƐdƌĂĐƚŽƌƐ
Almahdodoah N.V
املركبات جرارات 
للمحركات احملدودة ان يف
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭͲϯϮϭϯϮ^ŚĂƌĞĞWĞĞĚDĂĚĞŶƚ,ŽŽĨĚĚŽƌƉ
العن ا  :ر  2172 ,7- 1ب يوو
In the name of:dŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
Sharekat Kawasakai Yorobllmohrekat
أبسم  :شركة كواساكي يوروب
ا وينا ه وت ببوربانيذيرالنو

Almahdodoah N.V
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
للمحركات احملدودة ان يفعنوان التبليغ  :رام هللا املنطقة الصناعية جوال




1955753172

Trade
Mark No.:
30840
31241
العالمة
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭͲϯϮϭϯϮ^ŚĂƌĞĞWĞĞĚDĂĚĞŶƚ,ŽŽĨĚĚŽƌƉ
 2172ب يوو
رقم ,7-1:
التجا:رية ر
العن ا
In
Class: 12
dŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
وينا :ه07
الصنف
وت ببوربانيذيرالنو
يف ا
Date:
14/02/2017
 7102
التاريخ 04 :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
املنطقة الصناعية جوال
التبليغ/17: /رام هللا
عنوان
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͕DŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͕ZŝŵƐĨŽƌ
لعجالت
اطارات
انريه،
دراجات
ت،
را
سيا
:
اجل
من
1955753172

ǀĞŚŝĐůƐǁŚĞĞůƐdƌĂĐƚŽƌƐ
املركبات جرارات 

أبسم  :شركة كواساكي يوروب
للمحركات احملدودة ان يف

In the name of: Sharekat Kawasakai Yorobllmohrekat
Almahdodoah N.V
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Trade Mark No.: 30841
In Class: 30

العالمة التجارية رقم  31240 :
يف الصنف  31 :

التاريخ  7102/17/04 :

والشاي والسكر والكاكاو واألرز
من اجل  :النب





املتة  -الدقيق
مقام:النب،
والتابيوكا والساجور ،وما
 31240
يقومرية رقم
العالمة التجا

من  31
الصنف :
يف
احلبوب – اخلبز والكعك
املصنوعة
واملستحضرات
التاريخ  7102/17/04 :
والفطائر واحللوايت – اخلمرية ومسحوق اخلبيز –

مساحيق


من اجل

:

النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز

غذائية –
مقبالت
احلال-وةالدقيق
مقام النب ،املتة
والساجور ،وما يقوم
غذائية –والتابيوكا

والكعك
 اخلبزاحلبوب –
عسل
املصنوعة– منالبوظة
واملستحضرات الثلج
العالمة –
تسجيلعلىهذهاملثلجات
والطحينة -
حق
اصحاهبا
اليعطي
ان
والفطائر واحللوايت – اخلمرية ومسحوق اخلبيز –

طلق األسود  -على امللح – اخلردل –
والعسل
النحل
احلماية امل
الشو
اخلل–-
والرسوماتالتوابل –
الفلفل –
كوالتهعسل
العام-
البوظة
الصلصة–-الثلج –
املثلجات
الوصفيةوالطحينة
االستخدام
واألرقامعلىذات
اخلردل –
كوالته امللح –
شو على
األسود -
والبسكويت –والعسل
النحل
ملبسة -
حبوب
واملغطسات

Date: 14/02/2017
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ
ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
Trade Mark No.: 30841
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ
In Class: 30
ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

Date: 14/02/2017
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ
ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ
ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ



الكلمات
والعبارات احلالوة
مقبالت غذائية –
ابستخدامغذائية –
مساحيق



مبعزل عن العالمة
السكاكر –


الفلفل – التوابل – اخلل – الصلصة  -الشوكوالته
العلكة – الراحة – مصاص األطفال –
واملغطسات والبسكويت – حبوب شوكوالته ملبسة -

فوندان.
قضامة سكرية –
العلكة – الراحة – مصاص األطفال –
السكاكر –

ملبس –
سكرية – فوندان.
روز– قضامة
أبسم  :شركة وايتملبس
للمواد



أبسم  :شركة وايت روز للمواد


الغذائية
الغذائيةهذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
ان تسجيل
ايبن بلس  /بيت ايب
بيت :
العن ا  :ن بلس  /العن ا
الكلمات والعبارات
ابستخدام
احلماية املطلق
انبلس  /بيت ايبا
:
التبليغ
عنوان
ايبا
بيت
عنوان التبليغ  :انبلس
والرسومات /الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام


ان تسجيل مبعزل
العالمة اليعطي اصحاهبا حق
هذه عنالعالمة
احلماية امل 
طلق ابستخدام الكلمات والعبارات



In the name of: Sharekat waitroz algethaeya
In the name of: Sharekat waitroz algethaeya

Ϳ ; 76
ĚĚƌĞƐƐ͗EĂďůƵƐͬďĞĂƚĞĂďĂ
ĚĚƌĞƐƐ͗EĂďůƵƐͬďĞĂƚĞĂďĂ


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:EĂďůƵƐͬďĞĂƚĞĂďĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:EĂďůƵƐͬďĞĂƚĞĂďĂ









واألرقام ذات االستخدام العام
والرسومات الوصفية 



مبعزل عن العالمة


Ϳ ; 76




Ϳ ; 76







Trade Mark No.: 30842
In Class: 30

العالمة التجارية رقم  31247 :
يف الصنف  31 :
التاريخ  7102/17/04 :

Date: 14/02/2017





من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة
العالمة التجارية رقم  31247 :
والساغو  ،الدقيق
االصطناعية  ،االرز  ،التابيوكا
يف الصنف  31 :

احلبوب  ،اخلبز والفطائر
واملستحضرات املصنوعة من
التاريخ  7102/17/04 :

والكاكاووالعسل
والشاي النحل
القهوة  ،عسل
احللوايت  :املثلجة
والقهوة
 واحللوايت ،من اجل

الدقيق
والساغو ،
،31247
االرز
االصطناعية ،
اخلردل ،
التابيوكاامللح ،
اخلبيز ،
ومسحوق
اخلمرية
االسود ،
رقم  :
التجارية
العالمة


اخلبز والفطائر
احلبوب ،
املصنوعة من
واملستحضرات
والصلصات (
الصنف 31 :
الثلج 
البهارات ،
التوابل) ،
يفاخلل
احللوايت املثلجة  ،عسل النحل والعسل
واحللوايت ،
 7102
/17ش.م
 /.04اند
التاريخ  ::كو
أبسم
والقهوة ،
امللح  ،اخلردل
،
اخلبيز
ومسحوق
اخلمرية
،
االسود
من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ

ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
Trade Mark No.: 30842
͕ĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
In Class: 30
͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ
Date: 14/02/2017

͘ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ
ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ

Trade Mark
No.: 30842
͕ĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ
In Class: 30
͘ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ
Date:
14/02/2017
In the name of: Co.ind s.c

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ

ĚĚƌĞƐƐ͗ǀŝĂ^ĂůŝĐĞƚŽϮϮͬŚ͕ϰϬϬϭϯĂƐƚĞůDĂŐŐŝŽƌĞ

االصطناعية   ،االرز  ،التابيوكا والساغو  ،الدقيق

واملستحضرات املصنوعة من احلبوب  ،اخلبز والفطائر

العدد التاسع عرش 2017/10/1

واحللوايت  ،احللوايت املثلجة  ،عسل النحل والعسل
االسود  ،اخلمرية ومسحوق اخلبيز  ،امللح  ،اخلردل ،

اخلل والصلصات (التوابل)  ،البهارات  ،الثلج 
أبسم  :كو  .اند ش.م
العنوووووووووووو ا  :فيوووووووووووو س ليسوووووووووووويت
\22اتووو  10017,ك سوووتل ووو جي ر



ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ
͘214ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

Ϳ ; 72

In the name of: Co.ind s.c
ĚĚƌĞƐƐ͗ǀŝĂ^ĂůŝĐĞƚŽϮϮͬŚ͕ϰϬϬϭϯĂƐƚĞůDĂŐŐŝŽƌĞ
͘;KͿ͕/ƚĂůŝĂ

(ب ل ني ) ,ايط لي /

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :رام هللا املصيون مقابل مصلحة مياة
رام هللا عمارة ضرغام النبايل جوال
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Ϳ ; 72

Trade Mark No.: 30844
In Class: 29

العالمة التجارية رقم  31244 :
يف الصنف  75 :
التاريخ  7102/17/04 :

Date: 14/02/2017







العالمة التجارية رقم 31244 :
يف الصنف  75 :



من اجل  :اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحلوم
الصيد ,خالصات اللحوم ,الفواكه واخلضروات

التاريخ 7102 /17 /04 :

من اجل
الصيد,

 :اللحوم
خالصات



واألمساك والطيور الداجنة وحلوم
واخلضروات
الفواكه
اللحوم,

ومربيات
(جلي)
هالم
واملطهية,
واجملففة
احملفوظة
وفواكه مطبوخة ابلسكر ,البيض واحلليب ومنتجات



احملفوظة واجملففة واملطهية ,هالم (جلي) ومربيات
وفواكه مطبوخة ابلسكر ,البيض واحلليب ومنتجات


احلليب  ،الزيوت والدهون الصاحلة لالكل

كة
شر
أبسم :
(ش.م.ع)
العنووووووووو ا

اال

األغذية

املتحدة

 :ص .ب  7678ببووووووووو

ات العربيا المتحوة
ر

Trade Mark No.: 30844
In Class: 29

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
Date: 14/02/2017
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ


ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

)In the name of: United Foods Company (Psc

Ϳ ; 72

ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϱϴϯϲƵďĂŝ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ

,

احلليب  ،الزيوت والدهون الصاحلة لالكل 

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


أبسم  :شركة األغذية املتحدة
(ش.م.ع)






)In the name of: United Foods Company (Psc


ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϱϴϯϲƵďĂŝ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ

العنووووووووو ا  :ص .ب  7678ببووووووووو ,

اال رات العربيا المتحوة

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ








العالمة التجارية رقم  31249 :




Trade Mark No.: 30845
In Class: 29
Date: 14/02/2017

Trade Mark No.: 30845



من اجل  :اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحلوم
الصيد ,خالصات اللحوم ,الفواكه واخلضروات
احملفوظة

واجملففة



هالم

(جلي)

وفواكه مطبوخة ابلسكر ,البيض واحلليب
احلليب  ،الزيوت والدهون الصاحلة لالكل 

ومربيات

ومنتجات

احملفوظة واجملففة واملطهية ,هالم (جلي) ومربيات
كة
أبسم  :شر
(ش.م.ع)

األغذية

املتحدة

وفواكه مطبوخة ابلسكر ,البيض واحلليب ومنتجات
احلليب  ،الزيوت والدهون الصاحلة لالكل 
العنووووووووو ا

اال

 :ص .ب  7678ببووووووووو

,

ات العربيا المتحوة
ر

أبسم  :شركة األغذية املتحدة
(ش.م.ع)

والعبارات
الكلمات
ابستخدام
املطلق
احلماية
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة


العنووووووووو ا  :ص .ب  7678ببووووووووو ,

In Class: 29
Date: 14/02/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ

ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ
)In the name of: United Foods Compa ny (Psc
ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϱϴϯϲƵďĂŝ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

اال رات العربيا المتحوة

337




من اجل  :اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحلوم
واخلضروات
الفواكه
اللحوم,
خالصات
الصيد,
واملطهية,






العالمة التجارية رقم 31249 :

يف الصنف  75 :
التاريخ 7102 /17 /04 :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

Ϳ ; 72



يف الصنف  75 :
التاريخ  7102/17/04 :

:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ


)In the name of: United Foods Company (Psc




ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϱϴϯϲƵďĂŝ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



الصيد ,خالصات اللحوم ,الفواكه واخلضروات
احملفوظة واجملففة واملطهية ,هالم (جلي) ومربيات

2017/10/1البيض واحلليب ومنتجات
مطبوخة ابلسكر,
وفواكه
التاسع عرش
العدد
احلليب  ،الزيوت والدهون الصاحلة لالكل 
أبسم  :شركة األغذية املتحدة
(ش.م.ع)

ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

215
)In the name of: United Foods Company (Psc

ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϱϴϯϲƵďĂŝ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ

العنووووووووو ا  :ص .ب  7678ببووووووووو ,
اال رات العربيا المتحوة

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق







احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن 
العالمة


Ϳ ; 75



; 75 338
Ϳ









Trade Mark No.: 30846

العالمة التجارية رقم  31246 :





In Class: 21

يف الصنف  70 :


Date:
 7102
09ر/ية/17
Trade15/02/2017
Mark No.: 30846
 31246
رقم  :
التاريخ :التجا
العالمة
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
^^>'&WKd^EdZz^DK


اخلزف
من
املصنوعة
واالوعية
االواين
:
اجل
In Class: 21
يفمنالصنف  70 :
In
the 15/02/2017
name of: ABDELJAWWAD AA ALNATSHEH
احلميد
اجلواد عبد
التاريخ ::عبد
أبسم
Date:
 7102
/17/09
النتشه
 ^^>'&/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WKd^EdZz^DK
اجل  :االواين واالوعية املصنوعة من اخلزف 
من
>ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/
ة
ر
الجوووووووو
اس
ر
ووووووول
و
الخلي
:
ا
ووووووو
و
العن
In the name of: ABDELJAWWAD AA ALNATSHEH
أبسم  :عبد اجلواد عبد احلميد
0799222787

النتشه التبليغ
عنوان
العنوووووووو ا  :الخليوووووووول راس الجوووووووو رة
1955777363
 0799222787
عنوان التبليغ  :اخلليل راس اجلورة
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
1955777363
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

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

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
العالمة
مبعزل عن 


:

اخلليل

راس

اجلورة

>ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/
>ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/



>ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/









Ϳ ; 31
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العالمة التجارية رقم  31242 :
يف الصنف  3 :




التاريخ  7102/17/09 :

العالمة التجارية رقم 31242 :
يف الصنف  3 :

Trade Mark No.: 30847
In Class: 3



Date: 15/02/2017

Trade Mark No.: 30847
In Class: 3



͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

التبييض ومواد اخرى تستعمل
مستحضرات
من
 7102
اجل/17 /09: :
التاريخ
من اجل  :مستحضرات التبييض ومواد اخرى تستعمل
ك
والفر
والتلميع
التنظيف
مستحضرات
للغسيل،
التنظيف والتلميع والفرك
مستحضرات
للغسيل،

ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
Date: 15/02/2017

ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂů
͘ŽŝůƐ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ

ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂů
͘ŽŝůƐ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ

والكشط ،الصابون ،العطور والزيوت العطرية
االسنان .
ومستحضرات التجميل وكرميات الشعر ومنظفات
العطرية
والزيوت
العطور
الصابون،
والكشط،
كرميات الشعر ومنظفات
ومستحضرات التجميل و

In the name of: Vifor (International) AG (Vifor
)(International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.

أبسم  :فايفور ( انرتانشينال) اي
جي (فايفور ( انرتانشينال) مليتد).

االسنان .

(فايفور ( انرتانتشينال) اينك).

العنووووو ا
فايفور ( :رانرتانشينال) اي
أبسم :
يسر
ا
ست .غ لنا س
جي (فايفور ( انرتانشينال) مليتد).

In the name of: Vifor (International) AG (Vifor
)(International
)Ltd.) (Vifor (International) Inc.
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ZĞĐŚĞŶƐƚƌĂƐƐĞϯϳ͕ϵϬϭϰ^ƚ͘'ĂůůĞŶ
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

اس 75ا 9011
نشوووووتر

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


(فايفور ( انرتانتشينال) اينك).
العنووووو ا







͕ĚĚƌĞƐƐ͗ZĞĐŚĞŶƐƚƌĂƐƐĞϯϳ͕ϵϬϭϰ^ƚ͘'ĂůůĞŶ

^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

 :ر نشوووووتراس 75ا 9011



ست .غ لنا س يس ار


Ϳ ; 30

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


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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العالمة التجارية رقم  31242 :
العالمة التجارية رقم  31242 :
الصنف  93: :
يف
يف الصنف




Trade Mark No.: 30848
Trade Mark No.: 30847
In Class: 5
In Class: 3



Date: 15/02/2017

Date: 15/02/2017

التاريخ 7102 /17 /09 :
  7102
التاريخ /17/09 ::
من اجل

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ

مستحضرات التبييض ومواد اخرى تستعمل
التنظيف والتلميع والفرك
مستحضرات

للغسيل،
والبيطرية،
والطبية
الصيدلية
املستحضرات
اجل :
من
العطرية
والزيوت
العطور
الصابون،
والكشط،
كرميات الشعر ومنظفات
ومستحضرات التجميل و
املستحضرات الصحية الغراض طبية ،مواد واطعمة
االسنان .

ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂů
͘ŽŝůƐ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƐ͕ŵĞĚŝĐĂůĂŶĚǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇ

يسر
ا
ومواد س
اللصقاتغ لنا
ست.
التضميد ،مواد حشو االسنان مشع

^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐĂŶŝƚĂƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ
ĚŝĞƚĞƚŝĐĨŽŽĚĂŶĚƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůŽƌ
In
the name of: Vifor (International) AG (Vifor
أبسم  :فايفور ( انرتانشينال) اي
ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇƵƐĞ͕ĨŽŽĚĨŽƌďĂďŝĞƐ͖ĚŝĞƚĂƌǇƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐĨŽƌ
لالستعمال الطيب او البيطري
احلمية الغذائية املخصصة
)(International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.
جي (فايفور ( انرتانشينال) مليتد).
͖ŚƵŵĂŶƐĂŶĚĂŶŝŵĂůƐ͖ƉůĂƐƚĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌĚƌĞƐƐŝŶŐƐ
).
انتشينال) اينك
وطعام ( انرت
(فايفور
واحليواانت،
للبشر
الغذائية
املكمالت
االطفال،
͘ŵĂƚĞƌŝĂůĨŽƌƐƚŽƉƉŝŶŐƚĞĞƚŚ͕ĚĞŶƚĂůǁĂǆ͖ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ZĞĐŚĞŶƐƚƌĂƐƐĞϯϳ͕ϵϬϭϰ^ƚ͘'ĂůůĞŶ
اس 75ا 9011
 :ر نشوووووتر
العنووووو ا
عنوان التبليغ  :مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة،
حمامون ،ص.ب  ،24رام هللا


االسنان ،املطهرات .
أبسم  :فايفور ( انرتانشينال) اي
فايفور ( انرتانشينال) مليتد).
جي (

(فايفور ( انرتانتشينال) اينك).

العنووووو ا  :ر نشوووووتراس 75ا 9011
ست .غ لنا س يس ار

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



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


Inthe name of: Vifor (International) AG (Vifor
)(International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.



Ϳ ; 30

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ZĞĐŚĞŶƐƚƌĂƐƐĞϯϳ͕ϵϬϭϰ^ƚ͘'ĂůůĞŶ
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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Trade Mark No.: 30847
Trade
Mark
In Class:
3 No.: 30849
Date: 15/02/2017
In
Class: 41
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

التجا3رية رقم  31245 :
يفالعالمة
الصنف :
التاريخ  7102 /17 /09 :
الصنف  40 :
مستحضرات التبييض ومواد
يف اجل
من
العالمة التجارية رقم 31242 :



:

مستحضرات

للغسيل،

التنظيف

التاريخ  7102/17/09 :

اخرى تستعمل
والتلميع والفرك

ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂů
͘ŽŝůƐ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ

Date: 15/02/2017

العطرية
والزيوت
العطور
الصابون،
والكشط،
كرميات الشعر ومنظفات
ومستحضرات التجميل و

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ĚƵĐĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐ
النشاطات
In the name of: Vifor (International) AG (Vifor
)(International) Ltd.) (Vifor (International
)Inc.

ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖ƐƉŽƌƚŝŶŐĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ

االسنان.
اييب ،الرتفيه،
انشينال)التدر
انرت توفري
التعليم،
اجل :
من
أبسم  :فايفور (
جي (فايفور ( انرتانشينال) مليتد).
الرايضية والثقافية .
(فايفور ( انرتانتشينال) اينك).
 :ر

العنووووو ا

^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
In
the name of: Vifor (International) AG (Vifor
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
)(International
)Ltd.) (Vifor (International) Inc.
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ZĞĐŚĞŶƐƚƌĂƐƐĞϯϳ͕ϵϬϭϰ^ƚ͘'ĂůůĞŶ

اس 75ا 9011
نشوووووتر

أبسم  :فايفور ( انرتانشينال) اي
جي (فايفور (انرتانشينال) مليتد).
يسر
ا
ست .غ لنا س

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


:



(فايفور ( انرتانتشينال) اينك).






͕ĚĚƌĞƐƐ͗ZĞĐŚĞŶƐƚƌĂƐƐĞϯϳ͕ϵϬϭϰ^ƚ͘'ĂůůĞŶ
Ϳ ; 30
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

العنووووو ا  :ر نشوووووت ارس 75ا 9011
ست .غ لنا س يس ار

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة،
حمامون ،ص.ب  ،24رام هللا
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العالمة التجارية رقم  31291 :
47
التجار:
العالمةالصنف
يف
قم  31242:
ية ر




يف الصنف 3 :



من اجل

In Class: 3



7102
/17
/09
التاريخ :
 7102
/17
/09
التاريخ :
:

Ϳ ; 33

Trade Mark No.: 30850
In
Class:
42 No.: 30847
Trade
Mark

مستحضرات التبييض ومواد اخرى تستعمل

التنظيف والتلميع والفرك
مستحضرات
واالحباث
والتقنية
العلمية
اخلدمات
للغسيل،اجل :
من
العطرية
والزيوت
العطور
الصابون،
والكشط،
كرميات الشعر ومنظفات
ومستحضرات التجميل و
والتصاميم املتعلقة بذلك ،التحليل الصناعي وخدمات
االسنان .

Date: 15/02/2017
15/02/2017
Date:

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚ

ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂů
͘ŽŝůƐ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ

ƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĚĞƐŝŐŶƌĞůĂƚŝŶŐƚŚĞƌĞƚŽ͖ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂŶĂůǇƐŝƐ
ĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĚĞƐŝŐŶĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ
In the name of: Vifor (International) AG (Vifor
) (International) Inc.
͘ĐŽŵƉƵƚĞƌŚĂƌĚǁĂƌĞĂŶĚƐŽĨƚǁĂƌĞ
(International) Ltd.) (Vifor

أبسم  :فايفور ( انرتانشينال) اي
أجهزة وبرجميات احلاسوب.
تصميم
وتطوير مليتد).
انشينال)
االحباث،ر ( انرت
جي (فايفو
(فايفور ( انرتانتشينال) اينك).
In
the
name
of:
Vifor
)(International
AG
(Vifor
أبسم  :فايفور ( انرتانشينال) اي
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ZĞĐŚĞŶƐƚƌĂƐƐĞϯϳ͕ϵϬϭϰ^ƚ͘'ĂůůĞŶ
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
)(International
)Ltd.
(Vifor
)(International
)Inc.
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
وفؤاد ورجا شحادة،
مكتب
التبليغ
عنوان
عزيزمليتد).
انشينال)
فايفور (:انرت
جي (
العنووووو ا

 :ر

اس 75ا 9011
نشوووووتر

يسر
ا
ست .غ لنا س

:

حمامون ،ص.ب  ،24رام هللا

 (فايفور ( انرتانتشينال) اينك).


العنووووو ا  :ر نشوووووتراس 75ا 9011
ست .غ لنا س يس ار

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







͕ĚĚƌĞƐƐ͗ZĞĐŚĞŶƐƚƌĂƐƐĞϯϳ͕ϵϬϭϰ^ƚ͘'ĂůůĞŶ
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
Ϳ ; 30


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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العالمة التجارية رقم  31290 :
يف الصنف  05 :





Date: 15/02/2017

التاريخ  7102/17/09 :

Trade Mark No.: 30851

العالمة التجارية رقم  31290 :
اجل  :احلجر والرخام 
يف الصنف  05 :

من
للحجر7102
العنان/17/09 :
أبسم  :شركة التاريخ

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
 >^dKEEDZ
In Class: 19
In the nameDate:
of:15/02/2017
ALANAN STONE AND MARBLE



 >/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^dKEEDZ
In the name of: ALANAN STONE AND MARBLE

من اجل  :احلجر والرخام 
أبسم  :شركة العنان للحجر

والرخام

Trade Mark No.: 30851
In Class: 19

ĚĚƌĞƐƐ͗,ZKE/Eh^dZ/>KE

العنو ا  :الخليوول المنطقووا الاوون يا
والرخام

سلخ

بج ن

البلويا  :الخليوول المنطقووا الاوون يا
العنو ا

ĚĚƌĞƐƐ͗,ZKE/Eh^dZ/>KE

اخلليل سلخ
بج ن
املنطقةالبلوياالصناعية جبانب
عنوان التبليغ :
مسلخ البلدية


عنوان التبليغ  :اخلليل املنطقة الصناعية جبانب
مسلخ البلدية





>ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :,ZKE/Eh^dZ/
>ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :,ZKE/Eh^dZ/
KE
KE
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العالمة التجارية رقم 31242 :

يف الصنف  3 :


Trade Mark No.: 30847
In Class: 3



اجلالتجارية رقم  31297 :
العالمة
من
للغسيل،
الصنف  44 :
يف
العطور
الصابون،
والكشط،
التاريخ 7102 /17 /09 :
:



مستحضرات التبييض ومواد اخرى تستعمل
التنظيف والتلميع والفرك
مستحضرات

ومستحضرات

التجميل

Trade
Mark No.: 30852
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
In Class: 44
Date: 15/02/2017

العطرية
والزيوت
كرميات الشعر ومنظفات
و

 .
 7102/17/09
االسنان:
التاريخ

ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂů
͘ŽŝůƐ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ

Date: 15/02/2017



In the name of: Vifor (International) AG (Vifor
)(International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.

أبسم  :فايفور ( انرتانشينال) اي

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĚŝĐĂůƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇƐĞƌǀŝĐĞƐ

͘ŚǇŐŝĞŶŝĐĂŶĚďĞĂƵƚǇĐĂƌĞĨŽƌŚƵŵĂŶďĞŝŶŐƐŽƌĂŶŝŵĂůƐ
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ZĞĐŚĞŶƐƚƌĂƐƐĞϯϳ͕ϵϬϭϰ^ƚ͘'ĂůůĞŶ

جي (فايفور ( انرتانشينال) مليتد).
اخلدمات البيطرية ،العناية
من اجل  :اخلدمات الطبية،
(فايفور ( انرتانتشينال) اينك).
الصحية واجلمالية لالنسان او احليوان .
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
عنوان التبليغ  :مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة،
In the name of: Vifor (International) AG (Vifor
رت ،رام
24
حمامون ،ص.
هللا) اي
انشينال
فايفورب ( ان
أبسم :

)(International
)Ltd.
(Vifor
)(International
)Inc.

جي (فايفور (انرتانشينال) مليتد).
 :ر

العنووووو ا

اس 75ا 9011
نشوووووتر

يسر
ا
ست .غ لنا س

:









(فايفور ( انرتانتشينال) اينك).


العنووووو ا  :ر نشوووووتراس 75ا 9011
ست .غ لنا س يس ار

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



Ϳ ; 30

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ZĞĐŚĞŶƐƚƌĂƐƐĞϯϳ͕ϵϬϭϰ^ƚ͘'ĂůůĞŶ
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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In the name of: Rodney George Ghorban

أبسم  :رودين جورج مرتي غرابن
العن ا  :بيت ج ال -



ر المخ نق

ĚĚƌĞƐƐ͗Ğŝƚ:ĂůĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



عنوان التبليغ :

العالمة التجارية رقم  31293 :
 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

Trade Mark No.: 30853



InClass: 43

يف الصنف  43 :




احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
التاريخ  7102/17/09 :
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

Date: 15/02/2017



من اجل  :مأكوالت ومشروابت 

العالمةرودين جورج مرتي غرابن
مبعزل عن أبسم :

جورج :مرتي
أبسم :
ابن-
بيت غج
العن ا
العالمة 
31293رال 
رودينرقم :
التجارية

ر المخ نق

التبليغ :ال -
عنوانبيت ج
يف الصنف :العن ا : 43

التبليغ :
عنوان
هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
ان تسجيل
 7102
التاريخ /17: /09 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗&ŽŽĚŶĚƌŝŶŬƐ

In the name of: Rodney George Ghorban

In the
name
of: Rodney
ĚĚƌĞƐƐ͗Ğŝƚ:ĂůĂ
Trade
Mark
No.:
30853 George Ghorban
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ĚĚƌĞƐƐ͗Ğŝƚ:ĂůĂ

ر المخ نق

من


ابستخدام الكلمات والعبارات
احلماية املطلق

ومشروابت
مأكوالت
اجل :
اليعطيذاتاصحاهبا
 :ان تسجيل
االستخدامحقالعام
العالمةواألرقام
هذه الوصفية
والرسومات

Ϳ ; 0

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

Date: 15/02/2017



͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
&ŽŽĚŶĚƌŝŶŬƐ
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Trade Mark No.: 30857

العالمة التجارية رقم  31292 :

In Class: 25
Date: 16/02/2017

يف الصنف  79 :
التاريخ  7102/17/06 :

من اجل  :املالبس الداخلية 






ؤي دمحم غازي الكركي
أبسم  :ل 

العالمة التجارية رقم  31292 :

 :الخليول الحورس بو لقرب ون

العن ا يف الصنف  79 :
البني العرب
التاريخ  7102/17/06 :

ابلقرب من البنك
املالبس احلرس
اجل :اخلليل
التبليغ :
الداخلية 
عنوان من

العريب أبسم  :لؤي دمحم غازي الكركي

العالمة التجارية رقم  31292 :
العن ا  :الخليول الحورس بو لقرب ون
هذه  العالمة اليعطي اصحاهبا حق
تسجيل
ان
يف الصنف 79 :


البني العرب

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,KDtZ
In the name of: LOAI MOHAMMED KHAZI
ALKARAKI
Trade Mark No.: 30857
ĚĚƌĞƐƐ͗,ZKE
In Class: 25
Date: 16/02/2017

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:,ZKE
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,KDtZ

In the name of: LOAI MOHAMMED KHAZI



Trade ALKARAKI
Mark No.: 30857
ĚĚƌĞƐƐ͗,ZKE
Class:
25

In

والعبارات
الكلمات
ابستخدام 
7102
املطلق/17
احلماية /06 :
التاريخ
البنك
ابلقرب من
اخلليل احلرس
التبليغ :
عنوان
والرسوماتالعريب
واألرقام ذات االستخدام العام
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
,KDtZ
الوصفيةالداخلية
املالبس
من اجل :

مبعزل عن 
العالمة
In the name of: LOAI MOHAMMED KHAZI
أبسم  :لؤي دمحم غازي الكركي

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق


العن ا  :الخليول الحورس بو لقرب ون
البني 
العرب



In Class: 43

ابستخدام الكلمات والعبارات
املطلقعن العالمة
احلماية مبعزل
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة




Date: 16/02/2017
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :,ZKE


ALKARAKI
ĚĚƌĞƐƐ͗,ZKE


مبعزل عن العالمة





عرش 2017/10/1
العدد التاسع

346

Ϳ;7







العالمة التجارية رقم  31292 :
يف الصنف  3 :

Trade Mark No.: 30858
In Class: 3



Date:Mark
16/02/2017
Trade
No.: 30858
In Class: 3



 7102
العالمة /06
التاريخ :
 31292
/17رقم  :
التجارية
يف الصنف  3 :

من اجل  :مواد التجميل 
زبيجنيف
اليزبيتامواداجنلوت
أبسم :
التجميل 
من اجل :
التاريخ  7102/17/06 :

اجنلوت زبيجنيف
اليزبيتا
أبسم
سيفيلنا
اجنلوت :سبوكا
اجنلوت سبوكا سيفيلنا

͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽƐŵĞƚŝĐƐ
͘In the nameŽƐŵĞƚŝĐƐ
of: Elzbieta
Inglot Zbigniew Inglot Spolka
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

Cywilna
In the name of: Elzbieta Inglot Zbigniew Inglot Spolka
Date: 16/02/2017

Cywilna

͕ĚĚƌĞƐƐ͗Ƶů͘'ƌƵŶǁĂůĚǌŬĂϲϮĂ͕ϯϳͲϳϬϬWƌǌĞŵǇƐů

العنووووووو ا : :يووووووويوووووووال .جرونف لووووووووو ك
العنووووووو ا

͕ĚĚƌĞƐƐ͗Ƶů͘'ƌƵŶǁĂůĚǌŬĂϲϮĂ͕ϯϳͲϳϬϬWƌǌĞŵǇƐů
WŽůĂŶĚ
WŽůĂŶĚ

ال .جرونف لووووووووو ك

يميسلا بلنوالنوا
- 75
8282
500بربريميسلا ب
500
ايهاايها- 75

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :بيت حلم
عنوان التبليغ  :بيت حلم
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ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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Trade Mark No.: 30859
In Class: 35

العالمة التجارية رقم  31295 :
يف الصنف  39 :
التاريخ  7102/17/06 :

Date: 16/02/2017



͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
Trade Mark No.:
30859
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

واالعالن وادارة وتوجيه
من اجل  :خدمات الدعاية
العالمة التجارية رقم  31295 :
النشاط املكتيب 
وتفعيل
يفاالعمال
In Class: 35
 39
الصنف :
Date:
 7102
/06
In
the 16/02/2017
name of: Sharikat Mobile Al Wataniya Al
الوطنية
كة/17موابيل
التاريخ  ::شر
أبسم
Falastiniah
LelEtisalat
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
لالتصاالتالدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
الفلسطينية :خدمات
من اجل

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
العن و ا  :البيوورة /سووطم ر بوو ا توو ار
أبسم  :شركة موابيل الوطنية
لالتصاالت.ب 1278
الفلسطينية سنترا ص
فتنس

ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

ĚĚƌĞƐƐ͗ůͲŝƌĂͬ^ĂƚĂŚDĞƌŚĂďĂ͕dƌŝͲ&ŝƚŶĞƐƐĞŶƚƌĞ
In the name of: Sharikat Mobile Al Wataniya Al
W͘KϰϮϯϲ
Falastiniah LelEtisalat

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
وطنية
ĚĚƌĞƐƐ͗ůͲŝƌĂͬ^ĂƚĂŚDĞƌŚĂďĂ͕dƌŝͲ&ŝƚŶĞƐƐĞŶƚƌĞ
W͘KϰϮϯϲ

ترمسعياار ط7
عمارةر بوو ا توو
االرسالوطم
التبليغ: :البيوورة /سو
عنوانالعن و ا
1962211911ص.ب 1278
فتنس سنترا
عنوان التبليغ  :االرسال عمارة ترمسعيا ط 7وطنية

1962211911
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق


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

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
والرسوماتالعالمة
مبعزل عن
مبعزل عن العالمة
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ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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العالمة التجارية رقم  31261 :
يف الصنف  39 :

Trade Mark No.: 30860
In Class: 35







Trade Mark No.: 30860
In Class: 35

العالمة التجارية رقم  31261 :
يف الصنف  39 :

Date: 16/02/2017

التاريخ  7102/17/06 :

Date: 16/02/2017

التاريخ  7102 /17/06 :

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
ĚĚƌĞƐƐ͗>ͲŝƌĂͬƐĂƚĂŚŵĞƌŚĂďĂ͕ƚƌŝĨŝƚŶĞƐƐĐĞŶƚĞƌW͘K
ϰϮϯϲ
In the name of:
Shaikat mobile AL Wataniya Al
أبسم  :شركة موابيل الوطنية
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
عنوان التبليغ  :االرسال عمارة ترمسعيا ط 7وطنية
falsteniyah LEltisalat
1962211911
الفلسطينية لإلتصاالت
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
In the name of: Shaikat mobile AL Wataniya Al
أبسم  :شركة موابيل الوطنية
falsteniyah LEltisalat
الفلسطينية لإلتصاالت
 :البي ورةا سوطم

العنو ا

ر
ر بو ا تو ا

فتنس سنترا ص.ب

:




ان ت سجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق



ĚĚƌĞƐƐ͗>ͲŝƌĂͬƐĂƚĂŚŵĞƌŚĂďĂ͕ƚƌŝĨŝƚŶĞƐƐĐĞŶƚĞƌW͘K
ابستخداما
سوطماملطلقر ب و ا ت و
العنو ا  :البي ور
ر الكلمات والعبارات
ةااحلماية
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
ϰϮϯϲ
فتنس سنترا ص.
ب عن العالمة
مبعزل




عنوان التبليغ  :االرسال عمارة ترمسعيا ط 7وطنية
1962211911

ان ت سجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




Ϳ;9





احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة
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العالمة التجارية رقم  31260 :
يف الصنف  39 :
التاريخ  7102/17/06 :



Date: 16/02/2017



العالمة التجارية رقم  31260 :

Trade Mark No.: 30861
In Class: 35
Trade Mark No.: 30861

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖In Class: 35 ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

Date: 16/02/2017

خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
يفمن اجل
الصنف  39 ::
 7102
/17
االعمال /06
التاريخ :
املكتيب 
النشاط
وتفعيل
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

In the name of: Sharikat Mobile AL -Wataniya ALاالعمال :شر
أبسم
الوطنية 
موابيل املكتيب
كة النشاط
وتفعيل
In the nameLel
of: -Etisalat
Sharikat Mobile AL -Wataniya ALكة موابيل الوطنية
أبسم  :شر
Falastiniah
الفلسطينية لالتصاالت
Falastiniah Lel -Etisalat

الفلسطينية لالتصاالت

البيووورةرة اا ͕ĚĚƌĞƐƐ͗^ĂƚĂŚDĞƌŚĂďĂͲ>ŝƌĂ͕dƌŝͲ&ŝƚŶĞƐƐĞŶƚƌĞ
العنووو اا  ::سوووطم
العنووو
͕ĚĚƌĞƐƐ͗^ĂƚĂŚDĞƌŚĂďĂͲ>ŝƌĂ͕dƌŝͲ&ŝƚŶĞƐƐĞŶƚƌĞ
سوووطم رر بوووبووو  --البيووو
W͘K͘ŽǆϰϮϯϲ
فتنس سنتر ا ص.ب 1278
تر
ا
W͘K͘ŽǆϰϮϯϲ
1278
سال ص.
سنتر ا
عنوانت ا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
مسعيا ط  7وطنية
ب تر
عمارة
فتنس االر
رالتبليغ :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

1962211911
االرسال عمارة ترمسعيا ط 7وطنية
عنوان التبليغ :
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
1962211911
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
العالمة
مبعزل عن
هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
تسجيل
ان







احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة










Ϳ ; 6
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Trade Mark No.: 30862
In Class: 35

العالمة التجارية رقم  31267 :
يف الصنف  39 :

Date: 16/02/2017

التاريخ  7102/17/06 :

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه

االعمال 
وتفعيل النشاط املكتيب 

No.: 30862
In the Trade
nameMark
of: Sharikat
Mobile Al Wataniya Al
 31267
موابيلرقم  :
العالمة التجارية
الوطنية
أبسم  :شركة
Falastiniah
LelEtisalat
In Class:
35
لالتصاالت 39
الفلسطينيةيف الصنف :


Date: 16/02/2017
/17
التاريخ :
ĚĚƌĞƐƐ͗ůͲŝƌĂͬ^ĂƚĂŚDĞƌŚĂďĂ͕dƌŝͲ&ŝƚŶĞƐƐĞŶƚƌĞ
7102بوو ا توو ار
وطم ر
//06سو
البيوورة
العن و ا :
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
خدمات
:
اجل
W͘KϰϮϯϲ
فتنسمنسنترا ص.ب 1278
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
عمارةاملكتيب 
رسالالنشاط
وتفعيل
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ترمسعيا ط 7وطنية
االعمالاال
عنوان التبليغ :
In the name of: Sharikat Mobile Al Wataniya Al
1962211911شركة موابيل الوطنية
أبسم :

Falastiniah LelEtisalat
الفلسطينية لالتصاالت

اليعطير بوو ا توو ار
العالمةرة /سووطم
هذها  :البيوو
ان تسجيل العن و
اصحاهبا حق  ĚĚƌĞƐƐ͗ůͲŝƌĂͬ^ĂƚĂŚDĞƌŚĂďĂ͕dƌŝͲ&ŝƚŶĞƐƐĞŶƚƌĞ
W͘KϰϮϯϲ

ص.ب 1278
فتنس سنترا
الكلمات والعبارات
ابستخدام
احلماية املطلق

عنوان التبليغ  :االرسال عمارة ترمسعيا ط 7وطنية
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
1962211911
مبعزل عن العالمة

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

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

مبعزل عن العالمة




العالمة التجارية رقم  31263 :

يف الصنف  39 :



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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Ϳ;2

Trade
 Mark No.: 30863
In Class: 35



التاريخ  7102/17/06 :







Ϳ;2

Date: 16/02/2017

Trade Mark No.: 30863
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
In Class: 35
͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

العالمة التجارية رقم  31263 :
وادارة وتوجيه
من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن
يف الصنف  39 :
املكتيب 
Date: 16/02/2017
 7102
النشاط /17/06
االعمال وتفعيل التاريخ :
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
وتوجيه
وادارة
واالعالن
الدعاية
خدمات
من اجل :
In the name
of: Amer Ahmad Abdelfattah Marie
أبسم  :عامر أمحد عبد الفتاح
͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 

مرعي

أبسم  :عامر أمحد عبد الفتاح
مرعي

ووووو ر ج عوووووا

العنووووو ا  :نووووو بلس

العنووووو ا

النج

 :نووووو بلس

ووووو ر ج عوووووا

النج

جامعة النجاح
جامعةشارع
التبليغع :انبلس
عنوان
النجاح
انبلس شار

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

عنوان التبليغ :

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

In the name of: Amer Ahmad Abdelfattah Marie

ĚĚƌĞƐƐ͗EĂďůƵƐ^ŚĂƌΖĞ:ĂŵĞΖƚůŶĂũĂŚ

ĚĚƌĞƐƐ͗EĂďůƵƐ^ŚĂƌΖĞ:ĂŵĞΖƚůŶĂũĂŚ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:EĂďůƵƐ^ŚĂƌΖĞ:ĂŵĞΖƚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:EĂďůƵƐ^ŚĂƌΖĞ:ĂŵĞΖƚ
 ůŶĂũĂŚ
 ůŶĂũĂŚ




والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
العالمة الكلمات والعبارات
ابستخدام
احلماية املطلق مبعزل عن

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
والرسومات

مبعزل عن العالمة











Ϳ;2








 31264
عرش رقم  :
التجارية
العالمة
2017/10/1
التاسع
العدد
يف الصنف  79 :

352

التاريخ  7102/17/05 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƐŚŽĞƐ
In the name of: sharikat almahd llnathriat

من اجل  :االحذية 
أبسم  :شركة املهد للنثرايت

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝů

العن ا  :الخليل نمرة

عنوان التبليغ  :اخلليل منرة


العالمة التجارية رقم  31264 :
يف الصنف  79 :






 Date: 19/02/2017



Trade Mark No.: 30864
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
In
Class: 25 ƐŚŽĞƐ
In the name of: sharikat almahd llnathriat
Ϳ;5
Date: 19/02/2017
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƐŚŽĞƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝů
In the name of: sharikat almahd llnathriat

العن ا  :الخليل نمرة







العالمة التجارية رقم 31264 :
يف الصنف  79 :

العن ا  :الخليل نمرة

التاريخ 7102 /17 /05 :

Trade Mark No.: 30864
In Class: 25





ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů

 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝů
Date: 19/02/2017



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƐŚŽĞƐ
In the name of: sharikat almahd llnathriat

من اجل  :االحذية 
كة املهد للنثرايت
أبسم  :شر

عنوان التبليغ  :اخلليل منرة


العن ا

Trade
 Mark No.: 30864
In Class: 25



التاريخ  7102/17/05 :

التجارية رقم  31264 :
العالمة
من اجل  :االحذية 
يف الصنف  79 :
أبسم  :شركة املهد للنثرايت
التاريخ  7102/17/05 :
من اجل  :االحذية 
عنوان التبليغ  :اخلليل منرة
أبسم  :شركة املهد للنثرايت

ة
 :الخليل نمر

:ĂůŬŚĂůŝů

عنوان التبليغ  :اخلليل منرة
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العالمة التجارية رقم  31269 :

يف الصنف 9 :

Ϳ;5







يف الصنف  9 :
التاريخ  7102/17/05 :

من اجل
للحمية؛

مستحضرات احلمية واملكمالت الغذائية
مستحضرات ومستلزمات النظافة؛

:





املستحضرات واملواد الطبية والبيطرية؛ منتجات
صيدالنيه .






Ϳ;5













العالمة التجارية رقم 31269 :

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ








Trade Mark No.: 30864
223
In Class: 25
Date: 19/02/2017



Trade Mark No.: 30865
Trade Mark No.: 30865
In Class: 5

In Class: 5
Date: 19/02/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŝĞƚĞƚŝĐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŝĞƚĞƚŝĐĨŽŽĚ
ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ͖ŚǇŐŝĞŶĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚĂƌƚŝĐůĞƐ͖DĞĚŝĐĂů
ĂŶĚǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚĂƌƚŝĐůĞƐ͖WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů
͘ƉƌŽĚƵĐƚƐ





أبسم  :مريك كي جي إيه إيه
 31269
رقم  :
العالمة
توووو آر.
انكفوووو رتر أس
التجار:ية فر
العنوووو ا

الصنفا  9 :
 81297بار شت ب ا ألم ني
يف 270





للملكية الفكرية -
سااب :وشركاهم
العالمةالتبليغ
عنوان
 31269
التجار:ية رقم
 4427البرية
ص .ب
الصنف 9 :
يف


In the name of: Merck KGaA
Trade
Mark No.: 30865
͕ĚĚƌĞƐƐ͗&ƌĂŶŬĨƵƌƚĞƌ^ƚƌ͘ϮϱϬ͕ϲϰϮϵϯĂƌŵƐƚĂĚƚ
In
Class: 5
'ĞƌŵĂŶǇ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
Trade
Mark No.: 30865
 Class: 5
In









Trade Mark No.: 30864
In Class: 25



Date: 19/02/2017

31264 : العالمة التجارية رقم
 79 : يف الصنف


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƐŚŽĞƐ
In the name of: sharikat almahd llnathriat

224

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

ة
 الخليل نمر:

 اخلليل منرة: عنوان التبليغ






In the name of: Merck KGaA

354



 مريك كي جي إيه إيه: أبسم


; 5 Ϳ

ĚĚƌĞƐƐ͗&ƌĂŶŬĨƵƌƚĞƌ^ƚƌ͘ϮϱϬ͕ϲϰϮϵϯĂƌŵƐƚĂĚƚ͕
'ĞƌŵĂŶǇ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
Trade
Mark No.: 30866
In Class: 5

. فرانكفوووو رتر أس توووو آر: العنوووو ا





Date: 19/02/2017

In Class: 5



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŝĞƚĞƚŝĐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŝĞƚĞƚŝĐĨŽŽĚ
ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ͖ŚǇŐŝĞŶĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚĂƌƚŝĐůĞƐ͖DĞĚŝĐĂů
 ĂŶĚǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚĂƌƚŝĐůĞƐ͖WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͘


; 00 Ϳ





 7102/17/05 : التاريخ
 مستحضرات احلمية واملكمالت الغذائية: من اجل

النظافة؛

ومستلزمات

'ĞƌŵĂŶǇ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





للحمية؛

 مريك كي جي إيه إيه: أبسم
. فرانكفوووو رتر أس توووو آر: العنوووو ا
توووو ني
أسألم
تر ب ا
بار رشت
81297
270
انكفوووو
 فر:
العنووووا ا

 مريك كي جي إيه إيه: أبسم

.آر

 بار شت ب ا ألم ني81297 ا270

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 البرية4427 ب. ص
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; 00 Ϳ







- كاهم للملكية الفكرية
 سااب وشر: عنوان التبليغ
 البرية4427 ب. ص






مستحضرات

املستحضرات واملواد الطبية والبيطرية؛ منتجات
 .صيدالنيه

ĚĚƌĞƐƐ͗&ƌĂŶŬĨƵƌƚĞƌ^ƚƌ͘ϮϱϬ͕ϲϰϮϵϯĂƌŵƐƚĂĚƚ͕
In the name of: Merck KGaA
'ĞƌŵĂŶǇ
ĚĚƌĞƐƐ͗&ƌĂŶŬĨƵƌƚĞƌ^ƚƌ͘ϮϱϬ͕ϲϰϮϵϯĂƌŵƐƚĂĚƚ͕







 بار شت ب ا ألم ني81297 ا270

- للملكية الفكرية
  وشركاهم:سااب
عنوان
 31266
 رقم:التبليغرية
العالمة التجا
 البرية4427
ب. يفص
9 : الصنف
 31269 : العالمة التجارية رقم
 9 :  الصنف
يف

Trade Mark No.: 30865

In the name of: Merck KGaA

العن ا

2017/10/1 العدد التاسع عرش

:ĂůŬŚĂůŝů





7102 /17 /05 : التاريخ

  االحذية: من اجل
كة املهد للنثرايت
 شر: أبسم







Trade Mark No.: 30867
In Class: 39
Date:
Trade19/02/2017
Mark No.: 30867
In Class: 39

 31262 : التجارية رقم
العالمة


; 00 Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
>ŽŐŝƐƚŝĐƐƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĂŶĚ
Date: 19/02/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>ŽŐŝƐƚŝĐƐƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĂŶĚ
ĞǆƉƌĞƐƐŵĂŝů͕ƉĂĐŬĂŐŝŶŐƐƚŽƌĂŐĞŽĨŐŽŽĚƐ͕ĂŝƌƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕
ĞǆƉƌĞƐƐŵĂŝů͕ƉĂĐŬĂŐŝŶŐƐƚŽƌĂŐĞŽĨŐŽŽĚƐ͕ĂŝƌƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕
ĐŽƵƌƌŝĞƌƐĞƌǀŝĐĞƐ;ŵĞƐƐĂŐĞƐŽƌŵĞƌĐŚĂŶĚŝƐĞͿ͕ŵĞƐƐĂŐĞ
ĐŽƵƌƌŝĞƌƐĞƌǀŝĐĞƐ;ŵĞƐƐĂŐĞƐŽƌŵĞƌĐŚĂŶĚŝƐĞͿ͕ŵĞƐƐĂŐĞ
ĚĞůŝǀĞƌǇ͕ĚĞůŝǀĞƌǇŽĨŐŽŽĚƐ͕ĚĞůŝǀĞƌǇŽĨŐŽŽĚƐďǇŵĂŝůŽƌĚĞƌ͕
ĨĞƌƌǇͲďŽĂƚƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ĨƌĂŶŬŝŶŐŽĨŵĂŝů͕ŵĂƌŝŶĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕
ĚĞůŝǀĞƌǇ͕ĚĞůŝǀĞƌǇŽĨŐŽŽĚƐ͕ĚĞůŝǀĞƌǇŽĨŐŽŽĚƐďǇŵĂŝůŽƌĚĞƌ͕
ƉĂƌĐĞůĚĞůŝǀĞƌǇ͕ƌĞŶƚĂůŽĨǁŚĞĞůĐŚĂŝƌƐ͕ƌĞŶƚĂůŽĨƐƚŽƌĂŐĞ
ĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶŐĨƵƌŶŝƚƵƌĞ͕ƵŶůŽĂĚŝŶŐĐĂƌŐŽ͕
ĨĞƌƌǇͲďŽĂƚƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ĨƌĂŶŬŝŶŐŽĨŵĂŝů͕ŵĂƌŝŶĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕
ǁƌĂƉƉŝŶŐŽĨŐŽŽĚƐ͘
ƉĂƌĐĞůĚĞůŝǀĞƌǇ͕ƌĞŶƚĂůŽĨǁŚĞĞůĐŚĂŝƌƐ͕ƌĞŶƚĂůŽĨƐƚŽƌĂŐĞ
ĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶŐĨƵƌŶŝƚƵƌĞ͕ƵŶůŽĂĚŝŶŐĐĂƌŐŽ͕
ǁƌĂƉƉŝŶŐŽĨŐŽŽĚƐ͘

 35 : يف الصنف







 7102/17/05 : التاريخ
 35 : يف الصنف
اللوجستية والتوزيع والربيد
اخلدمات
: اجل
من
 7102
/17 /05
: التاريخ


والربيد

والتوزيع

31262 : العالمة التجارية رقم

اللوجستية

اخلدمات

:

اجل

من

،النقل اجلوي
 النقل،السلع
،ين السلع
زين
وختز
النقل وتغليف
 النقل،السريع
،السريع
،اجلوي
وتغليف وخت
 تسليم،)خدمات النقل ( نقل الرسائل أو البضائع
 ابلطلب،)البضائع
،البضائع
الر
تسليم
تسليم البضائع
الرسائل أو
تسليم ( نقل
 النقل،سائل
خدمات
 النقل، ختم الربيد، النقل بواسطة العبارات،الربيدي

 أتجري، أتجري املستودعات، تسليم الطرود،البحري
ابلطلب
 تسليم البضائع، تسليم البضائع،الرسائل
 . تفريغ احلمولة، نقل األاثث،حاوايت التخزين

 النقل، ختم الربيد، النقل بواسطة العبارات،الربيدي
 أتجري، أتجري املستودعات، تسليم الطرود،البحري

 . تفريغ احلمولة، نقل األاثث،حاوايت التخزين

In the name of: Sharikat naqel lilkhadamat allwjestyah
waltawzie walbarid alsarie


Trade
Mark No.: 30867
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͬůŵĂƐǇŽƵŶ͕^ĞŚǁĂŝůďƵŝůĚŝŶŐ͕ĨŝƌƐƚ
In
Class: 39
ĨůŽŽƌ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
Date:
19/02/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>ŽŐŝƐƚŝĐƐƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĂŶĚ


ĞǆƉƌĞƐƐŵĂŝů͕ƉĂĐŬĂŐŝŶŐƐƚŽƌĂŐĞŽĨŐŽŽĚƐ͕ĂŝƌƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕
ĐŽƵƌƌŝĞƌƐĞƌǀŝĐĞƐ;ŵĞƐƐĂŐĞƐŽƌŵĞƌĐŚĂŶĚŝƐĞͿ͕ŵĞƐƐĂŐĞ
ĚĞůŝǀĞƌǇ͕ĚĞůŝǀĞƌǇŽĨŐŽŽĚƐ͕ĚĞůŝǀĞƌǇŽĨŐŽŽĚƐďǇŵĂŝůŽƌĚĞƌ͕
ĨĞƌƌǇͲďŽĂƚƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ĨƌĂŶŬŝŶŐŽĨŵĂŝů͕ŵĂƌŝŶĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕

ƉĂƌĐĞůĚĞůŝǀĞƌǇ͕ƌĞŶƚĂůŽĨǁŚĞĞůĐŚĂŝƌƐ͕ƌĞŶƚĂůŽĨƐƚŽƌĂŐĞ


 شركة انقل للخدمات: أبسم
والربيد

والتوزيع

اللوجستية

 السريع

: رقم
 ا مووو رة31262
الم صووي/هللا
 رام:التجارية
العالمةالعنوو ا

: الصنف
الط بق الرابل35
- يل
يف سح

، عمارة برج الشيخ/الشرفة
،البرية/17
: /التبليغ
 7102
05 : عنوان
التاريخ

والتوزيعحمامون
،ومشاركوه
مكتب عمرو
منالطابق
والربيد
اللوجستية
اخلدمات،الثالث
: اجل

النقلقانونيون
ومستشارون
، النقل اجلوي،وتغليف وختزين السلع
،السريع

 تسليم،)خدمات النقل ( نقل الرسائل أو البضائع

 تسليم البضائع ابلطلب، تسليم البضائع،الرسائل
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Ϳ
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Trade Mark No.: 30868

العالمة التجارية رقم  31262 :

In Class: 9
Date: 19/02/2017
Ͳ&z^>Ͳ:E>dZz,t>dΖ>D

يف الصنف  5 :
 7102
التاريخ 05 :
1955511911
/17جوال :
والتعليم- /
الرتبيه
من اجل  :معدات اهلاتف اخللوي 


أبسم  :شركة ابناء مهدي
العاصي التجارية رقم  31262 :
العالمة

:t>͗ϬϱϵϵϵϬϬϱϬϬ
>/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^Ed/&/͕Ehd/



In the name of: SHARIKET ABNA' MAHDI ALASI

Trade Mark No.: 30868

Ͳ&z^>Ͳ:E>dZz,t>dΖ>D
>ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ&z^>Ͳ:E
In Class: 9
:t>͗ϬϱϵϵϵϬϬϱϬϬ

الرتبيه والتعليم  -جوال 1955511911 :
الصنفا  5: :ن و بلس  -و ر فياوول -
يف العن و


بج نووو التربيووووه والتعلوووير  -جوووو ال :



0799900700
>/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^Ed/&/͕Ehd/
من اجل  :معدات اهلاتف اخللوي 
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^Ͳ^,ZΖ
جبانب
فيصل
ع
شار
انبلس
عنوان التبليغ :

In the name of: SHARIKET ABNA' MAHDI ALASI
أبسم  :شركة ابناء مهدي
Ͳ&z^>Ͳ:E>dZz,t>dΖ>D
والتعليم  -جوال 1955511911 :
الرتبيه
العاصي 
:t>͗ϬϱϵϵϵϬϬϱϬϬ
>ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ&z^>Ͳ:E
 العن و ا  :ن و بلس  -و ر فياوول -

dZz,t>dΖ>DͲ:t>͗ϬϱϵϵϵϬϬϱϬϬ
بج نووو التربيووووه والتعلوووير  -جوووو ال :



Ϳ ; 03
Ϳ ; 03

عنوان التبليغ  :انبلس  -شارع فيصل  -جبانب




dZz,t>dΖ>DͲ:t>͗ϬϱϵϵϵϬϬϱϬϬ
Date: 19/02/2017

التاريخ  7102/17/05 :

0799900700



357

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^Ͳ^,ZΖ











Ϳ ; 03




العالمة التجارية رقم  31265 :
يف الصنف  5 :
التاريخ  7102/17/05 :



Trade Mark No.: 30869
In Class: 9




Date: 19/02/2017
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
>^Ed/&/͕Ehd/
Trade Mark No.:
30869
In
the
name
of:
SHARIKET
ABNA' MAHDI ALASI
In Class: 9

اخللوي 
اهلاتف
من اجل :
31265
معداترقم  :
التجارية
العالمة
الصنف :شر5كة  ابناء مهدي
أبسم :
يف

Date: 19/02/2017
العاصي  7102/17/05 :
التاريخ
>ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ&z^>Ͳ:E
 العن و ا  :ن و بلس  -و ر فياوول -
>/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^Ed/&/͕Ehd/
من اجل  :معدات اهلاتف اخللوي 
dZz,t>dΖ>DͲ:t>͗ϬϱϵϵϵϬϬϱϬϬ
:
ال
ووو
و
ج
بج نووو التربيووووه والتعلوووير
Trade
Markof:
No.:
30869
In
the name
SHARIKET
ABNA' MAHDI ALASI
مهدي -
31265
شريةكةرقم  :
العالمة :التجار
ابناء
أبسم
0799900700
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Class: 9
الصنف :
يف
العاصي
:E>h^Ͳ^,ZΖ
التبليغ :5انبلس  -شارع فيصل  -جبانب
عنوان
Date:
19/02/2017
/17
التاريخالعن:و ا05
>ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ&z^>Ͳ:E
 7102و ر فياوول -
بلس
Ͳ&z^>Ͳ:E>dZz,t>dΖ>D
1955511911
جوال:-
والتعليم /:ن و-
الرتبيه

dZz,t>dΖ>DͲ:t>͗ϬϱϵϵϵϬϬϱϬϬ
:t>͗ϬϱϵϵϵϬϬϱϬϬ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
>^Ed/&/͕Ehd/
اخللوي -جوووو ال :
التعلوووير
التربيووووه و
من بج
اهلاتف
اجل :نووو معدات



Inthe name of: SHARIKET ABNA' MAHDI ALASI
0799900700ابناء مهدي
أبسم  :شركة
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
E>h^Ͳ^,ZΖ
جبانب
فيصل
ع
عنوان التبليغ  :انبلس  -شار

العاصي
Ͳ&z^>Ͳ:E>dZz,t>dΖ>D
1955511911
:
جوال
والتعليم
الرتبيه
> ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ&z^>Ͳ:E
العن و ا  :ن و بلس  -و ر فياوول -
:t>͗ϬϱϵϵϵϬϬϱϬϬ
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Trade Mark No.: 30870
In Class: 9

العالمة التجارية رقم  31221 :
يف الصنف  5 :

التاريخ  7102/17/05 :
من اجل  :معدات اهلاتف اخللوي 
مهدي 
ابناء31221
شريةكةرقم  :
العالمة :التجار
أبسم
الصنف  5 :
يفالعاصي

Date: 19/02/2017



>/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^Ed/&/͕Ehd/
Trade
Markof:
No.:
30870
In
the name
SHARIKET
ABNA' MAHDI ALASI
In Class: 9

Date: 19/02/2017
/17
التاريخ
>ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ&z^>Ͳ:E
 7102و ر فياوول -
بلس -
العن :و ا :/05ن و
dZz,t>dΖ>DͲ:t>͗ϬϱϵϵϵϬϬϱϬϬ
>/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^Ed/&/͕Ehd/
اهلاتف
اجل :نووو معدات
اخللوي -جوووو ال :
التعلوووير
التربيووووه و
من بج
0799900700
In the name of: SHARIKET ABNA' MAHDI ALASI
أبسم  :شركة ابناء مهدي
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^Ͳ^,ZΖ
عنوان التبليغ  :انبلس  -شارع فيصل  -جبانب
العاصي
Ͳ&z^>Ͳ:E>dZz,t>dΖ>D
1955511911
:
جوال
والتعليم
الرتبيه
>ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ&z^>Ͳ:E
العن و ا  :ن و بلس  -و ر فياوول -
:t>͗ϬϱϵϵϵϬϬϱϬϬ

dZz,t>dΖ>DͲ:t>͗ϬϱϵϵϵϬϬϱϬϬ
بج نووو التربيووووه والتعلوووير  -جوووو ال :

0799900700
359


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^Ͳ^,ZΖ
عنوان التبليغ  :انبلس  -شارع فيصل  -جبانب
Ͳ &z^>Ͳ:E>dZz,t>dΖ>D
والتعليم  -جوال 1955511911 :
الرتبيه


:t>͗ϬϱϵϵϵϬϬϱϬϬ


Ϳ ; 09




















العالمة التجارية رقم  31220 :
يف الصنف  5 :



التاريخ  7102/17/05 :

اخللوي 
معدات اهلاتف
 31220
اجلية :رقم  :
العالمةمنالتجار
أبسم  5: :شركة ابناء مهدي
يف الصنف

العاصي 7102/17/
التاريخ 05 :

العن و ا  :ن و بلس  -و ر فياوول -

Ϳ ; 09

Trade Mark No.: 30871
In Class: 9
Date: 19/02/2017

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
>^Ed/&/͕Ehd/

Trade
Mark No.:
30871
the name
InInClass:
9 of: SHARIKET ABNA' MAHDI ALASI

Date: 19/02/2017

>ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ&z^>Ͳ:E

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
>^Ed/&/͕Ehd/
من اجل  :معدات اهلاتف اخللوي 
dZz,t>dΖ>DͲ:t>͗ϬϱϵϵϵϬϬϱϬϬ
بج نووو التربيووووه والتعلوووير  -جوووو ال :
In the name of: SHARIKET ABNA' MAHDI ALASI
 0799900700مهدي
أبسم  :شركة ابناء
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^Ͳ^,ZΖ
العاصيعنوان التبليغ  :انبلس  -شارع فيصل  -جبانب
Ͳ&z^>Ͳ:E>dZz,t>dΖ>D
1955511911
والتعليم
>ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ&z^>Ͳ:E
جوالو :ر فياوول -
بلس- -
الرتبيه  :ن و
العن و ا

:t>͗ϬϱϵϵϵϬϬϱϬϬ

بج نووو التربيووووه والتعلوووير  -جوووو ال :
0799900700

dZz,t>dΖ>DͲ:t>͗ϬϱϵϵϵϬϬϱϬϬ



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:E>h^Ͳ^,ZΖ
عنوان التبليغ  :انبلس  -شارع فيصل  -جبانب
Ͳ &z^>Ͳ:E>dZz,t>dΖ>D
الرتبيه والتعليم  -جوال 1955511911 :

>ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ&z^>Ͳ:E
dZz,t>dΖ>DͲ:t>͗ϬϱϵϵϵϬϬϱϬϬ

العن و ا   :ن و بلس  -و ر فياوول -
بج نووو التربيووووه والتعلوووير  -جوووو ال :
0799900700

Ϳ ; 06

227ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^Ͳ^,ZΖ
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عنوان التبليغ  :انبلس  -شارع فيصل  -جبانب

360
Ͳ&z^>Ͳ:E>dZz,t>dΖ>D
:t>͗ϬϱϵϵϵϬϬϱϬϬ

الرتبيه والتعليم  -جوال 1955511911 :



 Mark No.: 30872
Trade

In Class: 12

العالمة التجارية رقم  31227 :

يف الصنف  07 :

Date: 19/02/2017

 7102/17/05
التاريخ  :






Trade Mark No.: 30872
^^KZ/^&KZhdK^WZWZd
In Class: 12

العالمة التجارية رقم  31227 :

ف عبد



͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

السيارات 
من اجل  :اكسسوارات
غيار 07 :
لقطعالصنف
يف
Date: 19/02/2017
التاريخ  7102/17/05 :
;
02
Ϳ
In the name of: SHARIKET ABNA' MAHDI ALASI
أبسم  :شركة ابناء مهدي
 ^/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^KZ/^&KZhdK^WZWZd
من اجل  :اكسسوارات لقطع غيار السيارات 

العاصي
النيب

e of: Yousef Atef AbdelnabeShkukani/Ahmad
>ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ&z^>Ͳ:E
 :ن و بلس  -و ر فياوول -
abe Shkukani
dZz,t>dΖ>DͲ:t>͗ϬϱϵϵϵϬϬϱϬϬ


In the name of: SHARIKET ABNA' MAHDI ALASI

أبسم  :شركة ابناء مهدي

العن و ا

عاطف عبد

العاصي

>ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ&z^>Ͳ:E
dZz,t>dΖ>DͲ:t>͗ϬϱϵϵϵϬϬϱϬϬ

العن و ا  :ن و بلس  -و ر فياوول -
بج نووو التربيووووه والتعلوووير  -جوووو ال :
0799900700

بج نووو التربيووووه والتعلوووير  -جوووو ال :
0799900700
In the name of: Yousef
Atef AbdelnabeShkukani/Ahmad
عاطف عبد النيب
أبسم  :يوسف

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^Ͳ^,ZΖ
عنوان التبليغ  :انبلس  -شارع فيصل  -جبانب
Ͳ&z^>Ͳ:E>dZz,t>dΖ>D
الرتبيه والتعليم  -جوال 1955511911 :
:t>͗ϬϱϵϵϵϬϬϱϬϬ
:


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
E>h^Ͳ^,ZΖ
عنوان التبليغ  :انبلس  -شارع فيصل  -جبانب
AtefAbdelnabe
Shkukani
شكوكاين  /امحد عاطف عبد

Ͳ&z^>Ͳ:E>dZz,t>dΖ>D
1955511911
الرتبيه والتعليم  -جوال  :

ŵĂůůĂŚůƐŚĂƌĞůƌĂΖĞƐĞ
الرئيسكاين
هللا الش ر النيب شكو
:t>͗ϬϱϵϵϵϬϬϱϬϬ



ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůƐŚĂƌĞůƌĂΖĞƐĞ
العن ا  :رام هللا الش ر الرئيس
361

Žƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ZĂŵĂůůĂŚůƐŚĂƌĞů
الرئيسي
هللا الشارع
Ϳ ; 02
عنوان التبليغ  :رام هللا الشارع الرئيسي
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚůƐŚĂƌĞů

 ƌĂΖĞƐĞ






Trade
Mark No.: 30873
التجارية رقم  31223 :
العالمة


In Class: 35
يف الصنف  39 :
Ϳ ; 02

Date: 19/02/2017
 7102/17/05
التاريخ  :




من اجل

:







خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
العالمة التجارية رقم  31223 :
يف الصنف  39 :

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 

التاريخ  7102/17/05 :
من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
 Trade Mark No.: 30873
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
Ϳ ; 02
In Class: 35

Date: 19/02/2017

In the name of: Yousef
Atef
AbdelnabeShkukani/Ahmad
أبسم  :يوسف عاطف عبد النيب
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
AtefAbdelnabe Shkukani
االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شكوكاين  /امحد عاطف عبد
النيب شكوكاين
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůƐŚĂƌĞůƌĂΖĞƐĞ
العن ا  :رام هللا الش ر الرئيس
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚůƐŚĂƌĞů
عنوان التبليغ  :رام هللا الشارع الرئيسي
 ƌĂΖĞƐĞ




Trade
Mark
No.:
30873

31223

:
رقم
ية
ر
التجا
العالمة


يف الصنف  39 :
 In Class: 35

Date: 19/02/2017
 7102/17/05
التاريخ :
Trade Mark No.: 30874
العالمة التجارية رقم  31224 :
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
In
Class: 25
يف الصنف  79 :
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
Ϳ  ; 02
االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
Date: 19/02/2017
التاريخ  7102/17/05 :
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
من اجل  :املالبس ولباس القدم واغطية الراس 
In the name of: Ali omar Abu Tayonn
أبسم  :علي عمر دمحم ابو طيون

Ϳ ; 02





العنووو ا  :نووو بلس_ ووو ر سوووفي
ج ال0799571978

-



عنوان التبليغ  :انبلس_شارع سفيان -

͗>ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ^h&/EͲ:t
Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^Ͳ^,ZΖ

In Class: 25
Date: 19/02/2017

228



; 05 Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
In the name of: Ali omar Abu Tayonn

 79 : يف الصنف

 7102/17/05 : التاريخ
2017/10/1 العدد التاسع عرش
  املالبس ولباس القدم واغطية الراس: من اجل
 علي عمر دمحم ابو طيون: أبسم

ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ^h&/EͲ:t>͗
Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^Ͳ^,ZΖ
^h&/EͲ:t>͗Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ ; 05 Ϳ
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-

 نووو بلس_ ووو ر سوووفي: العنووو ا
0799571978ج ال


-  انبلس_شارع سفيان: عنوان التبليغ
1955230536جوال









Trade Mark No.: 30875

 31229 : العالمة التجارية رقم

In Class: 25

 79 : يف الصنف

Date: 19/02/2017

 7102/17/05 : التاريخ
  املالبس ولباس القدم واغطية الراس: من اجل

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
In the name of: Ali omar Abu Tayonn
ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ^h&/EͲ:t>͗
Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ
Trade Mark No.: 30875
:E>h^Ͳ^,ZΖ
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Class: 25
^h&/EͲ:t>͗Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ
Date: 19/02/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ

In the name of: Ali omar Abu Tayonn


 علي عمر دمحم ابو طيون: أبسم
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 ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ^h&/EͲ:t>͗

Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ
Trade Mark No.: 30876
:E>h^Ͳ^,ZΖ
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Class: 30
^h&/EͲ:t>͗Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ ; 71 Ϳ

Date:
19/02/2017

-

 نووو بلس_ ووو ر سوووفي: العنووو ا





0799571978
العالمةج ال
 31229
 : التجارية رقم
-  انبلس_شارع سفيان: عنوان التبليغ
 79 : يف الصنف
1955230536جوال
 7102/17/05 : التاريخ

  املالبس ولباس القدم واغطية الراس: من اجل

 علي عمر دمحم ابو طيون: أبسم




-

 نووو بلس_ ووو ر سوووفي: العنووو ا
 ج ال
0799571978




 31226 : العالمة التجارية رقم
-  انبلس_شارع سفيان: عنوان التبليغ
 31 : يف الصنف
1955230536جوال
 7102/17/05 : التاريخ

 القهوة والشاي والكاكاو والقهوة: من اجل
31226
 : المة التجارية رقم
 الدقيق،  التابيوكا والساغو، االرز
، االصطناعية
  31 : الصنف
 اخلبز والفطائر، واملستحضرات املصنوعة من احلبوب
7102 /17 /05 : ريخ

والقهوةوالعسل
عسل النحل
احللوايت املثلجة
كاو،والكا
والشاي، واحللوايت
 القهوة: اجل


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ͕

ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
Trade Mark
No.: 30876

ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ͕
In Class: 30
 ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ͖
Date: 19/02/2017
ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ͕
ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ͕
ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ͖
ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

; 71 Ϳ

الدقيق
التابيوكا
االرز
، اخلردل
، امللح، ، والساغو
ومسحوق اخلبيز
 اخلمرية،، االسود

، صطناعية

 اخلبز والفطائر، ستحضرات املصنوعة من احلبوب

  الثلج،  البهارات، ) اخلل والصلصات (التوابل
 عسل النحل والعسل،  احللوايت املثلجة، حللوايت
In the name of: Sharekat Mahames Alnaser Lilmokasarst
 النصر،حمامص
 شر:  اخلمريةأبسم، سود
،  اخلردل، امللح
كة اخلبيز
ومسحوق
Walbon Walmawaleh Mosahama Khososiya
 واملواحلالثلج
، البهارات
ل والصلصات (التوابل
والنب، ) للمكسرات

In the name of: Sharekat Mahames Alnaser Lilmokasarst
Walbon Walmawaleh Mosahama Khososiya

ĚĚƌĞƐƐ͗ůŬŚĂůĞĞůZĂƐůũŽƌĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ůŬŚĂůĞĞůZĂƐůũŽƌĂ
ĚĚƌĞƐƐ͗ůŬŚĂůĞĞůZĂƐůũŽƌĂ


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ůŬŚĂůĞĞůZĂƐůũŽƌĂ









النصر
حمامص
خصوصية
شركة مسامهة
واملواحل

:

م

والنب
كسرات
 الخليل راس الج رة: العن ا
سامهة خصوصية

اخلليل راس اجلورة
: التبليغ
الج رة
عنوان راس
 الخليل: العن ا
اخلليل راس اجلورة
 : وان التبليغ
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العدد التاسع عرش 2017/10/1
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Trade Mark No.: 30877
In Class: 30

العالمة التجارية رقم  31222 :
يف الصنف  31 :
التاريخ  7102/17/05 :




العالمة التجاري ة رقم 31222 :
يف الصنف  31 :

Date: 19/02/2017





والشاي والكاكاو والقهوة
من اجل  :القهوة
التاريخ  7102 /17 /05 :
والقهوة
والكاكاو
والشاي
القهوة
اجل
من
الدقيق
التابيو
 ،الدقيق
والساغو ،
كا والساغو
كا
 ،التابيو
االرز ،
 ،االرز
االصطناعية ،
االصطناعية
:

واملستحضرات املصنوعة من احلبوب  ،اخلبز والفطائر

والفطائر
عسل ،اخلبز
احلبوب
املصنوعة من
واملستحضرات
النحل والعسل
املثلجة ،
احللوايت
واحللوايت ،
االسود  ،اخلمرية ومسحوق اخلبيز  ،امللح  ،اخلردل ،
البهارات
التوابل ) ،
والصلصات (
اخلل
عسل النحل والعسل
املثلجة ،
احللوايت
واحللوايت ،

أبسم

:

ازهار

كة
شر

Trade Mark No.: 30877
In Class: 30

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ
Date: 19/02/2017
ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ
ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ
ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ
͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ
ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

In the name of: Shrekat Azhar Alaqsa Lilesthmar
Waltasweeq

االقصى

والتسويقومسحوق اخلبيز  ،امللح  ،اخلردل ،
لالستثمار اخلمرية
االسود ،
العن ا

 :جنين جبل

ع العدل
عنوان التبليغ  :انبلس شار
البهارات 
والصلصات (التوابل ) ،
اخلل
1959213672
الدين ط  6جوال

أبسم  :شركة ازهار االقصى

 ĚĚƌĞƐƐ͗:ĞŶŝŶ:ĂďĂΖĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عمارة سعد



Inthe name of: Shrekat Azhar Alaqsa Lilesthmar
Waltasweeq




لالستثمار والتسويق


Ϳ ; 77

العن ا  :جنين جبل

عنوان التبليغ  :انبلس شارع العدل عمارة سعد
الدين ط 6جوال 1959213672




ĚĚƌĞƐƐ͗:ĞŶŝŶ:ĂďĂΖĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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العالمة التجارية رقم  31222 :
يف الصنف  75 :
العالمة التجاري ة رقم  31222 :

  7102
/17
/05
7102
/17
التاريخ/05: :
التاريخ

يف الصنف 31 :
اجل

:

Ϳ ; 77







من



In Class: 30
Date:
Date: 19/02/2017
19/02/2017



القهوة

والشاي

Trade Mark No.: 30878
In
Class: 29
Trade Mark No.: 30877

والكاكاو

والقهوة

الدواجن الدقيق
والساغو ،
والصيد
التابيوكاوحلوم
االرز ،واالمساك
االصطناعية، :اللحوم
من اجل
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب  ،اخلبز والفطائر
وجمففةوالعسل
حمفوظة النحل
واخلضروات ،عسل
احللوايت املثلجة
واحللوايت
ومطهوة
وخالصات ،اللحم
االسود  ،اخلمرية ومسحوق اخلبيز  ،امللح  ،اخلردل ،

اخلل والصلصات (التوابل )  ،البهارات
مطبوخة ابلسكر البيض
شر) ومربيات فواكه
هالم (:جلي
كة ازهار االقصى
أبسم
لالستثمار والتسويق
واحلليب ومنتجات احلليب والزيوت والدهون الصاحلة

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ

ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ
ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

In the name of: Shrekat Azhar Alaqsa Lilesthmar
Waltasweeq

العن ا

 :جنين جبل

عنوان التبليغ :

لالكل 

انبلس

ع العدل
شار

الدين ط  6جوال 1959213672


أبسم  :شركة ازهار االقصى
لالستثمار والتسويق


العن ا  :جنين جبل

عمارة سعد



In the name of: Shrekat Azhar Alaqsa Lilesthmar
Waltasweeq

عنوان التبليغ  :انبلس شارع العدل عمارة سعد
الدين ط 6جوال 1959213672



 ĚĚƌĞƐƐ͗:ĞŶŝŶ:ĂďĂΖĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





Ϳ ; 77

ĚĚƌĞƐƐ͗:ĞŶŝŶ:ĂďĂΖĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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العالمة التجارية رقم  31225 :
العالمة التجاري ة رقم  31222 :
يف الصنف 31 :
 30
يف الصنف :
التاريخ  7102 /17 /05 :







اجل
االصطناعية 7102/17/،05
مناريخ :
الت
:

والشاي
القهوة
كا
االرز  ،التابيو

Trade Mark No.: 30879
Trade Mark No.: 30877
In
In Class:
Class: 30
31
Date: 19/02/2017

والقهوة
والكاكاو
والساغو  ،الدقيق

Date: 19/02/2017

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ
ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ
ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

ومنتجات /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗'ƌĂŝŶƐĂŶĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚ
الزراعية
واحللوايت  ،:االغالل
من اجل
النحل والعسل
واملنتجاتعسل
احللوايت املثلجة ،
االسود  ،اخلمرية ومسحوق اخلبيز  ،امللح  ،اخلردل ،
ĨŽƌĞƐƚƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ůŝǀĞ
يف فئات اخرى
غري ) ،الواردة
البساتني
البهارات
والغاابتالتوابل
والصلصات (
اخلل
ĂŶŝŵĂůƐ͖ĨƌĞƐŚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ƐĞĞĚƐ͕ŶĂƚƵƌĂůƉůĂŶƚƐ
In the name of: Shrekat Azhar Alaqsa Lilesthmar
كة ازهار االقصى
أبسم  :شر
Waltasweeq
͘ĂŶĚĨůŽǁĞƌƐ͖ĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐĨŽƌĂŶŝŵĂůƐ͕ŵĂůƚ
والتسويق
لالستثمار
والفواكه واخلضروات الطازجة والبذور
واحليواانت احلية
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب  ،اخلبز والفطائر

العن ا

 ĚĚƌĞƐƐ͗:ĞŶŝŶ:ĂďĂΖĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 :جنين جبل

ع العدل عمارة سعد
عنوان التبليغ  :انبلس
اخلاصة
 1959213672غذائية
شار ومواد
الطبيعية
والزهور
والنبااتت
الدين ط  6جوال

ابحليواانت والشعر املنبت (امللت) 










In the name of: Shrekat Azhar Alaqsa Lilesthmar
Waltasweeq
Ϳ ; 77

أبسم  :شركة ازهار االقصى
لالستثمار وا لتسويق




ĚĚƌĞƐƐ͗:ĞŶŝŶ:ĂďĂΖĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

العن ا  :جنين جبل

عنوان التبليغ  :انبلس شارع العدل عمارة سعد
الدين ط 6جوال 1959213672
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العالمة التجاري ة
 31222
قم31221::
31ررقم
التجارية
العالمة
يف الصنف :
التاريخ  7102 /17 /05 :
اجل  39 :
يفمنالصنف
والشاي
القهوة

Trade Mark No.: 30880
In Class: 35
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
Trade Mark No.: 30877
In Class: 30



:

،

االصطناعية

االرز

،

كا
التابيو

التاريخ  7102/17/05 :

Date: 19/02/2017

والقهوة
والكاكاو
والساغو  ،الدقيق

واملستحضرات املصنوعة من احلبوب  ،اخلبز والفطائر
واحللوايت  ،احللوايت املثلجة  ،عسل النحل والعسل

͕ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ
ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ
ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

Date: 19/02/2017

وتوجيه،
وادارةاخلردل
امللح ،
الدعاية اخلبيز ،
ومسحوق
اجل: ،اخلمرية
االسود
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
واالعالن
خدمات
من
اخلل والصلصات (التوابل )  ،البهارات 
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

In the name of: Shrekat Azhar Alaqsa Lilesthmar
كة ازهار االقصى
أبسم  :شر

النشاط املكتيب 
االعمال وتفعيل
لالستثمار والتسويق

انبلس االقصى
التبليغكة  :ازهار
عنوان  :شر
أبسم
الدين ط  6جوال 1959213672

لالستثمار والتسويق
العن ا



 :جنين جبل

ع العدل
شار

Waltasweeq

عمارة

سعدIn the name of: Shrekat Azhar Alaqsa Lilesthmar
Waltasweeq

 ĚĚƌĞƐƐ͗:ĞŶŝŶ:ĂďĂΖĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




العن ا  :جنين جبل


عنوان التبليغ  :انبلس شارع العدل عمارة سعد
الدين ط 6جوال 1959213672



ĚĚƌĞƐƐ͗:ĞŶŝŶ:ĂďĂΖĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



Ϳ ; 77










من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة
ع العدل عمارة سعد
عنوان التبليغ  :انبلس شار
الدين ط 6
1959213672والساغو  ،الدقيق
جوالاالرز  ،التابيوكا
االصطناعية ،

العن ا

 :جنين جبل

2017/10/1من احلبوب  ،اخلبز والفطائر
عرش املصنوعة
واملستحضرات

العدد التاسع
واحللوايت  ،احللوايت املثلجة  ،عسل النحل والعسل


االسود  ،اخلمرية ومسحوق اخلبيز  ،امللح  ،اخلردل ،

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ

͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ
231
 ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ




; 79368
Ϳ

اخلل والصلصات (التوابل )  ،البهارات 

أبسم
االقصى 
ازهار31220
شرركةية رقم  :
العالمة:التجا

In
the name
Shrekat
Trade
Markof:
No.:
30881 Azhar Alaqsa Lilesthmar
Waltasweeq
لالستثمار والتسويق 
In Class: 30
يف الصنف  31 :
Trade Mark No.: 30881
العالمة التجارية رقم  31220 :
ĚĚƌĞƐƐ͗:ĞŶŝŶ:ĂďĂΖĂ
جبل
العن ا  :جنين
Date: 19/02/2017
 :7102
In Class: 30
 31
التاريخ /17/05 :يف الصنف
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
عمارة سعد
شارع
عنوان
Date:
19/02/2017
العدل 
والشاي7102
/17
انبلس /05 :
التاريخ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ
والقهوة
والكاكاو
التبليغ  :القهوة
من اجل :
ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ
 1959213672والشاي والكاكاو والقهوة
من اجل  :القهوة
الدين ط6

جوالاالرز  ،التابيوكا والساغو  ،الدقيق
االصطناعية ،
ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
دقيق
ال
،
والساغو
كا
التابيو
،
االرز
،
االصطناعية
͕ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ
͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ
͖ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ
والفطائر
احلبوب من ،اخلبز
واملستحضرات املصنوعة من
والفطائر
احلبوب  ،اخلبز
واملستحضرات املصنوعة
ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ
 
ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

والعسل
عسل النحل
واحللوايت ،
والعسل
املثلجة ،النحل
احللوايتعسل
املثلجة ،
واحللوايت  ،احللوايت

االسود  ،اخلمرية ومسحوق اخلبيز  ،امللح  ،اخلردل ،

،
اخلردل
،
امللح
،
اخلبيز
ومسحوق
اخلمرية
،
االسود

البهارات
،
)
التوابل
(
والصلصات
اخلل





االقصى
كة ازهار
(أبسم :
البهارات 
التوابل )شر،


والصلصات
اخلل
أبسم  :شركة ازهار االقصى
العن ا  :جنين جبل

In the name of: Shrekat Azhar Alaqsa Lilesthmar
Waltasweeq

لالستثمار والتسويق

لالستثمار والتسويقعنوان التبليغ  :انبلس شارع العدل

العن ا

الدين ط 6جوال 1959213672
 :جنين جبل


In the name of: Shrekat Azhar Alaqsa Lilesthmar
ĚĚƌĞƐƐ͗:ĞŶŝŶ:ĂďĂΖĂ
Ϳ ; 76
Waltasweeq ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عمارة سعد

ĚĚƌĞƐƐ͗:ĞŶŝŶ:ĂďĂΖĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:


عنوان التبليغ  :انبلس شارع العدل عمارة سعد

1959213672
الدين ط 6جوال









; 76369
Ϳ















Ϳ ; 76

العالمة التجارية رقم  31227 :
يف الصنف  75 :


التاريخ  7102 /17/05 :



العالمة التجارية رقم  31227 :

وحلوم الدواجن والصيد
واالمساك 75
من اجل  :اللحوميف الصنف :
وخالصات اللحم واخلضروات حمفوظة وجمففة ومطهوة

هالم (جلي) ومربيات فواكه مطبوخة ابلسكر البيض
واحلليب ومنتجات احلليب والزيوت والدهون الصاحلة
لالكل 

Trade Mark No.: 30882
In Class: 29
Date: 19/02/2017

Trade Mark No.: 30882

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
InDĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
Class: 29

ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

In the name of: Shrekat Azhar Alaqsa Lilesthmar
أبسم  :شركة ازهار االقصى

Waltasweeq
لالستثمار والتسويق
Trade Mark No.: 30882
العالمة التجارية رقم  31227 :
ĚĚƌĞƐƐ͗:ĞŶŝŶ:ĂďĂΖĂ
العن ا  :جنين جبل
In Class: 29
يف الصنف  75 :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :انبلس شارع العدل عمارة سعد
الدين ط 6جوال 1959213672










الدين ط 6جوال 1959213672






2017/10/1
العدد التاسع عرش
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; 72370
Ϳ
والنبااتت والزهور الطبيعية ومواد غذائية اخلاصة

ابحليواانت والشعر املنبت (امللت) 


أبسم  :شركة ازهار االقصى
رقم  31223 :
لالستثمارالتجارية
العالمة
والتسويق



In the name of: Shrekat Azhar Alaqsa Lilesthmar
Trade
Mark No.: 30883
Waltasweeq
In
Class: 31
الصنف 30 ::
ĚĚƌĞƐƐ͗:ĞŶŝŶ:ĂďĂΖĂ
جنين جبل
يف العن ا

Date:
19/02/2017
7102شار
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
: 30883
عمارة سعد
العدل
/17: /05انبلس
التاريخ :التبليغ
عنوان
Trade Mark No.:
 31223
عرية رقم  :
العالمة التجا
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗In'ƌĂŝŶƐĂŶĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚ
1959213672الزراعية ومنتجات
:
اجل
من
Class: 31
واملنتجات
االغالل الصنف 30 :
يف
الدين ط 6جوال



ĨŽƌĞƐƚƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ůŝǀĞ
Date: 19/02/2017
التاريخ /17/05 :
  7102فئات اخرى
الواردة يف
البساتني والغاابت غري
ĂŶŝŵĂůƐ͖ĨƌĞƐŚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ƐĞĞĚƐ͕ŶĂƚƵƌĂůƉůĂŶƚƐ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
من اجل  :االغالل واملنتجات الزراعية ومنتجات 'ƌĂŝŶƐĂŶĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚ
Date: 19/02/2017

7102
/
17
/
05
:
التاريخ
ĨŽƌĞƐƚƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ůŝǀĞ
͘ĂŶĚĨůŽǁĞƌƐ͖ĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐĨŽƌĂŶŝŵĂůƐ͕ŵĂůƚ

واخلضروات
والفواكه

بضائع الزهور
احليةعلى
واحليواانتمحاية
عدم منح
والبذور اخرى
الطازجةيف فئات
غري الواردة
والغاابت
البساتني

والنبااتت والزهور

من اجل  :اللحوم واالمساك وحلوم الدواجن والصيد
واحليواانت احلية والفواكه واخلضروات الطازجة والبذور
اخلاصةومطهوة
حمفوظة وجمففة
واخلضروات
وخالصات
غذائية
الطبيعيةاللحمومواد

هالم (جلي) ومربيات فواكه مطبوخة ابلسكر البيض
املنبت (امللت) 
واحلليب ومنتجات احلليب والزيوت والدهون الصاحلة

ابحليواانت والشعر
لالكل االقصى
أبسم  :شركة ازهار
لالستثمار والتسويق

العن ا  :جنين

عنوان التبليغ :

ĂŶŝŵĂůƐ͖ĨƌĞƐŚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ƐĞĞĚƐ͕ŶĂƚƵƌĂůƉůĂŶƚƐ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
͘ĂŶĚĨůŽǁĞƌƐ͖ĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐĨŽƌĂŶŝŵĂůƐ͕ŵĂůƚ
ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ



In the name of: Shrekat Azhar Alaqsa Lilesthmar
WaltasweeqIn the name of: Shrekat Azhar;Alaqsa
72Lilesthmar
Ϳ

أبسم  :شركة ازهار االقصى
لالستثمار والتسويق

Waltasweeq

ĚĚƌĞƐƐ͗:ĞŶŝŶ:ĂďĂΖĂ
ĚĚƌĞƐƐ͗:ĞŶŝŶ:ĂďĂΖĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

جبلالعن ا  :جنين جبل

عمارة سعد
العدل شارع
ع  :انبلس
التبليغ
العدلسعد
عمارة
عنوان شار
انبلس

الدين ط 6جوال 1959213672
1959213672


الدين ط 6جوال


عدم منح محاية على بضائع الزهور















; 72371
Ϳ





Ϳ ; 72









Trade Mark No.: 30884
In Class: 35

العالمة التجارية رقم  31224 :
يف الصنف  39 :
التاريخ  7102/17/05 :





Date: 19/02/2017
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
Trade Mark No.: 30883

ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
العالمة التجارية رقم  31223 :
االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
In Class: 31
يف الصنف  30 :
19/02/2017 Azhar Alaqsa Lilesthmar
 7102/17
التاريخ /05 :
In the nameDate:
of: Shrekat
االقصى
أبسم  :شركة ازهار
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
'ƌĂŝŶƐĂŶĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚ
ومنتجات
الزراعية
واملنتجات
االغالل
من اجل :
Waltasweeq
لالستثمار والتسويق


العن ا  :جنين

البساتني والغاابت غري الواردة يف فئات اخرى
جبل
واحليواانت احلية والفواكه واخلضروات الطازجة والبذور


عنوان التبليغ  :انبلس شارع العدل عمارة سعد
جوالرقم  31224 :
التجارية
1959213672
العالمةط6
الدين
يف الصنف  39 :
التاريخ  7102/17/05 :

ĨŽƌĞƐƚƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ůŝǀĞ
ĂŶŝŵĂůƐ͖ĨƌĞƐŚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ƐĞĞĚƐ͕ŶĂƚƵƌĂůƉůĂŶƚƐ
͘ĂŶĚĨůŽǁĞƌƐ͖ĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐĨŽƌĂŶŝŵĂůƐ͕ŵĂůƚ

ĚĚƌĞƐƐ͗:ĞŶŝŶ:ĂďĂΖĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

Trade
Mark No.: 30884
In Class: 35
Date: 19/02/2017
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Trade Mark No.: 30885

العالمة التجارية رقم  31229 :

يف الصنف  3 :
التاريخ  7102/17/05 :

In Class: 3
Date: 19/02/2017







العالمة التجارية رقم  31229 :

مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى
من اجل :
يف الصنف  3 :
التاريخ  7102 /17 /05 :
تنظيف
تستعمل يف غسل وكي املالبس  ،مستحضرات
من اجل  :مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى
كي املالبس
تستعمل يف غسل و
تنظيف،
مستحضراتعطرية
صابون ،عطور وزيوت
كشط ،
وجلي وو
وصقل
كشط  ،صابون عطور وزيوت عطرية ،
وصقل وجلي

Trade Mark No.: 30885

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
In Class: 3

ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
Date: 19/02/2017
͕ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ

ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ
͕ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ
ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ

لوشن)) للشعر
غسول (( لوشن
جتميل  ،،غسول
مستحضرات جتميل
مستحضرات
للشعر ،،
منظفات أسنان 
In the name of: abd al kafee ben shaker almsmom
الكايف بن شاكر
منظفات عبد
أبسم :
أسنان 
املسموم
In
the name of: abd al kafee ben shaker almsmom
ĚĚƌĞƐƐ͗ƐǇƌŝǇĂŚĂŵƐďĂďĂůƐŽƋ
شاكر _بووووو ب
الكايف ريبن_ موووو
عبد  :سووووو
العنوووو ا
أبسم :
لس ق/بن ء الجنو

املسموم

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :انبلس شارع العدل عمارة سعد
الدين ط  6جوال 1959213672
 العنوووو ا  :سووووو ري _ موووو _بووووو


لس ق /بن ء الجنو

ĚĚƌĞƐƐ͗ƐǇƌŝǇĂŚĂŵƐďĂďĂůƐŽƋ

ب







عنوان التبليغ  :انبلس شارع العدل عمارة سعد
الدين ط 6جوال 1959213672


Ϳ ; 31
; 31 373
Ϳ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



















Trade Mark No.: 30886

العالمة التجارية رقم  31226 :

In Class:
16 No.: 30886
Trade
Mark

الصنف :
06رقم  31226 :
التجارية
يفالعالمة

ا لتاريخ  7102/17/71 :
يف الصنف  06 :
من اجل  :احملارم الورقيه وفوط االطفال 

 7102
كة/17/
71
الظهر
جممع سيلة
لتاريخ: :شر
اأبسم
احملارم العامة
اجل :العادية
التجاري
الورقيه وفوط االطفال
من
 :جنين  -سيلا الظهر

العن اشركة جممع سيلة الظهر
أبسم :



عنوان التبليغ  :انبلس  -شارع سفيان  -عمارة
التجاري4العادية العامة
عنرت ط
 العن ا  :جنين  -سيلا الظهر

عنوان التبليغ  :انبلس  -شارع سفيان  -عمارة

عنرت ط 4






Date: 20/02/2017

In Class: 16

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂƉĞƌ͕ĂŶĚďĂďǇĚŝĂƉĞƌƐ
Date:
In the 20/02/2017
name of: sharekat mojama selat eldaher

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂƉĞƌ͕ĂŶĚďĂďǇĚŝĂƉĞƌƐ
ĚĚƌĞƐƐ͗ũĞŶŝŶͲƐĞůĞƚĂůƚĂŚĞƌ
In the name of: sharekat mojama selat eldaher
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



ĚĚƌĞƐƐ͗ũĞŶŝŶͲƐĞůĞƚĂůƚĂŚĞƌ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



Ϳ ; 0
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Trade Mark No.: 30887
In Class: 25

العالمة التجارية رقم  31222 :
يف الصنف  79 :
التاريخ  7102/17/70 :

Date: 21/02/2017





من اجل  :ماليس   ،اثواب  ،يذالت  ،مالبس جلدية ،
العالمة التجارية رقم  31222 :
مالبس فرو  ،جاكيتات  ،مالبس كتانية  ،جرزاية ،
يف الصنف  79 :

͕^/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>Kd,E'͕Z^^^͕^dh&&:<d

Trade Mark No.: 30887
^>Kd,/E'K&>d,Z͕&hZ^;>Kd,/E'Ϳ͘:<d
͕^;>Kd,/E'Ϳ͕>/EE;KzͿ;'ZDEd^Ϳ͕:hDWZ
In Class: 25
^,/Zd^͕^</Zd^͕d–^,/Zd^͕dZKh^Z͕Zz–D
Date: 21/02/2017
'>Kd,/E

 ،7102بناطيل  ،مالبس
نصف كم
قمصان/17/70
قمصان  ،تنانري  ،التاريخ :
من اجل  :ماليس  ،اثواب  ،يذالت  ،مالبس جلدية /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>Kd,E'͕Z^^^͕^dh&&:<d^͕ ،
جاهزة 
^>Kd,/E'K&>d,Z͕&hZ^;>Kd,/E'Ϳ͘:<d
مالبس فرو  ،جاكيتات  ،مالبس كتانية  ،جرزاية ،
͕^;>Kd,/E'Ϳ͕>/EE;KzͿ;'ZDEd^Ϳ͕:hDWZ
In the name
of: Sharekat alkasabre letegarah w alsenah
أبسم  :شركة الكسابري للتجارة
^,/Zd^͕^</Zd^͕d–^,/Zd^͕dZKh^Z͕Zz–D
قمصان  ،تنانري  ،قمصان نصف كم  ،بناطيل  ،مالبس
جاهزة 
In the name of: Sharekat alkasabre letegarah w alsenah
أبسم  :شركة الكسابري للتجارة
ĚĚƌĞƐƐ͗t^dE<–:E/E–^>,
'>Kd,/E

والصناعة

العنو ا  :الضووفا اللربيووا – جنووين –
والصناعة

الزب بوة

ĚĚƌĞƐƐ͗t^dE<–:E/E–^>,

العنو ا  :الضووفا اللربيووا – جنووين –

الغربية – جنني – الزاببدة
عنوان التبليغ  :الضفةالزب بوة


عنوان التبليغ  :الضفة الغربية – جنني – الزاببدة








–ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :t^dE<–:E/E
–ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :t^dE<–:E/E
^>,
 ^>,


375












Ϳ;7
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العالمة التجارية رقم  31222 :

يف الصنف   75 :

التاريخ :

Trade Mark No.: 30888
In Class: 29



Trade Mark No.: 30888
Date: 21/02/2017

العالمة التجارية رقم  31222 :
 7102/17/70
يف الصنف  75 :

In Class: 29

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗Date:
͕ŚŝƉƐ;ĨƌƵŝƚͿ͕ĐŚŝƉƐ;ƉŽƚĂƚŽͿ͕ĐŽƌŶŽŝů
بطاطا  ،زيت ذرة
21/02/2017
رقائق 7102
فواكة/17/70، :
من اجل  :رقائق التاريخ
ũĂŵƐ͕ĨůĂŬĞƐƉŽƚĂƚŽ͕ƉŽƚĂƚŽĨƌŝƚƚĞƌƐ͕ǇŽŵĂƚŽƉƵƌĞĞ͕ƚƵŶĂ
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚŝƉƐ;ĨƌƵŝƚͿ͕ĐŚŝƉƐ;ƉŽƚĂƚŽͿ͕ĐŽƌŶŽŝů
معجون ذرة
بطاطا  ،زيت
بطاطا ،رقائق
رقائق فواكة
،مربيات  ،رقائق من
مقلية ،
اجل :فطائر
يطاطا ،
ĨŝƐŚ
ũĂŵƐ͕ĨůĂŬĞƐƉŽƚĂƚŽ͕ƉŽƚĂƚŽĨƌŝƚƚĞƌƐ͕ǇŽŵĂƚŽƉƵƌĞĞ͕ƚƵŶĂ
،مربيات  ،رقائق يطاطا  ،فطائر بطاطا مقلية  ،معجون

ĨŝƐŚ

بندورة  ،مسك توان بندورة  ،مسك توان 
In
the
name
of:
Sharekat
alkasabre
letegarah
w
alsenah
الكسابري للتجارةname of: Sharekat alkasabre letegarah w alsenah
الكسابري :شركة
أبسم
للتجارة
أبسم  :شركة

والصناعة

والصناعة

العنو ا  :الضووفا اللربيووا – جنووين –

العنو ا  :الضووفا الزب بوة
اللربيووا – جنووين –

الزب بوة

عنوان التبليغ  :الضفة الغربية – جنني – الزاببدة


عنوان التبليغ  :الضفة الغربية – جنني – الزاببدة



ĚĚƌĞƐƐ͗t^dE<–:E/E–^>,

ĚĚƌĞƐƐ͗t^dE<–:E/E–^>,

–ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :t^dE<–:E/E
 ^>,
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
–:t^dE<–:E/E


^>,







In the

Ϳ;3
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Trade Mark No.: 30889
In Class: 30

العالمة التجارية رقم  31225 :
يف الصنف  31 :
التاريخ  7102 /17/70 :

Date: 21/02/2017





Trade
Mark No.: 30888
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕ĞǀĞƌĂŐĞƐ;ĐŚŽĐŽůĂƚĞ–ďĞƐĞĚͿďŝƐĐƵŝƚƐ

اساسهارية رقم :
من اجل  :مشروابتالعالمة التجا
 ،31222خبز  ،كعك
الشوكوال تة
يف الصنف  75 :
 ،حلوى  ،علكة  ،رقائق ( منتجات حبوب )

شوكوالتة  ،قهوة
 ،معكرونة ،

قرشلة ،كعك

ďƌĞĂĚ͕ĐĂŬĞƐ͕ĐĂŶĚǇ͕ĐŚĞǁŝŶŐŐƵŵ͕ĐŚŝƉƐ;ĐĞƌĞĂůƉƌŽĚƵĐƚƐ
In Class: 29
Ϳ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ĐŽĨĨĞĞ͕ĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ĐƌĂĐŬĞƌƐ͕ĨŽŽĚƐ
Date: 21/02/2017
التاريخ  7102/17/70 :
ĨĂŝŶŝŶĂĐĞŽƵƐ͕ĨŽŽĚƐ;ĨĂŝƌĂĐĞŽƵƐͿ͕ŵĂĐĂƌŽŶŝ͕ƉĂƐƚƌǇ͕ƉĂƚĞ
بسكويت ،رقائقاغذية
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚŝƉƐ;ĨƌƵŝƚͿ͕ĐŚŝƉƐ;ƉŽƚĂƚŽͿ͕ĐŽƌŶŽŝů
نشوية ذرة
بطاطا  ،زيت
حلوايت ،رقائق فواكة ،
 ،من اجل :

;ƉĂƐƚƌŝĞƐͿ͕ƉŽƉĐŽƌŶ͕ƌƵƐŬƐ͕ǁĂĨĨůĞƐ
ũĂŵƐ͕ĨůĂŬĞƐƉŽƚĂƚŽ͕ƉŽƚĂƚŽĨƌŝƚƚĞƌƐ͕ǇŽŵĂƚŽƉƵƌĞĞ͕ƚƵŶĂ

معجون
بطاطا مقلية ،
فول  ،فطائر
رقائق يطاطا
،مربيات ،
بوشار ،
سوداين ،
حلوايت
فطائر ،
بندورة  ،مسك توان 
الوافل
أبسم  :شركة الكسابري للتجارة

والصناعةللتجارة
أبسم  :شركة الكسابري
والصناعة
الزب بوة

In the name of: Sharekat alkasabre letegarah w alsenah

In the name of: Sharekat alkasabre letegarah w alsenah
ĚĚƌĞƐƐ͗t^dE<–:E/E–^>,

العنو ا  :الضووفا اللربيووا – جنووين –

العنو ا

الغربية ––جنني – الزاببدة
الضفةجنووين
التبليغو :وا –
عنواناللربي
 :الضووفا


الزب بوة

ĨŝƐŚ

–ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :t^dE<–:E/E
ĚĚƌĞƐƐ͗t^dE<–:E/E–^>,
^>,





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
–:t^dE<–:E/E

^>,


الضفة الغربية – جنني – الزاببدة
عنوان التبليغ :
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العالمة التجارية رقم  31251 :

 43
يف الصنف :






7102ية 
التاريخ /17/70 :
رقم  31251 :
العالمة التجار

43
:
الصنف
يف
املقاهي  ،الكافتريايت  ،املطاعم
من اجل :
املتنقلة

Date: 21/02/2017
Trade Mark No.: 30890
املؤقتة أو

In Class:
43
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĂĨĞƐ͕ĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͕ĂŶƚĞĞŶƐ͕ĂƚĞƌŝŶŐ

Date: 21/02/2017
التاريخ  7102/17/70 :
͕Ϳ;&ŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬͿ͕ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ;^ĞůĨͲƐĞƌǀŝĐĞ
( الكانتينات)  ،التزويد ابلطعام والشراب ،
^ŶĂĐŬͲďĂƌƐ /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂĨĞƐ͕ĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͕ĂŶƚĞĞŶƐ͕ĂƚĞƌŝŶŐ
من اجل  :املقاهي  ،الكافتريايت  ،املطاعم املؤقتة أو

املطاعم ،
اخلفيفة 

ابلطعامالوجبات
الذات ،ية ،التزويدمطاعم
اخلدمة
مطاعم
والشراب ،
الكانتينات)
املتنقلة (
املطاعم  ،مطاعم اخلدمة الذاتية  ،مطاعم الوجبات
اخلفيفة 

أبسم  :سااب الياس سااب عز

أبسم  :سااب الياس سااب عز

العن ا  :رام هللا ين اب

عنوان التبليغ



Trade Mark No.: 30890
In Class: 43

العن ا  :رام هللا ين اب

مصباح
عنوانهللا
 :رام
عني مصباح
عني رام هللا
التبليغ :



͕Ϳ;&ŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬͿ͕ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ;^ĞůĨͲƐĞƌǀŝĐĞ
^ŶĂĐŬͲďĂƌƐ

In the name of: Saba Elias Saba Izz

In the name of: Saba Elias Saba Izz

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚŝŶDŽƐďĂŚ
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚŝŶDŽƐďĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ZĂŵĂůůĂŚŝŶDŽƐďĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ZĂŵĂůůĂŚŝŶDŽƐďĂŚ
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العالمة التجارية رقم  31250 :
يف الصنف  32 :

Trade Mark No.: 30891
In Class: 38



التاريخ  7102/17/70 :

من اجل  :االذاعة ابلردايو ،البث ابلتلفزيون ،االتصال
ابلتلفون اخللوي ،نقل الرسائل والصور عرب الكمبيوتر،

خدمات لوحات النشرات االلكرتونية(خدمات
اتصاالت) ،الربيد االلكرتوين ،ارسال بطاقات معايدة

عرب االنرتنت ،ارسال الرسائل ،وكاالت االنباء،

خدمات النداء االيل (عرب الراديو او التلفون او وسائل
االتصال االلكرتونية االخرى) ،توفري الوصول اىل
قواعد البياانت ،توفري قنوات اتصال خلدمات التسوق
عن بعد ،تقدمي االتصاالت عرب االرتباط ابلشبكة

Date: 21/02/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐ;ZĂĚŝŽͿ͕ƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐ
͕;dĞůĞǀŝƐŝŽŶͿ͕ĞůůƵůĂƌƚĞůĞƉŚŽŶĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
ŚĂƚƌŽŽŵƐ;WƌŽǀŝĚŝŶŐŝŶƚĞƌŶĞƚͿ͕ŽŵƉƵƚĞƌĂŝĚĞĚ
͕ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŵĞƐƐĂŐĞƐĂŶĚŝŵĂŐĞƐ͕ůĞĐƚƌŽŶŝĐŵĂŝů
͕'ƌĞĞƚŝŶŐĐĂƌĚƐŽŶůŝŶĞ;dƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨͿ͕DĞƐƐĂŐĞƐĞŶĚŝŶŐ
EĞǁƐĂŐĞŶĐŝĞƐ͕WĂŐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐƌĂĚŝŽ͕ƚĞůĞƉŚŽŶĞŽƌŽƚŚĞƌ
ŵĞĂŶƐŽĨĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͕WƌŽǀŝĚŝŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽ
ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͕WƌŽǀŝĚŝŶŐƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĐŚĂŶŶĞůƐĨŽƌ
ƚĞůĞƐŚŽƉƉŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͕WƌŽǀŝĚŝŶŐƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐƚŽĂŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ͕WƌŽǀŝĚŝŶŐƵƐĞƌ
͕ĂĐĐĞƐƐƚŽŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐ͕ZĂĚŝŽďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐ
͕^ĂƚĞůůŝƚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ͕dĞůĞĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ
dƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨĚŝŐŝƚĂůĨŝůĞƐ͕sŽŝĐĞŵĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐ

العاملية للكمبيوتر ،توفري امكانية توصيل املستخدم

بشبكات كمبيوتر عاملية ،البث او االرسال عرب االقمار
الصناعية ،خدمات عقد املؤمترات عن بعد ،ارسال

امللفات الرقمية ،خدمات الربيد الصويت .
In the name of: Hisham Mahmoud Khalid Abu Somaya
أبسم  :هشام حممود خالد ابو
مسية

العن ا  :رام هللا اب ق

عنوان التبليغ  :رام هللا ابو قش

 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚďƵYĂƐŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚďƵYĂƐŚ




احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة
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Trade Mark No.: 30892
In
Class: 9
Trade Mark No.: 30892
Date: 21/02/2017
In Class: 9

Date: 21/02/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ͕ŶĂƵƚŝĐĂů͕ƐƵƌǀĞǇŝŶŐ͕

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ͕ŶĂƵƚŝĐĂů͕ƐƵƌǀĞǇŝŶŐ͕

ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ŽƉƚŝĐĂů͕ǁĞŝŐŚŝŶŐ͕
ŵĞĂƐƵƌŝŶŐ͕ƐŝŐŶĂůůŝŶŐ͕ĐŚĞĐŬŝŶŐ;ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶͿ͕ůŝĨĞ ͲƐĂǀŝŶŐ
ĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŽƌĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ͕ƐǁŝƚĐŚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ͕
ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŶŐ͕ƌĞŐƵůĂƚŝŶŐŽƌĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͖
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌĞĐŽƌĚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽƌƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨ
ƐŽƵŶĚŽƌŝŵĂŐĞƐ͖ŵĂŐŶĞƚŝĐĚĂƚĂĐĂƌƌŝĞƌƐ͕ƌĞĐŽƌĚŝŶŐĚŝƐĐƐ͖
ĐŽŵƉĂĐƚĚŝƐĐƐ͕sƐĂŶĚŽƚŚĞƌĚŝŐŝƚĂůƌĞĐŽƌĚŝŶŐŵĞĚŝĂ͖
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĨŽƌĐŽŝŶͲŽƉĞƌĂƚĞĚĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ĐĂƐŚƌĞŐŝƐƚĞƌƐ͕
ĐĂůĐƵůĂƚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĚĂƚĂƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͕
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ĨŝƌĞͲĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ƐƵŶŐůĂƐƐĞƐ͖ĐŽƌƌĞĐƚŝǀĞŐůĂƐƐĞƐ͖ĂĞƐƚŚĞƚŝĐ
ĞǇĞŐůĂƐƐĞƐ͖ŐŽŐŐůĞƐĨŽƌƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ͕ŵĂƐŬƐĂŶĚŐŽŽŐůĞƐĨŽƌ
ƐƉŽƌƚƐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͖ĐŽŶƚĂĐƚůĞŶƐĞƐ͖ĐĂƐĞƐĨŽƌůĞŶƐĞƐĂŶĚ
ĐŽŶƚĂĐƚůĞŶƐĞƐ͖ŵĂŐŶŝĨŝĞƌƐ͖ďŝŶŽĐƵůĂƌƐ͖ĂŶƚŝ ͲŐůĂƌĞŐůĂƐƐĞƐ
ĂŶĚǀŝƐŽƌƐĚĂǌǌůĞ͖ĨƌĂŵĞƐĨŽƌƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶŐůĂƐƐĞƐĂŶĚ
ƐƵŶŐůĂƐƐĞƐ͖ŵĂƐŬƐĨƌĂŵĞƐ͖ƐƉĞĐƚĂĐůĞůĞŶƐĞƐ͖ĐŽƌĚƐĂŶĚ
ĐŚĂŝŶƐĨŽƌĞǇĞŐůĂƐƐĞƐĂŶĚƐƵŶŐůĂƐƐĞƐ͖ĐĂƐĞƐĨŽƌĞǇĞŐůĂƐƐĞƐ͕
ƐƵŶŐůĂƐƐĞƐĂŶĚƐƉŽƌƚƐ͖ĐĂƐĞƐĨŽƌŵĂƐŬƐ͖ŵŽďŝůĞƉŚŽŶĞ
ĐĂƐĞƐ͕ďŽǆĞƐ͕ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞďĂŐƐ͕ĐĂƌƌǇďĂŐƐĨŽƌŵŽďŝůĞ
ƉŚŽŶĞƐ͕ƚĂďůĞƚƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ĂŶĚͬŽƌŽƚŚĞƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĚĞǀŝĐĞƐ͕ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐĨŽƌŵŽďŝůĞƉŚŽŶĞƐ͕ƚĂďůĞƚƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ
ĂŶĚͬŽƌŽƚŚĞƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƐƵĐŚĂƐĐŽǀĞƌƐ͕ŚĞĂĚƐĞƚƐ͕
ŚĞĂĚƉŚŽŶĞƐ͕ďĂƚƚĞƌŝĞƐ͕ŵĂŝŶƐĐŚĂƌŐĞƌƐ͕ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐ͕
ƐƉĞĂŬĞƌƐ͕ĂƵĚŝŽĂŵƉůŝĨŝĞƌƐ͕ƐƉĞĂŬĞƌƐ͕ŵŝĐƌŽƉŚŽŶĞƐ͕
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐƚǇůƵƐĞƐ͕ĐĂŵĞƌĂƐ͕ĂůĂƌŵƐ͕ĂůĂƌŵĐůŽĐŬƐ͕ǁŝƌĞůĞƐƐ
ƚĞƌŵŝŶĂůƐ͕ŵŽƵƐĞ͕ŬĞǇďŽĂƌĚƐ͕ƉƌŝŶƚĞƌƐ͕ďƌĂĐĞůĞƚƐĚĂƚĂ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĨŽƌǁĂƚĐŚĞƐǁŝƚŚƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞƐ͘

ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ŽƉƚŝĐĂů͕ǁĞŝŐŚŝŶŐ͕
ŵĞĂƐƵƌŝŶŐ͕ƐŝŐŶĂůůŝŶŐ͕ĐŚĞĐŬŝŶŐ;ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶͿ͕ůŝĨĞͲƐĂǀŝŶŐ
ĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŽƌĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ͕ƐǁŝƚĐŚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ͕
ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŶŐ͕ƌĞŐƵůĂƚŝŶŐŽƌĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͖
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌĞĐŽƌĚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽƌƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨ
ƐŽƵŶĚŽƌŝŵĂŐĞƐ͖ŵĂŐŶĞƚŝĐĚĂƚĂĐĂƌƌŝĞƌƐ͕ƌĞĐŽƌĚŝŶŐĚŝƐĐƐ͖
ĐŽŵƉĂĐƚĚŝƐĐƐ͕sƐĂŶĚŽƚŚĞƌĚŝŐŝƚĂůƌĞĐŽƌĚŝŶŐŵĞĚŝĂ͖
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĨŽƌĐŽŝŶͲŽƉĞƌĂƚĞĚĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ĐĂƐŚƌĞŐŝƐƚĞƌƐ͕
ĐĂůĐƵůĂƚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĚĂƚĂƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͕
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ĨŝƌĞͲĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ƐƵŶŐůĂƐƐĞƐ͖ĐŽƌƌĞĐƚŝǀĞŐůĂƐƐĞƐ͖ĂĞƐƚŚĞƚŝĐ
ĞǇĞŐůĂƐƐĞƐ͖ŐŽŐŐůĞƐĨŽƌƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ͕ŵĂƐŬƐĂŶĚŐŽŽŐůĞƐĨŽƌ
ƐƉŽƌƚƐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͖ĐŽŶƚĂĐƚůĞŶƐĞƐ͖ĐĂƐĞƐĨŽƌůĞŶƐĞƐĂŶĚ
ĐŽŶƚĂĐƚůĞŶƐĞƐ͖ŵĂŐŶŝĨŝĞƌƐ͖ďŝŶŽĐƵůĂƌƐ͖ĂŶƚŝͲŐůĂƌĞŐůĂƐƐĞƐ
ĂŶĚǀŝƐŽƌƐĚĂǌǌůĞ͖ĨƌĂŵĞƐĨŽƌƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶŐůĂƐƐĞƐĂŶĚ
ƐƵŶŐůĂƐƐĞƐ͖ŵĂƐŬƐĨƌĂŵĞƐ͖ƐƉĞĐƚĂĐůĞůĞŶƐĞƐ͖ĐŽƌĚƐĂŶĚ
ĐŚĂŝŶƐĨŽƌĞǇĞŐůĂƐƐĞƐĂŶĚƐƵŶŐůĂƐƐĞƐ͖ĐĂƐĞƐĨŽƌĞǇĞŐůĂƐƐĞƐ͕
ƐƵŶŐůĂƐƐĞƐĂŶĚƐƉŽƌƚƐ͖ĐĂƐĞƐĨŽƌŵĂƐŬƐ͖ŵŽďŝůĞƉŚŽŶĞ
ĐĂƐĞƐ͕ďŽǆĞƐ͕ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞďĂŐƐ͕ĐĂƌƌǇďĂŐƐĨŽƌŵŽďŝůĞ
ƉŚŽŶĞƐ͕ƚĂďůĞƚƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ĂŶĚͬŽƌŽƚŚĞƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĚĞǀŝĐĞƐ͕ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐĨŽƌŵŽďŝůĞƉŚŽŶĞƐ͕ƚĂďůĞƚƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ
ĂŶĚͬŽƌŽƚŚĞƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƐƵĐŚĂƐĐŽǀĞƌƐ͕ŚĞĂĚƐĞƚƐ͕
ŚĞĂĚƉŚŽŶĞƐ͕ďĂƚƚĞƌŝĞƐ͕ŵĂŝŶƐĐŚĂƌŐĞƌƐ͕ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐ͕
ƐƉĞĂŬĞƌƐ͕ĂƵĚŝŽĂŵƉůŝĨŝĞƌƐ͕ƐƉĞĂŬĞƌƐ͕ŵŝĐƌŽƉŚŽŶĞƐ͕
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐƚǇůƵƐĞƐ͕ĐĂŵĞƌĂƐ͕ĂůĂƌŵƐ͕ĂůĂƌŵĐůŽĐŬƐ͕ǁŝƌĞůĞƐƐ
ƚĞƌŵŝŶĂůƐ͕ŵŽƵƐĞ͕ŬĞǇďŽĂƌĚƐ͕ƉƌŝŶƚĞƌƐ͕ďƌĂĐĞůĞƚƐĚĂƚĂ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĨŽƌǁĂƚĐŚĞƐǁŝƚŚƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞƐ͘
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 األجهزة واألدوات العلمية واملالحية:
الفوتوغرايف
التصوير
وأدوات
وأجهزة

اجل

من

 األجهزة واألدوات العلمية واملالحية: واملساحية
من اجل
الفوتوغرايف
وأدوات
وأجهزة
واملساحية
التصوير أو تكثيف أو
نقل أو حتويل
لوصل أو
وأدوات
أجهزة

والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأداوت الوزن
،والقياس واإلشارة واملراقبة( اإلشراف) واإلنقاذ والتعليم
 أجهزة تسجيل أو إرسال،تنظيم أو التحكم ابلكهرابء

وأداوتبياانت
حامالت
،الصور
واألجهزة أو
والسينمائي الصوت
نسخ
أو
الوزن
البصرية
واألدوات
 أقراص، أقراص مدجمة، أقراص تسجيل،مغناطيسية
فيديوية رقمية وغريها من وسائط التسجيل الرقمية؛
،والتعليم
والقياس واإلشارة واملراقبة(اإلشراف) واإلنقاذ
 أالت تسجيل،أليات لألجهزة اليت تعمل بقطع النقد

أجهزة وأدوات لوصل أو نقل أو حتويل أو تكثيف أو
 أجهزة، معدات معاجلة البياانت، أالت حاسبة،النقد
احلرائق؛
أطفاء
 أجهزة،الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر
نظارات مشسية؛ نظارات تقومي البصر؛ نظارات جتميلية؛

 أجهزة تسجيل أو إرسال،تنظيم أو التحكم ابلكهرابء
الالصقة؛ مكربات؛ جماهر؛ نظارات واقية للوهج؛
بياانت
 حامالت،أو نسخ الصوت أو الصور
إطارات للنظارات الطبية والنظارات الشمسية؛ أطر

 أقنعة ونظارات واقية لألنشطة الرايضية؛،نظارات واقية
عدسات الصقة؛ علب للعدسات البصرية والعدسات

لألقنعة؛ عدسات نظارات؛ حبال وسالسل للنظارات

للنظارات الطبية
 علب،تسجيل
أقراصالشمسية؛
والنظارات
الطبية
أقراص
،أقراص مدجمة
،مغناطيسية
والنظارات الشمسية ونظارات لأللعاب الرايضية؛ علب
 أكياس، الصناديق،لألقنعة؛ علب للهواتف احملمولة
فيديوية رقمية وغريها من وسائط التسجيل الرقمية؛

 أالت تسجيل،أليات لألجهزة اليت تعمل بقطع النقد

 أجهزة، معدات معاجلة البياانت، أالت حاسبة،النقد
 أجهزة أطفاء احلرائق؛،الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر
نظارات مشسية؛ نظارات تقومي البصر؛ نظارات جتميلية؛

 أقنعة ونظارات واقية لألنشطة الرايضية؛،نظارات واقية
عدسات الصقة؛ علب للعدسات البصرية والعدسات

الالصقة؛ مكربات؛ جماهر؛ نظارات واقية للوهج؛
إطارات للنظارات الطبية والنظارات الشمسية؛ أطر
لألقنعة؛ عدسات نظارات؛ حبال وسالسل للنظارات

الطبية والنظارات الشمسية؛ علب للنظارات الطبية
والنظارات الشمسية ونظارات لأللعاب الرايضية؛ علب
 أكياس، الصناديق،لألقنعة؛ علب للهواتف احملمولة

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
، مساعات األذن، مساعات الرأس،سبيل املثال األغطية

 مكربات، شواحن للسيارة،  شواحن،بطارايت
، ميكروفوانت، مكربات الصوت، مساعات،الصوت
، ساعات املنبه، منبهات، كامريات،أقالم الكومبيوتر

، لوحات املفاتيح، الفإرة،طرفيات توصيل السلكية

وأجهزة احلاسوب وأي أجهزة ألكرتونية أخرى على
سبيل املثال األغطية ،مساعات الرأس ،مساعات األذن،

2017/10/1شواحن للسيارة ،مكربات
شواحن ،
العددبطارايت،
التاسع عرش
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واقية وحقائب حلمل اهلواتف احملمولة واألجهزة اللوحية

وأجهزة احلاسوب و /أو أي أجهزة الكرتونية أخرى،
أكسسوارات للهواتف احملمولة واألجهزة اللوحية

الصوت ،مساعات ،مكربات الصوت ،ميكروفوانت،
أقالم الكومبيوتر ،كامريات ،منبهات ،ساعات املنبه،

وأجهزة احلاسوب وأي أجهزة ألكرتونية أخرى على
سبيل املثال األغطية ،مساعات الرأس ،مساعات األذن،

طرفيات توصيل السلكية ،الفإرة ،لوحات املفاتيح،
الطابعات ،أساور لتواصل املعلومات للساعات مع

بطارايت ،شواحن  ،شواحن للسيارة ،مكربات

اهلواتف الذكية .

أبسم  :شانيل

الصوت ،مساعات ،مكربات الصوت ،ميكروفوانت،
أقالم الكومبيوتر ،كامريات ،منبهات ،ساعات املنبه،

طرفيات توصيل السلكية ،الفإرة ،لوحات املفاتيح،
الطابعات ،أساور لتواصل املعلومات للساعات مع

In the name of: Chanel

اهلواتف الذكية .

In the name of: Chanel

أبسم  :شانيل
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التاريخ  7102/17/70 :

من اجل  :األجهزة واألدوات العلمية واملالحية
واملساحية وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرايف

والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأداوت الوزن
والقياس واإلشارة واملراقبة(اإلشراف) واإلنقاذ والتعليم،
أجهزة وأدوات لوصل أو نقل أو حتويل أو تكثيف أو

تنظيم أو التحكم ابلكهرابء ،أجهزة تسجيل أو إرسال
أو ن سخ الصوت أو الصور ،حامالت بياانت


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
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
الالصقة؛ مكربات؛ جماهر؛ نظارات واقية للوهج؛
إطارات للنظارات الطبية والنظارات الشمسية؛ أطر

لألقنعة؛ عدسات نظارات؛ حبال وسالسل للنظارات
الطبية والنظارات الشمسية؛ علب للنظارات الطبية

Trade Mark No.: 30893
In Class: 9
Date: 21/02/2017

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ͕ŶĂƵƚŝĐĂů͕ƐƵƌǀĞǇŝŶŐ
͕ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ŽƉƚŝĐĂů͕ǁĞŝŐŚŝŶŐ
ŵĞĂƐƵƌŝŶŐ͕ƐŝŐŶĂůůŝŶŐ͕ĐŚĞĐŬŝŶŐ;ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶͿ͕ůŝĨĞͲƐĂǀŝŶŐ
ĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
͕ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŽƌĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ͕ƐǁŝƚĐŚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ
͖ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŶŐ͕ƌĞŐƵůĂƚŝŶŐŽƌĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌĞĐŽƌĚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽƌƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨ
͖ƐŽƵŶĚŽƌŝŵĂŐĞƐ͖ŵĂŐŶĞƚŝĐĚĂƚĂĐĂƌƌŝĞƌƐ͕ƌĞĐŽƌĚŝŶŐĚŝƐĐƐ
͖ĐŽŵƉĂĐƚĚŝƐĐƐ͕sƐĂŶĚŽƚŚĞƌĚŝŐŝƚĂůƌĞĐŽƌĚŝŶŐŵĞĚŝĂ
͕ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĨŽƌĐŽŝŶͲŽƉĞƌĂƚĞĚĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ĐĂƐŚƌĞŐŝƐƚĞƌƐ
͕ĐĂůĐƵůĂƚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĚĂƚĂƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĞƋƵŝƉŵĞŶƚ
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ĨŝƌĞͲĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ƐƵŶŐůĂƐƐĞƐ͖ĐŽƌƌĞĐƚŝǀĞŐůĂƐƐĞƐ͖ĂĞƐƚŚĞƚŝĐ
ĞǇĞŐůĂƐƐĞƐ͖ŐŽŐŐůĞƐĨŽƌƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ͕ŵĂƐŬƐĂŶĚŐŽŽŐůĞƐĨŽƌ
ƐƉŽƌƚƐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͖ĐŽŶƚĂĐƚůĞŶƐĞƐ͖ĐĂƐĞƐĨŽƌůĞŶƐĞƐĂŶĚ
ĐŽŶƚĂĐƚůĞŶƐĞƐ͖ŵĂŐŶŝĨŝĞƌƐ͖ďŝŶŽĐƵůĂƌƐ͖ĂŶƚŝͲŐůĂƌĞŐůĂƐƐĞƐ
ĂŶĚǀŝƐŽƌƐĚĂǌǌůĞ͖ĨƌĂŵĞƐĨŽƌƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶŐůĂƐƐĞƐĂŶĚ
ƐƵŶŐůĂƐƐĞƐ͖ŵĂƐŬƐĨƌĂŵĞƐ͖ƐƉĞĐƚĂĐůĞůĞŶƐĞƐ͖ĐŽƌĚƐĂŶĚ
͕ĐŚĂŝŶƐĨŽƌĞǇĞŐůĂƐƐĞƐĂŶĚƐƵŶŐůĂƐƐĞƐ͖ĐĂƐĞƐĨŽƌĞǇĞŐůĂƐƐĞƐ
ƐƵŶŐůĂƐƐĞƐĂŶĚƐƉŽƌƚƐ͖ĐĂƐĞƐĨŽƌŵĂƐŬƐ͖ŵŽďŝůĞƉŚŽŶĞ
ĐĂƐĞƐ͕ďŽǆĞƐ͕ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞďĂŐƐ͕ĐĂƌƌǇďĂŐƐĨŽƌŵŽďŝůĞ
ƉŚŽŶĞƐ͕ƚĂďůĞƚƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ĂŶĚͬŽƌŽƚŚĞƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĚĞǀŝĐĞƐ͕ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐĨŽƌŵŽďŝůĞƉŚŽŶĞƐ͕ƚĂďůĞƚƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ
͕ĂŶĚͬŽƌŽƚŚĞƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƐƵĐŚĂƐĐŽǀĞƌƐ͕ŚĞĂĚƐĞƚƐ
͕ŚĞĂĚƉŚŽŶĞƐ͕ďĂƚƚĞƌŝĞƐ͕ŵĂŝŶƐĐŚĂƌŐĞƌƐ͕ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐ
͕ƐƉĞĂŬĞƌƐ͕ĂƵĚŝŽĂŵƉůŝĨŝĞƌƐ͕ƐƉĞĂŬĞƌƐ͕ŵŝĐƌŽƉŚŽŶĞƐ
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐƚǇůƵƐĞƐ͕ĐĂŵĞƌĂƐ͕ĂůĂƌŵƐ͕ĂůĂƌŵĐůŽĐŬƐ͕ǁŝƌĞůĞƐƐ
ƚĞƌŵŝŶĂůƐ͕ŵŽƵƐĞ͕ŬĞǇďŽĂƌĚƐ͕ƉƌŝŶƚĞƌƐ͕ďƌĂĐĞůĞƚƐĚĂƚĂ
͘ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĨŽƌǁĂƚĐŚĞƐǁŝƚŚƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞƐ

نظارات مشسية؛ نظارات تقومي البصر؛ نظارات جتميلية؛
نظارات واقية ،أقنعة ونظارات واقية لألنشطة الرايضية؛

ƐƵŶŐůĂƐƐĞƐĂŶĚƐƉŽƌƚƐ͖ĐĂƐĞƐĨŽƌŵĂƐŬƐ͖ŵŽďŝůĞƉŚŽŶĞ
ĐĂƐĞƐ͕ďŽǆĞƐ͕ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞďĂŐƐ͕ĐĂƌƌǇďĂŐƐĨŽƌŵŽďŝůĞ
ƉŚŽŶĞƐ͕ƚĂďůĞƚƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ĂŶĚͬŽƌŽƚŚĞƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĚĞǀŝĐĞƐ͕ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐĨŽƌŵŽďŝůĞƉŚŽŶĞƐ͕ƚĂďůĞƚƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ
͕ĂŶĚͬŽƌŽƚŚĞƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƐƵĐŚĂƐĐŽǀĞƌƐ͕ŚĞĂĚƐĞƚƐ
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͕ŚĞĂĚƉŚŽŶĞƐ͕ďĂƚƚĞƌŝĞƐ͕ŵĂŝŶƐĐŚĂƌŐĞƌƐ͕ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐ
͕ƐƉĞĂŬĞƌƐ͕ĂƵĚŝŽĂŵƉůŝĨŝĞƌƐ͕ƐƉĞĂŬĞƌƐ͕ŵŝĐƌŽƉŚŽŶĞƐ
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐƚǇůƵƐĞƐ͕ĐĂŵĞƌĂƐ͕ĂůĂƌŵƐ͕ĂůĂƌŵĐůŽĐŬƐ͕ǁŝƌĞůĞƐƐ
ƚĞƌŵŝŶĂůƐ͕ŵŽƵƐĞ͕ŬĞǇďŽĂƌĚƐ͕ƉƌŝŶƚĞƌƐ͕ďƌĂĐĞůĞƚƐĚĂƚĂ
͘ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĨŽƌǁĂƚĐŚĞƐǁŝƚŚƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞƐ

عدسات الصقة؛ علب للعدسات البصرية والعدسات

العدد التاسع عرش 2017/10/1

الالصقة؛ مكربات؛ جماهر؛ نظارات واقية للوهج؛
إطارات للنظارات الطبية والنظارات الشمسية؛ أطر
طرفيات توصيل السلكية ،الفإرة ،لوحات املفاتيح،
لألقنعة؛ عدسات نظارات؛ حبال وسالسل للنظارات
الطابعات ،أساور لتواصل املعلومات للساعات مع
الطبية والنظارات الشمسية؛ علب للنظارات الطبية
اهلواتف الذكية .
والنظارات الشمسية ونظارات لأللعاب الرايضية؛ علب
In the name of: Chanel
أبسم  :شانيل
لألقنعة؛ علب للهواتف احملمولة ،الصناديق ،أكياس
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϯϱĂǀĞŶƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ͕ϵϮϮϬϬEĞƵŝůůǇ
ووو رليس ب
العنووو ا  177 :أفينووو
واقية وحقائب حلمل اهلواتف احملمولة واألجهزة اللوحية
ƐƵƌ^ĞŝŶĞ͕&ƌĂŶĐĞ
جوو لا  92200نييللوو سووير سووويينا
وأجهزة احلاسوب و /أو أي أجهزة الكرتونية أخرى،
فرنس

اللوحية
للهواتف
أكسسوارات
واألجهزة -اتقان
احملمولة عساف
احملامي مهند
التبليغ :
عنوان
وأجهزة احلاسوب وأي أجهزة ألكرتونية أخرى على
للخدمات االستشارية  -رام هللا  -برج رام هللا
سبيل املثال األغطية ،مساعات الرأس ،مساعات األذن،
التجاري  -ط/ 3ص.ب 7334
بطارايت ،شواحن  ،شواحن للسيارة ،مكربات

الصوت ،مساعات ،مكربات الصوت ،ميكروفوانت،

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




أقالم الكومبيوتر ،كامريات ،منبهات ،ساعات املنبه،




طرفيات توصيل السلكية ،الفإرة ،لوحات املفاتيح،

طرفيات توصيل السلكية ،الفإرة ،لوحات املفاتيح،
الطابعات ،أساور لتواصل املعلومات للساعات
املعلومات للساعات مع
الطابعات ،أساور لتواصل
اهلواتف الذكية .
أبسم  :شانيل
اهلواتف الذكية .

أبسم  :شانيل
العنووو ا

العنووو ا  177 :أفينووو

مع

Ϳ;2

ووو رليس ب

وويينا مهند
سو احملامي
التبليغ :
جوو لا  92200نييللووعنوانسووير
للخدمات االستشارية  -رام هللا  -برج رام هللا
فرنس
التجاري  -ط/ 3ص.ب 7334
عنوان التبليغ  :احملامي مهند عساف  -اتقان

للخدمات االستشارية  -رام هللا  -برج رام هللا

التجاري  -ط/ 3ص.ب 7334





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







; 2381
Ϳ














العالمة التجارية رقم  31254 :

Ϳ;2

يف الصنف  39 :

وتفعيل النشاط املكتيب 

أبسم  :رافل " دمحم رابح
شاهني

العنو ا

العالمة التجارية رقم  31254 :

صادق  39 :
" يف الصنف

"In Class:
35 Mohammad Rabah " Shaheen
In the name of: Rafel

التاريخ  7102/17/70 :
من اجل  :الدعايه واالعالن وإدارة وتوجيه االعمال

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ

جوووووووووو ال :



عنوان التبليغ  :جنني  -الشارع العسكري _ عمارة

جوال :رقم  31254 :
التجارية
العالمة
1957100222
السمودي
يف الصنف  39 :

 7102اليعطي اصحاهبا حق
 /17العالمة
/70هذه
تسجيل
ان
التاريخ :

والعبارات
الدعايهابستخدام
املطلق
احلماية
االعمال
الكلماتوتوجيه
واالعالن وإدارة
اجل :
من
واألرقام ذات االستخدام العام
الوصفية
والرسومات
وتفعيل النشاط املكتيب 
مبعزل عن العالمة



Date: 21/02/2017

ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
>ĚĚƌĞƐƐ͗:EEͲ>^,ZΖ>^ZͲDZd
^DKh:tt>͗ϬϱϵϮϬϭϭϳϴϳ

العس و
 :جنووين  -الش و
املكتيبر
وتفعيلرالنشاط

_ مووووووووو رة السوووووووووو م ب
0792011565

In Class: 35

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
Trade Mark No.: 30894







Trade Mark No.: 30894
Date: 21/02/2017

التاريخ  7102/17/70 :
من اجل  :الدعايه واالعالن وإدارة وتوجيه االعمال



In the name of: Chanel
ƐƵƌ^ĞŝŶĞ͕&ƌĂŶĐĞ

ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϯϱĂǀĞŶƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ͕ϵϮϮϬϬEĞƵŝůůǇ
عساف  -اتقان
ƐƵƌ^ĞŝŶĞ͕&ƌĂŶĐĞĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

فرنس رليس ب
ووو



In the name of: Chanel

ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϯϱĂǀĞŶƵĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞ͕ϵϮϮϬϬEĞƵŝůůǇ

جوو لا  92200نييللوو سووير سووويينا

 177 :أفينووو



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ ::EEͲ>^,ZΖ
Trade
Mark No.: 30894
͗>>^ZͲDZd>^DKh:tt

InϬϱϵϮϬϭϭϳϴϳ
Class: 35
 21/02/2017
Date:

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ




والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة
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2017/10/1
العدد التاسع عرش


; 5 382
Ϳ
In the name of: Philip Morris Products S.A.

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
Trade Mark No.: 30895
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
In Class: 11


Date: 22/02/2017

 فيليب موريس برودكتس: أبسم
. إيه.أس

2000 ا7  كو ا جينرين و وب: العنو ا



تيلا س يس ار

ن





 31259
ية رقم:التجار
- للملكية الفكرية
 وشركاهم:سااب
العالمةالتبليغ
عنوان

00
:
الصنف
يف
 البرية4427 ب. ص


 7102/17/77 : التاريخ
Trade
Markof:
No.:
30895
In
the name
Rafel
" Mohammad Rabah " Shaheen
31259
 : رقمر
" ابح
التجا "ريةدمحم
العالمة رافل
: أبسم
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
صادق ابستثناء السجائر
اإللكرتونية
التبخري
أجهزة
: من اجل







In Class: 11
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ

توليد
Date: 22/02/2017
ĚĚƌĞƐƐ͗:EEͲ>^,ZΖ>^ZͲDZd>
ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ͘

^DKh:tt>͗ϬϱϵϮϬϭϭϳϴϳ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ͘

 00 : الصنف
يف
شاهني

أجهزة
السروائل؛
أجهزة
اإللكرتونية؛
العس و ر
الش و
-تسخني
وين
 جنو/:77
العنو ا
7102
/17
: التاريخ
: ووووووووو ال
التبخريم ب جو
أجهزةة السوووووووووو
مووووووووو ر: اجل
_ من
ابستثناء السجائر
اإللكرتونية
 .البخار
0792011565


اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد
 الشارع العسكري _ عمارة-  جنني: عنوان التبليغ
برودكتس
موريس
فيليب
: أبسم
 .البخار
>^ZͲDZd>^DKh:tt>͗
1957100222 : السمودي جوال

ϬϱϵϮϬϭϭϳϴϳ
 . إيه.أس

حق
اصحاهبا
اليعطي
العالمة
هذه
تسجيل
ان
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ ::EEͲ>^,ZΖ
In the name
of: Philip Morris Products S.A.

; 01 Ϳ

تيلا س يس ار

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
- العالمةشركاهم للملكية الفكرية
عنسااب و: مبعزل
التبليغ




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







2000 ا7  كو ا جينرين و وب: العنو ا

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

ن

عنوان

 البرية4427 ب. ص



383
;5Ϳ








Trade Mark No.: 30896





; 01 Ϳ

In Class: 34
Date: Trade
22/02/2017
Mark No.: 30895

 31256 : العالمة التجارية رقم





 34 : يف الصنف
 7102/17/77 : التاريخ
31259 : العالمة التجارية رقم




In Class:tŝƌĞĚǀĂƉŽƌŝǌĞƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
11
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
 00
:  الصنف:من اجل يف
السلكية لل سجائر االلكرتونية
املبخرات

ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
Date: 22/02/2017
 7102/17/77 : التاريخ
املصنع؛
 اخلام أو،التبغ
وأجهزة التدخني االلكرتونية؛
ّ ابستثناء
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
السجائر
 أجهزة التبخري اإللكرتونية: من اجل
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕
،السجائر
،تسخنيالسيجار
أجهزة ذلك
اإللكرتونية؛مبا يف
،منتجات التبغ
توليد
السوائل؛ أجهزة
ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ͘
ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞƚĞŬ͖
 .البخار
 تبغ، تبغ ماكينات اللف اليدوية،السيجار الرفيع
ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ;ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖
ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌĂŶĚƚƵďĞƐ͕
 السجائر املصنوعة، تبغ السعوط، تبغ املضغ،الغليون
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƚŝŶƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐĂŶĚĂƐŚƚƌĂǇƐ͕

ƉŝƉĞƐ͕ƉŽĐŬĞƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌŽůůŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ůŝŐŚƚĞƌƐ͖
من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ )لغري
Trade Mark No.: 30896
ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞ
 31256 : العالمة التجارية رقم
 مبا يف ذلك،األغراض الطبية(؛ مستلزمات املدخنني
ŽĨďĞŝŶŐŚĞĂƚĞĚ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĨŽƌƚŚĞ
In Class: 34
 34 : يف الصنف
ƉƵƌƉŽƐĞŽĨŚĞĂƚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐŽƌƚŽďĂĐĐŽŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞůĞĂƐĞ ، علب التبغ، فالتر السجائر، السجائر
ورق وأانبيب
Date: 22/02/2017
ŶŝĐŽƚŝŶĞͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽůĨŽƌŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ͖ůŝƋƵŝĚŶŝĐŽƚŝŶĞ
 7102/17/77 : التاريخ


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗tŝƌĞĚǀĂƉŽƌŝǌĞƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕

املبخرات السلكية لل سجائر االلكرتونية

:

من اجل

املصنع؛
ّ  اخلام أو،وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ
، السجائر، مبا يف ذلك السيجار،منتجات التبغ

241

العدد التاسع عرش 2017/10/1
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
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني

اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية

ƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂƐƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĨŽƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ
ĨŽƌƚŚĞŝŶŚĂůĂƚŝŽŶŽĨŶŝĐŽƚŝŶĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽů͖ŽƌĂů
ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚ
ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌΖƐĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϯϰ͖ĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚĞƌƐĨŽƌŚĞĂƚĞĚĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂŶĚĐŝŐĂƌƐĂƐǁĞůůĂƐŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
͘ƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ

الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري
ابلفم للمدخنني  ،منتجات التبغ وبدائل التبغ؛
مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم

In the name of: Rafel " Mohammad Rabah " Shaheen
الفئة  43؛

سابقارابح " صادق
رافل " دمحم
للمنتجاتأبسم :
املتضمنة ،يف
املذكورة
شاهني
كذلك عيدان
طفاايت السجائر والسيجار املسخنة و
>ĚĚƌĞƐƐ͗:EEͲ>^,ZΖ>^ZͲDZd
العنو ا  :جنووين  -الش و ر العس و ر
السجائر جوووووووووو ال :
علبرة السوووووووووو م ب
املسخنة؛ مووووووووو
_
اإللكرتونية القابلة
التبغ
0792011565

الشحن .
التبليغ  :جنني  -الشارع العسكري _ عمارة
إلعادة عنوان
1957100222
جوال :برودكتس
السموديموريس
أبسم  :فيليب

أس .إيه .ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
الكلمات والعبارات
ابستخدام7ا 2000
احلماية كو ااملطلقجينرين و وب
العنو ا :
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
ن تيلا س يس ار
مبعزل عن العالمة
التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -
عنوان


البرية
ص .ب  4427


^DKh:tt>͗ϬϱϵϮϬϭϭϳϴϳ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ ::EEͲ>^,ZΖ
͗>>^ZͲDZd>^DKh:tt
the name
of: Philip Morris Products S.A.
ϬϱϵϮϬϭϭϳϴϳ

In



͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů

^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


; 5 384
Ϳ


















العالمة التجارية رقم  31252 :
يف الصنف  5 :
التاريخ  7102/17/77 :


Ϳ ; 00


من اجل   :البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت
العالمة التجارية رقم  31259 :
املستخدمة لتسخني التبغ ،أجهزة
األجهزة اإللكرتونية
يف الصنف  00 :

Trade Mark No.: 30897
In Class: 9
Date: 22/02/2017

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

Trade Mark No.: 30895
ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
In Class: 11
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
Date: 22/02/2017
املستخدمة لتسخني التبغ؛
االلكرتونية
 7102
لألجهزة /17/77
الشحن التاريخ :
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
السجائر
ابستثناء
اإللكرتونية
التبخري
ة
أجهز
من اجل :
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة
͘ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ
͘ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
توليد 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛
البخار .

شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛
شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية .

أبسم  :فيليب موريس برودكتس

In the name of: Philip Morris Products S.A.

ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
242
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͘

الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة

2017/10/1 العدد التاسع عرش

لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛

شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛
 .شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية

In the name of: Philip Morris Products S.A.

 فيليب موريس برودكتس: أبسم
. إيه.أس

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

2000 ا7  كو ا جينرين و وب: العنو ا
تيلا س يس ار

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

 البرية4427 ب. ص




385



ن









Trade Mark No.: 30898
In Class: 11
Date: 22/02/2017

 31252 : العالمة التجارية رقم
 00 : يف الصنف

; 07 Ϳ

 7102/17/77 : التاريخ
ابستثناء السجائر
31252 : اإللكرتونيةرقم
 أجهزة التبخري العالمة التجارية: من اجل


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
Trade Mark No.: 30898
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
In Class: 11
ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ͘ Date: 22/02/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ͘

In the name of: Philip Morris Products S.A.

 7102/17/77 : التاريخ
 أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر: من اجل

 .البخار
برودكتس
 فيليب موريس: أبسم
 .البخار

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:






. إيه.أس

2000 ا7  كو ا جينرين و وب: العنو ا

2000 ا7  كو ا جينرين و وب: العنو ا
تيلا س يس ار

ن

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 البرية4427 ب. ص


Date: 22/02/2017

تيلا س يس ار

386



; 03 Ϳ







; 03 Ϳ

Trade Mark No.: 30898
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗tŝƌĞĚǀĂƉŽƌŝǌĞƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

ن

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 البرية4427 ب. ص





Trade Mark No.: 30899
In Class: 34

. إيه.أس

 فيليب موريس برودكتس: أبسم









 00 : يف الصنف
السوائل؛ أجهزة توليد
اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني

In the name of: Philip Morris Products S.A.












 31255 : العالمة التجارية رقم
 34 : يف الصنف

 7102/17/77 : التاريخ
 31252
 : السلكيةالتجارية رقم
العالمة
االلكرتونية
للسجائر
 املبخرات: من اجل






In Class: 11
 00 : يف الصنف
ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
املصنع؛
اخلام/17،التبغ
وأجهزة التدخني االلكرتونية؛
Date: 22/02/2017
/77 : التاريخ
ّ  أو7102
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
السجائر
ابستثناء
اإللكرتونية
التبخري
أجهزة
: من اجل
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕
، السجائر، مبا يف ذلك السيجار،منتجات التبغ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد
ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ͘
ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞƚĞŬ͖
.البخار
 تبغ،ماكينات اللف اليدوية
 تبغ،السيجار الرفيع
ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ;ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖
In the name of: Philip Morris Products S.A.
 فيليب موريس برودكتس: أبسم
ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌĂŶĚƚƵďĞƐ͕
 السجائر املصنوعة،السعوط
. إيه. تبغ أس، تبغ املضغ،الغليون
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƚŝŶƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐĂŶĚĂƐŚƚƌĂǇƐ͕
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
2000 ا7  كو ا جينرين و وب: العنو ا
ƉŝƉĞƐ͕ƉŽĐŬĞƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌŽůůŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ůŝŐŚƚĞƌƐ͖
بدائل التبغ )لغري
من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ن تيلا س يس ار
ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 مبا يف ذلك،األغراض الطبية(؛ مستلزمات املدخنني
ŽĨďĞŝŶŐŚĞĂƚĞĚ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĨŽƌƚŚĞ
 البرية4427 ب. ص

ƉƵƌƉŽƐĞŽĨŚĞĂƚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐŽƌƚŽďĂĐĐŽŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞůĞĂƐĞ ، علب التبغ،فالتر السجائر
 ، ورق وأانبيب السجائر

املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية

ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕
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ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞƚĞŬ͖
ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ;ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖
ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌĂŶĚƚƵďĞƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƚŝŶƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐĂŶĚĂƐŚƚƌĂǇƐ͕
ƉŝƉĞƐ͕ƉŽĐŬĞƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌŽůůŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ůŝŐŚƚĞƌƐ͖
ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞ
ŽĨďĞŝŶŐŚĞĂƚĞĚ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĨŽƌƚŚĞ
ƉƵƌƉŽƐĞŽĨŚĞĂƚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐŽƌƚŽďĂĐĐŽŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞůĞĂƐĞ
ŶŝĐŽƚŝŶĞͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽůĨŽƌŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ͖ůŝƋƵŝĚŶŝĐŽƚŝŶĞ
ƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂƐƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĨŽƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ
ĨŽƌƚŚĞŝŶŚĂůĂƚŝŽŶŽĨŶŝĐŽƚŝŶĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽů͖ŽƌĂů
ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚ
In
the name of: Philip Morris Products S.A.
ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌΖƐĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϯϰ͖ĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚĞƌƐĨŽƌŚĞĂƚĞĚĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂŶĚĐŝŐĂƌƐĂƐǁĞůůĂƐŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
ƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ͘
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

من اجل

املصنع؛
ّ  اخلام أو،وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ
، السجائر،ذلك السيجار2017/10/1
 مبا يف،التبغ
منتجات
التاسع عرش
العدد
 تبغ، تبغ ماكينات اللف اليدوية،السيجار الرفيع
 السجائر املصنوعة، تبغ السعوط، تبغ املضغ،الغليون

من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ )لغري
 مبا يف ذلك،األغراض الطبية(؛ مستلزمات املدخنني

، علب التبغ، فالتر السجائر، ورق وأانبيب السجائر
 أدوات اجليب للف، الغاليني،علب ومنافض السجائر

،أعواد التبغ
الثقاب؛
علب أعواد
القداحات؛
،السجائر
القابلة
اإللكرتونية
السجائر
املسخنة؛
التبغ
 أجهزة إلكرتونية، اليت يتم تسخينها
منتجات التبغ
 .الشحن
إلعادة
برودكتس التبغ من أجل إطالق
موريسالسجائر أو
فيليبتسخني
 لغاية:وقطعها
أبسم

النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل
. إيه.رذاذ
أس
أجهزة التدخني
االلكرتونية؛
السجائر
يف
املستخدمة
2000 ا7  كو ا جينرين و وب: العنو ا

يس اراإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية
السجائر
اإللكرتوين؛تيلا س
ن

اإللكرتونية
التقليدية؛ األ
كبدائل عن
- جهزةالفكرية
للملكية
السجائر وشركاهم
 سااب: التبليغ
عنوان
البريةاحملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري
النيكوتني
4427الستنشاق
ب. ص

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


 منتجات التبغ وبدائل التبغ؛، ابلفم للمدخنني

مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم

 ؛43  يف الفئة،للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة






السجائر والسيجار املسخنة وكذلك عيدان
طفاايت

التبغ املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة

; 04 Ϳ

 .إلعادة الشحن
 فيليب موريس برودكتس: أبسم

In the name of: Philip Morris Products S.A.

. إيه.أس

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

2000 ا7  كو ا جينرين و وب: العنو ا
تيلا س يس ار

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :












Trade Mark No.: 30900
In Class: 9
Date: 22/02/2017

ن

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 البرية4427 ب. ص


387




:

 31511 : التجارية رقم
العالمة


; 04 Ϳ

 5 : يف الصنف
 7102/17/77 : التاريخ







/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖
Trade Mark No.: 30898

بطارايت
اإللكرتونية؛
 البطارايت: من اجل
 31252
 : للسجائر التجارية رقم
العالمة
ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
In Class: 11
 00 : يف الصنف
 أجهزة،التبغ
األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
Date: 22/02/2017
 7102/17/77 : التاريخ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
ابستثناء السجائر
املستخدمةالتبخري
 أجهزة: الشحن لألجهزة االلكرتونية من اجل
اإللكرتونيةالتبغ؛
لتسخني
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ͘
اإللكرتونية املستخدمة
شواحن يو اس يب لألجهزة
 .البخار
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
In
the
name
of:
Philip
Morris
Products
S.A.
برودكتس
موريس
فيليب
:
أبسم
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͘ لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

. إيه.أس

املستخدمة ا جينرين و وب
 كو: العنو ا
 ؛2000
االتبغ7لتسخني
شواحن السيارات لألجهزة
تيلا س يس ار

ن

يف الصنف  5 :
التاريخ  7102/17/77 :
2017/10/1اإللكرتونية .
ايت السجائر
شواحن
التاسعبطارعرش
العدد
من اجل  :البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت
أبسم  :فيليب موريس برودكتس
األجهزة .اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ ،أجهزة
أس .إيه
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛
العنو ا  :كو ا جينرين و وب 7ا 2000

يس ار لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة
شواحن يوتيلااسس يب
ن
اإللكرتونية؛
للسجائر
السيارات
شواحن
التبغ؛
لتسخني
عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

البريةجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛
السيارات لأل
شواحن
ب 4427
ص.

In Class: 9
Date: 22/02/2017

244
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

In the name of: Philip Morris Products S.A.

ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
͘ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية .

أبسم  :فيليب موريس برودكتس

أس .إيه.
شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية.


العنو ا  :كو ا
ن


In
 the name of: Philip Morris Products S.A.

In the name of: Philip Morris Products S.A.

͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů

أبسم  :فيليب موريس برودكتس
جينرين و وب 7ا 2000
أس .إيه.

تيلا س يس ار

Ϳ ; 09

العنو ا  :كو ا جينرين و وب 7ا 2000
ن

تيلا س يس ار

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

ص .ب  4427البرية


عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

ص .ب  4427البرية






^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:


388













Ϳ ; 09





Ϳ ; 09






العالمة التجارية رقم  31510 :
العالمة التجارية رقم 31510 :
يف الصنف  00 :

Trade Mark No.: 30901
Trade Mark No.: 30901
In Class: 11









In Class: 11

يف الصنف  00 :

Date: 22/02/2017Date: 22/02/2017

التاريخ  7102/17/77 :

التاريخ  7102/17/77 :

من اجل  :أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر
اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد

من اجل  :أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر
البخار .السوائل؛ أجهزة توليد
اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني
البخار .

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
͘ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
͘ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ





أبسم  :فيليب موريس برودكتس

أس.
العالمةإيه.التجارية رقم  31510 :
 00ا  جينرين و وب 7ا 2000
الصنف  : :كو
يف العنو ا

يس ار
التاريخ  :تيلا
ن
 7102
/77س/17
الفكرية -
للملكية
وشركاهم
أجهزةسااب
التبليغ :
السجائر
ابستثناء
اإللكرتونية
التبخري
عنواناجل :
من

4427
ص .ب
البريةتسخني السوائل؛ أجهزة توليد
أجهزة
اإللكرتونية؛
البخار .
تشتمل العالمة على اللونني االخضر واالزرق


In the name of: Philip Morris Products S.A.
Trade Mark No.: 30901
͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
In
Class: 11
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
Date: 22/02/2017
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ

͘ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ









Ϳ ; 06



تشتمل العالمة على اللونني االخضر واالزرق




245





; 06389
Ϳ

In the name of: MONALISA GROUP CO., LTD.

2017/10/1 العدد التاسع عرش

 ال،. موانليزا جروب كو: أبسم





.يت دي

Trade Mark No.: 30902
ĚĚƌĞƐƐ͗yŝƋŝĂŽdĞǆƚŝůĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŽŶĞ͕EĂŶŚĂŝ
In Class: 19
ŝƐƚƌŝĐƚ͕&ŽƐŚĂŶŝƚǇ͕ϱϮϴϮϭϭ'ƵĂŶŐĚŽŶŐ͕ŚŝŶĂ

 31517
: رقم: التجاارية
العالمة
تكسوووووووووتيل
اكسوووووووووي ي و
العنووووووووو
بيسووتري تا

Date: 22/02/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗&ůŽŽƌƐ͕ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů͖ŵĂƌďůĞ͖

ƉůĂƐƚĞƌďŽĂƌĚ͖ǁĂůůƚŝůĞƐ͕ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů͕ĨŽƌďƵŝůĚŝŶŐ͖ĨůŽŽƌ
Trade Mark:No.:
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
 30902
ƚŝůĞƐ͕ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů͖ĐĞƌĂŵŝĐƚŝůĞ͖ƌĞĨƌĂĐƚŽƌǇĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů͖ďƵŝůĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů͖
In
Class:
19

ůŝŐŚƚŝŶŐƐůĂďƐ͖ďƵŝůĚŝŶŐƐ͕ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů͖ďƵŝůĚŝŶŐŐůĂƐƐ͖
Date: 22/02/2017

ďŝŶĚŝŶŐĂŐĞŶƚƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐƐƚŽŶĞƐ͖ǁŽƌŬƐŽĨĂƌƚŽĨƐƚŽŶĞ͕
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗&ůŽŽƌƐ͕ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů͖ŵĂƌďůĞ͖

ĐŽŶĐƌĞƚĞŽƌŵĂƌďůĞ
ƉůĂƐƚĞƌďŽĂƌĚ͖ǁĂůůƚŝůĞƐ͕ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů͕ĨŽƌďƵŝůĚŝŶŐ͖ĨůŽŽƌ
ƚŝůĞƐ͕ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů͖ĐĞƌĂŵŝĐƚŝůĞ͖ƌĞĨƌĂĐƚŽƌǇĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů͖ďƵŝůĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů͖
ůŝŐŚƚŝŶŐƐůĂďƐ͖ďƵŝůĚŝŶŐƐ͕ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů͖ďƵŝůĚŝŶŐŐůĂƐƐ͖
ďŝŶĚŝŶŐĂŐĞŶƚƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐƐƚŽŶĞƐ͖ǁŽƌŬƐŽĨĂƌƚŽĨƐƚŽŶĞ͕
ĐŽŶĐƌĞƚĞŽƌŵĂƌďůĞ
In the name of: Philip Morris Products S.A.



7102
/77 : التاريخ
726211 ووووووووووووووويت  ا
سو/17ووووووووووووووو
ف

  أرضيات: من اجل
الاينليس من املعدن ؛ رخام؛ ألواح
ج انجوون ا


للبناء؛ بالط
معدين
غري
جدران
 31517 : العالمة التجارية رقم
 بيت حلم:بالط
جبص؛التبليغ
عنوان


 05 بالط
: معدين؛ الصنف
يف
السرياميك؛ مواد البناء
األرضيات غري
 7102/17/77 : التاريخ

املقاومة للحرارة؛ مواد البناء غري معدنية؛ ألواح
اإلضاءة؛ مباين غري

 أرضيات ليس من املعدن ؛ رخام؛ ألواح: من اجل
املباين؛
الربط بالط
عوامل للبناء؛
غري معدين
زجاججدران
معدنية؛ بالط
جبص؛

اخلرسانةموادأو البناء
أو السرياميك؛
احلجربالط
من معدين؛
األرضيات غري
أشغال فنية
معدنية؛ ألواح
البناء غري
للحرارة؛رايتمواد
 .اإللكرتونية
السجائر
املقاومةشواحن بطا
برودكتساملباين؛ عوامل الربط
معدنية؛ زجاج
مباين غري
اإلضاءة؛
فيليب موريس
: أبسم

In the name of: MONALISA GROUP CO., LTD.

; 02 Ϳ

: الصنف
و  ا ن نه و05
وتري ل
يف انوسو

لصنع احلجارة؛


 الرخام

 ال،. موانليزا جروب كو: أبسم

. إيه.لصنع أس
احلجارة؛ أشغال فنية من احلجر أو اخلرسانة أو

.يت دي
2000 ا7  كو ا جينرين و وب: الرخام  العنو ا
 اكسوووووووووي ي نو تيلا س يس ار: العنووووووووو ا
ĚĚƌĞƐƐ͗yŝƋŝĂŽdĞǆƚŝůĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŽŶĞ͕EĂŶŚĂŝ
تكسوووووووووتيل
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
ŝƐƚƌŝĐƚ͕&ŽƐŚĂŶŝƚǇ͕ϱϮϴϮϭϭ'ƵĂŶŐĚŽŶŐ͕ŚŝŶĂ
انوسووتري ل و ا ن نه و بيسووتري تا
 البرية4427 ب. ص
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ


726211 ووووووووووووووويت ا
سو









ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:




; 09390
Ϳ




ووووووووووووووو

 بيت حلم: عنوان التبليغ









Trade Mark No.: 30903
In Class: 34

; 02 Ϳ

Date: 22/02/2017

Trade Mark No.: 30901

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗tŝƌĞĚǀĂƉŽƌŝǌĞƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
In Class: 11

ف

ج انجوون ا الاين





 31513 : العالمة التجارية رقم
 34 : يف الصنف







 7102/17/77 : التاريخ
 31510 : العالمة التجارية رقم
للسجائر االلكرتونية
 املبخرات السلكية: من اجل
 00 : يف الصنف

ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
Date: 22/02/2017
7102/17
/77 : التاريخ
اخلام أو املصنّع؛
،التبغ
وأجهزة ا لتدخني االلكرتونية؛
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
 أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر: من اجل
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
،السجائر
 مبا يف ذلك،منتجات التبغ
أجهزة توليد
 السوائل؛،السيجار
اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني
ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ͘
ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞƚĞŬ͖

. تبغ البخار،السيجار الرفيع
 تبغ،ماكينات اللف اليدوية
ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ;ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖
ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌĂŶĚƚƵďĞƐ͕
 السجائر املصنوعة، تبغ السعوط، تبغ املضغ،الغليون
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƚŝŶƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐĂŶĚĂƐŚƚƌĂǇƐ͕

ƉŝƉĞƐ͕ƉŽĐŬĞƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌŽůůŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ůŝŐŚƚĞƌƐ͖
السعوط؛ بدائل التبغ )لغري
 نفل؛:والقر
التبغ
من
Trade Mark No.: 30903
 31513
ية رقم
مزيجالتجار
العالمة
ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞ
 مبا يف ذلك،(؛ مستلزمات املدخنني34
الطبية
األغراض
In Class: 34
: الصنف
يف
ŽĨďĞŝŶŐŚĞĂƚĞĚ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĨŽƌƚŚĞ
ƉƵƌƉŽƐĞŽĨŚĞĂƚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐŽƌƚŽďĂĐĐŽŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞůĞĂƐĞ
Date: 22/02/2017
 7102/17/77 : التاريخ


ŶŝĐŽƚŝŶĞͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽůĨŽƌŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ͖ůŝƋƵŝĚŶŝĐŽƚŝŶĞ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
tŝƌĞĚǀĂƉŽƌŝǌĞƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
ƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕
ĂƐƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĨŽƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ
ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞƚĞŬ͖
ĨŽƌƚŚĞŝŶŚĂůĂƚŝŽŶŽĨŶŝĐŽƚŝŶĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽů͖ŽƌĂů
ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ;ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖
ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚ
ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌĂŶĚƚƵďĞƐ͕
ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌΖƐĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƚŝŶƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐĂŶĚĂƐŚƚƌĂǇƐ͕
ƉŝƉĞƐ͕ƉŽĐŬĞƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌŽůůŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ůŝŐŚƚĞƌƐ͖
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϯϰ͖ĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚĞƌƐĨŽƌŚĞĂƚĞĚĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ŽĨďĞŝŶŐŚĞĂƚĞĚ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĨŽƌƚŚĞ
ĂŶĚĐŝŐĂƌƐĂƐǁĞůůĂƐŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƉƵƌƉŽƐĞŽĨŚĞĂƚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐŽƌƚŽďĂĐĐŽŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞůĞĂƐĞ

،للسجائرعلب التبغ
،السلكيةالسجائر
 فالتر، املبخرات
السجائر
االلكرتونية

وأانبيب
: ورق اجل
من

ع؛
املصن
اخلام أو
االلكرتونية؛
وأجهزة ا
ّ اجليب
للف
أدوات،التبغ
،الغاليني
،لتدخنيالسجائر
ومنافض
علب
، السجائر، مبا يف ذلك السيجار،منتجات التبغ
، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ،السجائر
 تبغ، تبغ ماكينات اللف اليدوية،السيجار الرفيع

 أجهزة إلكرتونية، منتجات التبغ اليت يتم تسخينها
طالق
بدائلأجل
التبغ من
السجائر أو
مزيجلغاية
وقطعها
لغري
) التبغإ
السعوط؛
تسخنيرنفل؛
التبغ والق
من

 السجائر املصنوعة، تبغ السعوط، تبغ املضغ،الغليون

ذلك
 مبا،املدخنني
الطبية(؛
األغراض
النيكوتني يفالسائل
اتحماليل
مستلزم ؛
لالستنشاق
النيكوتني
رذاذ

ŶŝĐŽƚŝŶĞͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽůĨŽƌŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ͖ůŝƋƵŝĚŶŝĐŽƚŝŶĞ
ƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
246ĂƐƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĨŽƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ
ĨŽƌƚŚĞŝŶŚĂůĂƚŝŽŶŽĨŶŝĐŽƚŝŶĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽů͖ŽƌĂů
ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚ
ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌΖƐĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϯϰ͖ĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚĞƌƐĨŽƌŚĞĂƚĞĚĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂŶĚĐŝŐĂƌƐĂƐǁĞůůĂƐŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
͘ƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ

ورق وأانبيب السجائر  ،فالتر السجائر ،علب التبغ،

علب ومنافض السجائر ،الغاليني ،أدوات اجليب للف
2017/10/1
التاسع عرش
العدد
أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ،
القداحات؛
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
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
للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة ،يف الفئة  43؛

طفاايت السجائر والسيجار املسخنة وكذلك عيدان

التبغ املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة
إلعادة الشحن .

In the name of: Philip Morris Products S.A.

أبسم  :فيليب موريس برودكتس
أس .إيه.
أبسم  :فيليب موريس برودكتس

شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية .

In the name of: Philip Morris Products S.A.

͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

العنو ا  :كو ا جينرين وأس.وبإيه7.ا 2000
ن

تيلا س يس ار

عنوان التبليغ  :سااب

العنو ا  :كو ا جينرين و وب 7ا 2000
ن

تيلا س يس ار

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

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




ص .ب  4427البرية


تشتمل العالمة على اللون االخضر واالزرق
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Ϳ










Ϳ ; 02

العالمة التجارية رقم  31514 :
يف الصنف  39 :

Date: 22/02/2017

التاريخ  7102/17/77 :

من اجل  :تشغيل برامج  التسويق اإل لكرتونية عرب

شبكات احلاسوب العاملية؛ خدمات الدعاية واإلعالن،
العالمة التجارية رقم  31510 :

التسويق ،التجارة ،الرتويج وخدمات البيع ابلتجزئة )مبا
يف الصنف  00 :
ابإلنرتنت /
ابالتصال
يتضمن خدمات البيع
 7102
ابلتجزئة /17/77 :
التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗KƉĞƌĂƚŝŶŐĂŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŵĂƌŬĞƚŝŶŐ



͕ƉůĂƚĨŽƌŵǀŝĂĂŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ͖ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͕ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝǌĂƚŝŽŶ͕ƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂŶĚƌĞƚĂŝů
Trade Mark No.: 30901
ƐĞƌǀŝĐĞƐ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐŽŶůŝŶĞͬŽĨĨůŝŶĞƌĞƚĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐͿŽĨŚĞĂƚĞĚ
In Class: 11
͘ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚƌĞůĂƚĞĚĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ

Date: 22/02/2017

ابستثناء السجائر
التبغاإللكرتونية
أجهزة التبخري
غري املتصلة ابإلنرتنت( من اجل :
املسخنة
ملنتجات
اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد
واملستلزمات ذات العالقة .
البخار .

أبسم  :فيليب موريس برودكتس
أس .إيه.

العنو ا
ن

 :كو ا

جينرين و وب 7ا 2000

تيلا س يس ار

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

تشتمل العالمة على اللونني االخضر واالزرق



Trade Mark No.: 30904
In Class: 35

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
͘ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ

In the name of: Philip Morris Products S.A.

͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







247

العدد التاسع عرش 2017/10/1
392






العالمة التجارية رقم  31519 :
يف الصنف  9 :




Trade Mark No.: 30905
In Class: 5



Date: 22/02/2017

التاريخ  7102/17/77 :

Trade Mark No.: 30905

العالمة التجارية رقم  31519 :

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖In Class: 5 ĂďŝĞƐΖŶĂƉŬŝŶͲƉĂŶƚƐ͕ĚŝĂƉĞƌͲƉĂŶƚƐ

اجل  9: :سراويل حفاضات لألطفال ،سراويل
منالصنف
يف
التاريخ  7102 /17/77 :
حفاضات؛ وسائد لإلرضاع؛ حفاضات للحيواانت
من اجل

:

͖ďƌĞĂƐƚͲŶƵƌƐŝŶŐƉĂĚƐ͖ĚŝĂƉĞƌƐĨŽƌƉĞƚƐ͖ƐĂŶŝƚĂƌǇƉĂĚƐ
Date: 22/02/2017

ƐĂŶŝƚĂƌǇƚĂŵƉŽŶƐ͖ŶĂƉŬŝŶƐĨŽƌŝŶĐŽŶƚŝŶĞŶƚƐ͖ĚŝĂƉĞƌƐ
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂďŝĞƐΖŶĂƉŬŝŶͲƉĂŶƚƐ͕ĚŝĂƉĞƌͲƉĂŶƚƐ

سراويل حفاضات لألطفال ،سراويل

قطنية
سدادات
الفوطع؛ صحية؛
األليفة؛
للحيواانت
حفاضات
كماداتد أولإلرضا
حفاضات؛ وسائ
األليفة؛ كمادات أو الفوط صحية؛ سدادات قطنية
صحية؛ فوط أو مناديل للمصابني ابلسلس البول؛

͖ďƌĞĂƐƚͲŶƵƌƐŝŶŐƉĂĚƐ͖ĚŝĂƉĞƌƐĨŽƌƉĞƚƐ͖ƐĂŶŝƚĂƌǇƉĂĚƐ
ƐĂŶŝƚĂƌǇƚĂŵƉŽŶƐ͖ŶĂƉŬŝŶƐĨŽƌŝŶĐŽŶƚŝŶĞŶƚƐ͖ĚŝĂƉĞƌƐ

صحية؛ فوط أو مناديل للمصابني ابلسلس البول؛

حفاضات 
حفاضات
In the name of: PREDO SAGLIK URUNLERI SANAYI
ساجليك
يدو
ر
ب
:
أبسم
In
the name of: PREDO SAGLIK URUNLERI SANAYI
أبسم  :بريدو
ساجليكبطارايت السجائر اإللكرتونية .
شواحن
VE TICARET LIMITED SIRKETI
تيجاريت
يف
ساانيي
ي
اورونلري
In the name of: Philip Morris Products S.A.
VE TICARET LIMITED SIRKETI

أبسم  :فيليب موريس برودكتس
أس .إيه.

شريكييتساانيي يف تيجاريت
اورونلريي
ليمتد
ĚĚƌĞƐƐ͗Ϯ͘KZ'E/^Ez/K>'^/d/ϰEK>h
العنووووو ا  .2 :اورجووووو نيزا
͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
سوووووكونا ي جينرين و وب 7ا 2000
العنو ا :
ليمتد شريكييت
EK͗Ϯ^W/EZ'/EdWdhZ<z
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
نو يس :ار2
ب لجيس بو ت  1ن لو جون ببا
تيلا س

ĚĚƌĞƐƐ͗Ϯ͘KZ'E/^Ez/K>'^/d/ϰEK>h
اورجووووو
سبين ار غ.2 :
بالعنووووو
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
سووووو نساابي وشركاهم للملكية الفكرية -
نيزاالتبليغ :
عنوان
تركي
يعنت ب
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
عنوان التبليغ  :بيت حلم ص .ب  4427البرية
EK͗Ϯ^W/EZ'/EdWdhZ<z

ب لجيس بو ت  1ن لو جو ببا نو 2:




عنوان التبليغ  :بيت حلم







ب سبين ر غ يعنت ب تركي







ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
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العالمة التجارية رقم  31516 :
يف الصنف  47 :
التاريخ  7102/17/77 :




 31510
تطبيقات رقم  :
من اجل  :توفري  /استضافةالعالمة التجارية
الربجميات
وبرامج
يف الصنف  00 :
عرب اإلنرتنت .
التاريخ  7102/17/77 :

Ϳ ; 71


Trade Mark No.: 30906
In Class: 42
Date: 22/02/2017

Trade Mark No.: 30901
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WƌŽǀŝĚŝŶŐͬŚŽƐƚŝŶŐƐŽĨƚǁĂƌĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ
In Class: 11
ĂŶĚƉůĂƚĨŽƌŵƐŽŶƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ

Date: 22/02/2017

ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
من اجل  :أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء
͗In the name of:/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
Philip Morris
السجائرProducts S.A.
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
أبسم  :فيليب موريس برودكتس
اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد
͘ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ
البخار .
أس .إيه.
͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
العنو ا  :كو ا جينرين و وب 7ا 2000
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ن تيلا س يس ار

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

ص .ب  4427البرية

تشتمل العالمة على اللونني االخضر واالزرق



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :








 البرية4427 ب. ص
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Trade Mark No.: 30907
In Class: 9

 31512 : العالمة التجارية رقم
 5 : يف الصنف

Date: 22/02/2017

 7102/17/77 : التاريخ



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖
Trade Mark No.: 30901





بطارايت
 البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛: من اجل
 31510 : العالمة التجارية رقم
 00 : الصنف
يف
 أجهزة،لتسخني التبغ
املستخدمة
األجهزة اإللكرتونية

ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
In Class: 11
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
Date: 22/02/2017
 7102/17/77 : التاريخ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
 أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر: من اجل
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
املستخدمة
اإللكرتونية
شواحن يو اس يب لألجهزة
أجهزة توليد
تسخني السوائل؛
اإللكرتونية؛ أجهزة
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ͘
.البخار
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͘ السيارات للسجائر اإللكرتونية؛
لتسخني التبغ؛ شواحن

In the name of: Philip Morris Products S.A.

شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛
 .شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية

 فيليب موريس برودكتس: أبسم
. إيه.أس

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

2000 ا7 جينرين و وب

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 البرية4427 ب. ص

تشتمل العالمة على اللونني االخضر واالزرق
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ن

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ





 كو ا: العنو ا

تيلا س يس ار



; 77 Ϳ



Trade Mark No.: 30908
In Class: 42

 31512 : العالمة التجارية رقم
 47 : يف الصنف

Date: 22/02/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŵƉƵƚĞƌŚĂƌĚǁĂƌĞ;ŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŝŶƚŚĞ







 7102/17/77 : التاريخ



استشارات يف جمال تصميم وتطوير معدات
: من اجل


31512

:
رقم
ية
ر
التجا
العالمة
،  نسخ برامج الكمبيوتر،  برجمة الكمبيوتر، الكمبيوتر

ĚĞƐŝŐŶĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨͿ͕ŽŵƉƵƚĞƌƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ͕
Trade Mark No.: 30908
ŽŵƉƵƚĞƌƉƌŽŐƌĂŵƐ;ƵƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨͿ͕ŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞ
In Class: 42
 47 : يف الصنف
ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͕ŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞƐŝŐŶ͕ŽŵƉƵƚĞƌ
،  تصميم برامج كمبيوتر، استشارات برامج الكمبيوتر
Date:
22/02/2017

7102
/17/77 : التاريخ
ƐŽĨƚǁĂƌĞ;/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶŽĨͿ͕ŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞ;hƉĚĂƚŝŶŐŽĨ
كمبيوتر
حتديث بر
، حتميل برامج كمبيوتر
Ϳ͕ŽŵƉƵƚĞƌƐǇƐƚĞŵĂŶĂůǇƐŝƐ͕ŽŵƉƵƚĞƌƐǇƐƚĞŵĚĞƐŝŐŶ
 حتليلمعدات
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŵƉƵƚĞƌŚĂƌĚǁĂƌĞ;ŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŝŶƚŚĞ
وتطوير، تصميم
امجيف جمال
استشارات
: من اجل
ĚĞƐŝŐŶĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨͿ͕ŽŵƉƵƚĞƌƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ͕
كمبيوتر
تصميم
انظمةرجمة
 ب، الكمبيوتر
ŽŵƉƵƚĞƌƉƌŽŐƌĂŵƐ;ƵƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨͿ͕ŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞ ،  نسخ برامج الكمبيوتر، الكمبيوتر
ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͕ŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞƐŝŐŶ͕ŽŵƉƵƚĞƌ
،  تصميم برامج كمبيوتر، بوول الكمبيوتر
استشارات برامج
In the name of:
Sharekat
Talent
Pool
Lilestesharat
اتلينت
ƐŽĨƚǁĂƌĞ;/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶŽĨͿ͕ŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞ;hƉĚĂƚŝŶŐŽĨ
 حتليل،  حتديث برامج كمبيوتر، حتميل برامج كمبيوتر
Aledariya Mosahama
Khososiya
Ϳ͕ŽŵƉƵƚĞƌƐǇƐƚĞŵĂŶĂůǇƐŝƐ͕ŽŵƉƵƚĞƌƐǇƐƚĞŵĚĞƐŝŐŶ


، انظمة كمبيوتر

 شركة: أبسم
لالستشارات االدارية مسامهة

In the name of: Sharekat Talent Pool Lilestesharat
Aledariya Mosahama Khososiya
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚƵƌũůƐŚĞŬŚůƚĂďĞƋůƌĂďĞĂ
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚƵƌũůƐŚĞŬŚůƚĂďĞƋůƌĂďĞĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :








  تصميم انظمة كمبيوتر، انظمة كمبيوتر

 شركة اتلينت بوول: أبسم
الط و بق
الشوويخ
 رام هللا بوورج:
مسامهة
االدارية
لالستشارات
خصوصية

خصوصية

العنو ا

الرابل

الط و بق
برجج الشوويخ
الشرفة هللا بوور
 رام:  رام هللاالعنو ا: عنوان التبليغ
4ط
الشيخ
الرابل
1955451726جوال
4 رام هللا الشرفة برج الشيخ ط: عنوان التبليغ

1955451726جوال
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Trade Mark No.: 30909
In Class: 42

العالمة التجارية رقم  31515 :
يف الصنف  47 :

Date: 22/02/2017







التاريخ  7102/17/77 :

Trade Mark No.: 30909

العالمة التجارية رقم  31515 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŵƉƵƚĞƌŚĂƌĚǁĂƌĞ;ŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŝŶƚŚĞ
In Class: 42

تصميم وتطوير معدات
من اجل  :استشارات يف يفجمال
الصنف  47 :

7102
/
17
/
77
:
التاريخ نسخ برامج الكمبيوتر ،
الكمبيوتر  ،برجمة الكمبيوتر ،

͕ĚĞƐŝŐŶĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨͿ͕ŽŵƉƵƚĞƌƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ
Date: 22/02/2017
ŽŵƉƵƚĞƌƉƌŽŐƌĂŵƐ;ƵƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨͿ͕ŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞ
من اجل  :استشارات يف جمال تصميم وتطوير معدات /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŵƉƵƚĞƌŚĂƌĚǁĂƌĞ;ŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŝŶƚŚĞ
ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͕ŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞƐŝŐŶ͕ŽŵƉƵƚĞƌ
͕ĚĞƐŝŐŶĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨͿ͕ŽŵƉƵƚĞƌƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ
استشارات برامج الكمبيوتر  ،تصميم برامج كمبيوتر ،
الكمبيوتر  ،برجمة الكمبيوتر  ،نسخ برامج الكمبيوتر ŽŵƉƵƚĞƌƉƌŽŐƌĂŵƐ;ƵƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨͿ͕ŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞ ،
ƐŽĨƚǁĂƌĞ;/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶŽĨͿ͕ŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞ;hƉĚĂƚŝŶŐŽĨ
ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͕ŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞƐŝŐŶ͕ŽŵƉƵƚĞƌ
كمبيوتر ،
تصميم برامج
امجالكمبيوتر ،
استشاراتبربرامج
حتليل
كمبيوتر ،
حتميل برامج كمبيوتر  ،حتديث
Ϳ͕ŽŵƉƵƚĞƌƐǇƐƚĞŵĂŶĂůǇƐŝƐ͕ŽŵƉƵƚĞƌƐǇƐƚĞŵĚĞƐŝŐŶ

ƐŽĨƚǁĂƌĞ;/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶŽĨͿ͕ŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞ;hƉĚĂƚŝŶŐŽĨ

انظمة كمبيوتر  ،تصميم

حتميل برامج كمبيوتر  ،حتديث برامج كمبيوتر  ،حتليل

كمبيوتر
تصميمانظمة كمبيوتر 
انظمةكمبيوتر ،
انظمة
أبسم  :شركة اتلينت بوول
بوول
لالستشارات االدارية مسامهة

أبسم  :شركة اتلينت
مسامهة
لالستشارات االدارية
خصوصية

Ϳ͕ŽŵƉƵƚĞƌƐǇƐƚĞŵĂŶĂůǇƐŝƐ͕ŽŵƉƵƚĞƌƐǇƐƚĞŵĚĞƐŝŐŶ

In the name of: Sharekat Talent Pool Lilestesharat
In the name of: Sharekat
Talent Pool Lilestesharat
Aledariya Mosahama Khososiya
Aledariya Mosahama Khososiya
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚƵƌũůƐŚĞŬŚůƚĂďĞƋůƌĂďĞĂ

العنو ا  :رام هللا بوورج الشوويخ الط و بق

خصوصية
الرابل
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
بقالشرفة برج الشيخ ط4
رام هللا
:
التبليغ
عنوان
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚƵƌũůƐŚĞŬŚůƚĂďĞƋůƌĂďĞĂ
العنو ا  :رام هللا بوورج الشوويخ الط و
جوال1955451726


الرابل



:

عنوان التبليغ  :رام هللا الشرفة برج الشيخ ط4

جوال1955451726




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ






; 74397
Ϳ
















العالمة التجارية رقم  31501 :
يف الصنف  47 :
التاريخ  7102/17/77 :

Ϳ ; 74






وتطوير معدات
تصميم 31501
جمالالتجارية رقم :
من اجل  :استشارات يفالعالمة
يف الصنف  47 :
الكمبيوتر  ،برجمة الكمبيوتر  ،نسخ برامج الكمبيوتر ،
التاريخ  7102/17/77 :

استشارات برامج
حتميل برامج كمبيوتر  ،حتديث برامج كمبيوتر  ،حتليل

Trade Mark No.: 30910
In Class: 42
Date: 22/02/2017

Tradeبرجمة ͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
Markبيوتر ،
معدات الكم
استشارات يف جمال تصميم وتطوير
No.: 30910

Inامج كمبيوتر  ،الكمبيوتر  ،نسخ
 Class:بر
 ،42تصميم
برامج الكمبيوتر  ،استشارات برامج الكمبيوتر
Date:
22/02/2017
كمبيوتر  ،حتديث برامج كمبيوتر  ،حتليل انظمة كمبيوتر  ،تصميم انظمة كمبيوترحتميل برامج

كمبيوتر
اجل :تصميم
الكمبيوتر ،
وتطوير،معدات
امج تصميم
استشارات بيفر جمال
من
الكمبيوتر  ،برجمة الكمبيوتر  ،نسخ برامج الكمبيوتر ،
استشارات برامج الكمبيوتر  ،تصميم برامج كمبيوتر ،
كمبيوتر  ،حتديث برامج كمبيوتر  ،حتليل
انظمةرامج كمبيوتر
حتميل ب

استشارات يف جمال تصميم وتطوير معدات الكمبيوتر  ،برجمة ͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

برامج الكمبيوتر  ،استشارات برامج الكمبيوتر  ،تصميم برامج كمبيوتر  ،الكمبيوتر  ،نسخ
كمبيوتر  ،حتديث برامج كمبيوتر  ،حتليل انظمة كمبيوتر  ،تصميم انظمة كمبيوترحتميل برامج

انظمة كمبيوتر  ،تصميم
انظمة كمبيوتر  ،تصميم انظمة كمبيوتر 
In the name of: InSharekat
Talent
Pool
Lilestesharat
أبسم  :شركة اتلينت بوول
the name of: Sharekat Talent Pool Lilestesharat
أبسم  :شركة اتلينت بوول
Aledariya Mosahama
Khososiya
Aledariya Mosahama
Khososiya
مسامهة االدارية مسامهة
لالستشارات االدارية لالستشارات
خصوصية

خصوصية

العنو ا  :رام هللا بوورج

الرابل

الر
ابلوويخ
الش

الط و بق

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚƵƌũůƐŚĞŬŚůƚĂďĞƋůƌĂďĞĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :رام هللا الشرفة برج الشيخ ط4
جوال1955451726
هللا  الشرفة برج الشيخ ط4

عنوان التبليغ  :رام
جوال 1955451726



العنو ا  :رام هللا بوورج الشوويخ الط و بق

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚƵƌũůƐŚĞŬŚůƚĂďĞƋůƌĂďĞĂ



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :










Ϳ ; 79




ƐƐĞĚ͕ƐŽǇĂďĞĂŶƐƉƌĞƐĞƌǀĞĚĨŽƌĨŽŽĚ

  فول صواي حمفوظ للطعام، حمضر

he name of: alia khere adel ghazal

عاليه خريي عادل غزال
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- 21  ووووو ر-  نوووو بلس:

ƌĞƐƐ͗ŶĂďůŝƐƐŚĂƌĞĞϮϰͲũĂǁǁĂů͗Ϭϱϵϵϳϵϱϳϵϲ
398

0799597598: ل





ĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůŝƐƐŚĂƌĞĞϮϰͲ
Trade Mark No.: 30911
ǁǁĂů͗Ϭϱϵϵϳϵϱϳϵϲ

In Class: 29
Trade23/02/2017
Mark No.: 30912
Date:
In Class: 34
Trade Mark No.: 30911
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐŚŝƉƐƉŽƚĂƚŽ͕ŶƵƚƐ͕ƉƌĞƉĂƌĞĚ͕ƉĞĂŶƵƚƐ͕
Date: 26/02/2017In Class: 29
ƉƌŽĐĞƐƐĞĚ͕ƐŽǇĂďĞĂŶƐƉƌĞƐĞƌǀĞĚĨŽƌĨŽŽĚ



 جوال- 74  شارع- انبلس
: لتبليغ

 31500 : العالمة التجارية رقم
 195525

 75 : يف الصنف
 31507

:
التجا: العالمة
 7102رقم
/17ية/ر73
التاريخ

34
:
الصنف
يف
31500 : مكسرات
العالمة التجارية رقم. رقائق البطاطا: من اجل
 فول,  حمضره
 75 : يف الصنف7102 /17 /76 : التاريخ
للطعام
Date: 23/02/2017
 7102
/17/73حمفوظ
:  فول صواي التاريخ، سوداين حمضر
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
dŽďĂĐĐŽ͖ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͖ŵĂƚĐŚĞƐ

والثقاب
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐŚŝƉƐƉŽƚĂƚŽ͕ŶƵƚƐ͕ƉƌĞƉĂƌĞĚ͕ƉĞĂŶƵƚƐ͕
 فول,   مكسرات حمضره.البطاطا
 رقائق: املدخنني
 التبغ وادوات من اجل: من اجل
In the name of: alia
khere adel ghazal
 عاليه خريي عادل غزال: أبسم
ƉƌŽĐĞƐƐĞĚ͕ƐŽǇĂďĞĂŶƐƉƌĞƐĞƌǀĞĚĨŽƌĨŽŽĚ

  فول صواي حمفوظ للطعام، سوداين حمضر
In the name of: sharekit
yousf
reda
lelawazem
al
tadkhen
للواوم
 شركة يوسف رضا: أبسم
In the name of: alia khere adel ghazal
غزال-عادل21
عاليه خريي
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůŝƐƐŚĂƌĞĞϮϰͲũĂǁǁĂů͗Ϭϱϵϵϳϵϱϳϵϲ
وووو ر:أبسم و-  نوووو بلس: العنوووو ا
with logo
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůŝƐƐŚĂƌĞĞϮϰͲũĂǁǁĂů͗Ϭϱϵϵϳϵϱϳϵϲ
- 21  ووووو ر-  نوووو بلس: العنوووو ا
التدخني






; 76 Ϳ

0799597598: ج ال

0799597598: ج ال

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůŝƐƐŚĂƌĞĞϮϰͲ
 جوال- 74  شارع- -المتحووانبلس
: العربيوه التبليغ
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůĞŵĂƌĂƚĂůĂƌĂďǇĂĂůŵŽƚŚĂŚĞĚĂͲĞŵĂƌĞƚ
 اال رات: العن ا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ŶĂďůŝƐƐŚĂƌĞĞϮϰͲ
 جوال- 741955259256
عنوانشارع-: انبلس
: عنوان التبليغ
ũĂǁǁĂů͗Ϭϱϵϵϳϵϱϳϵϲ

ĂďƵǌĂďŝ
ا رة اب ظب

ũĂǁǁĂů͗Ϭϱϵϵϳϵϱϳϵϲ
1955259256
:


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ĂůĞŵĂƌĂƚĂůĂƌĂďǇĂĂů
 امارة-  االمارات العربيه املتحده: عنوان التبليغ


399


ŵŽƚŚĂŚĞĚĂͲĞŵĂƌĞƚĂďƵǌĂďŝ
ظيب
ابو
Trade
Mark
No.:
30912

31507

:
رقم
ية
ر
التجا
العالمة



In Class: 34
 34 : يف الصنف


; 76 Ϳ

Date:
26/02/2017
 7102/17/76 : التاريخ


Trade Mark No.: 30912
 31507 : العالمة التجارية رقم

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dŽďĂĐĐŽ͖ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͖ŵĂƚĐŚĞƐ
  التبغ وادوات املدخنني والثقاب:  من اجل
In Class: 34

 34 : يف الصنف
In the name of: sharekit yousf reda lelawazem al tadkhen
 شركة يوسف رضا للواوم: أبسم
 Trade Mark
Date:
26/02/2017
 7102
/17/76 :: التاريخ
No.:
30912
 31507
العالمة التجارية رقم
with logo
 التدخني
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
dŽďĂĐĐŽ͖ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͖ŵĂƚĐŚĞƐ

والثقاب
املدخنني
وادوات
التبغ
: من اجل
In Class:ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůĞŵĂƌĂƚĂůĂƌĂďǇĂĂůŵŽƚŚĂŚĞĚĂͲĞŵĂƌĞƚ
34
 34 : يف الصنف
-  اال رات العربيوه المتحوو: العن ا
In
the name of: sharekit yousf reda lelawazem al tadkhen
 شركة يوسف رضا للواوم: أبسم
ĂďƵǌĂďŝ
 رة اب/ ا17/76 : التاريخ
Date: 26/02/2017
 ظب7102
with logo
التدخني
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůĞŵĂƌĂƚĂůĂƌĂďǇĂĂů
 امارة-   االمارات العربيه املتحده: عنوان التبليغ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
dŽďĂĐĐŽ͖ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͖ŵĂƚĐŚĞƐ

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůĞŵĂƌĂƚĂůĂƌĂďǇĂĂůŵŽƚŚĂŚĞĚĂͲĞŵĂƌĞƚ

والثقاب
املدخنني
وادوات
 التبغ: من اجل
المتحوو
العربيوه
ات
ر
اال
:
ا
العن
ŵŽƚŚĂŚĞĚĂͲĞŵĂƌĞƚĂďƵǌĂďŝ
ابو ظيب
ĂďƵǌĂďŝ
ظب
اب
ة
ر
ا
In the name of: sharekit yousf reda lelawazem al tadkhen
يوسف رضا للواوم
  شركة: أبسم
:ĂůĞŵĂƌĂƚĂůĂƌĂďǇĂĂů
 امارة-  االمارات العربيه املتحده: عنوان التبليغ
with logo ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

التدخني
ابو ظيب
 ŵŽƚŚĂŚĞĚĂͲĞŵĂƌĞƚĂďƵǌĂďŝ
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůĞŵĂƌĂƚĂůĂƌĂďǇĂĂůŵŽƚŚĂŚĞĚĂͲĞŵĂƌĞƚ
-  اال رات العربيوه المتحوو: العن ا


ĂďƵǌĂďŝ 


; 76 Ϳ
; 72 Ϳ









ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ĂůĞŵĂƌĂƚĂůĂƌĂďǇĂĂů
; 72 Ϳ

ŵŽƚŚĂŚĞĚĂͲĞŵĂƌĞƚĂďƵǌĂďŝ


; 72400
Ϳ

ا رة اب ظب


 امارة-  االمارات العربيه املتحده: عنوان التبليغ

ابو ظيب







; 72 Ϳ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗Ͳ&ƌƵŝƚ:ƵŝĐĞĂŶĚEĞĐƚĂƌͲ&ƌƵŝƚƌŝŶŬĂŶĚ

Trade Mark No.: 30913
&ůŽĂƚǁŝƚŚĨƌƵŝƚƉŝĞĐĞƐͲ&ůĂǀŽƌĞĚŽƌĚŝĂůͲ&ůĂǀŽƌĞĚƌŝŶŬͲ
In Class: 32
^ƉĂƌŬůŝŶŐƌŝŶŬͲĂƌďŽŶĂƚĞĚ^ŽĨƚƌŝŶŬͲŶĞƌŐǇƌŝŶŬͲ
^ŵŽŽƚŚŝĞƌŝŶŬͲEŽŶůĐŽŚŽůŝĐDĂůƚĞǀĞƌĂŐĞ

Date: 26/02/2017
Trade Mark No.: 30913
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗Ͳ&ƌƵŝƚ:ƵŝĐĞĂŶĚEĞĐƚĂƌͲ&ƌƵŝƚƌŝŶŬĂŶĚ
In
Class: 32
&ůŽĂƚǁŝƚŚĨƌƵŝƚƉŝĞĐĞƐͲ&ůĂǀŽƌĞĚŽƌĚŝĂůͲ&ůĂǀŽƌĞĚƌŝŶŬͲ
^ƉĂƌŬůŝŶŐƌŝŶŬͲĂƌďŽŶĂƚĞĚ^ŽĨƚƌŝŶŬͲŶĞƌŐǇƌŝŶŬͲ
Date: 26/02/2017
^ŵŽŽƚŚŝĞƌŝŶŬͲEŽŶůĐŽŚŽůŝĐDĂůƚĞǀĞƌĂŐĞ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗Ͳ&ƌƵŝƚ:ƵŝĐĞĂŶĚEĞĐƚĂƌͲ&ƌƵŝƚƌŝŶŬĂŶĚ






 31503 : العالمة التجارية رقم

 Trade Mark No.: 30913

In Class: 32
Date: 26/02/2017

ووو ا



 37 : يف الصنف
 7102/17 /76 : التاريخ



 مشروابت الفواكه- عصري ونكتار الفواكه
 ـ: من اجل

 31503 : العالمة التجارية رقم

 العصائر-  قطع فواكه37
على: الصنف
والعصائر اليت يفحتتوي

 املشروابت- كّ هة7102
املشروابت املن
-  املنبهه املنكّهة
/17/76 : التاريخ


 31503 : العالمة التجارية رقم
 مشروابت الفواكه-  ـ عصري ونكتار الفواكه: من اجل
 37 : يف الصنف
 العصائر- والعصائر اليت حتتوي على قطع فواكه
 7102/17/76 : التاريخ
 املشروابت-  املشروابت املنكّهة- املنبهه املنكّهة
 مشروابت الفواكه-  ـ عصري ونكتار الفواكه: من اجل



الفوارة  -امل شروابت الغازية غري الكحولية -
ّ
مشروابت الطاقة  -مشروابت الفواكه الكثيفة -
الكحولية 
الشعري غري
2017/10/1
مشروابتعرش
العدد التاسع
251
In the name of: ARROW JUICE FACTORY FOR
أبسم  :أرو جوس فاكتوري فور
BOTTLING AND PRODUCTION CO. LTD.
بوتلينج اند برودكشن احملدود
العنوووو ا  :وينووووا جوووووة الاوووون ياا ͕ĚĚƌĞƐƐ͗:ĞĚĚĂŚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƚǇ͕WŚĂƐĞϰ͕WKŽǆϱϵϴϭ
7961الكحولية -
بريوووووووغري
صوووووونووقالغازية
الفوارةالطوووووو -بقامل1اشروابت
<ŝŶŐĚŽŵŽĨ^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ
ّ

مشروابت الفواكه الكثيفة -
المملكاالطاقة
مشروابت
العربيا-السع بيا.
الكحولية
الشعري غري
مشروابت
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
كاهم للملكية الفكرية -
سااب وشر
التبليغ :
عنوان
In the name of: ARROW JUICE FACTORY FOR
فاكتوري فور
أبسم: .ب أرو
جوسالبرية
4427
ص

BOTTLING AND PRODUCTION CO. LTD.
بوتلينج اند برودكشن احملدود


͕ĚĚƌĞƐƐ͗:ĞĚĚĂŚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƚǇ͕WŚĂƐĞϰ͕WKŽǆϱϵϴϭ
واالخضر من
تشتمل
االمحر ياا
اللونني الاوووون
علىوووا جوووووة
العالمة وينو
العنوووو ا :
<ŝŶŐĚŽŵŽĨ^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ
الغازية غري الكحولية -
شروابت
صوووووونووارةق  -امل
الفو
7961
بريووووووو
اىل بق1ا
الطوووووو
الفاتح
الغامق
ّ

مشروابت الطاقة  -مشروابت الفواكه الكثيفة -
 المملكا العربيا السع بيا.
مشروابت الشعري غري الكحولية 
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
الفكرية :ARROW JUICE FACTORY FOR -
كاهمجوسللملكية
In the name of:
فاكتوري فور
وشر أرو
عنوان التبليغ  :سااب أبسم :
BOTTLING AND PRODUCTION CO. LTD.

بوتلينج اند برودكشن احملدود
ص .ب  4427البرية

العنوووو ا  :وينووووا جوووووة الاوووون ياا ͕ĚĚƌĞƐƐ͗:ĞĚĚĂŚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƚǇ͕WŚĂƐĞϰ͕WKŽǆϱϵϴϭ
<ŝŶŐĚŽŵŽĨ^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ

الطوووووو بق1ا صوووووونووق بريووووووو 7961
Ϳ ; 72
.
بيا
السع
العربيا
المملكا

تشتمل العالمة على اللونني االمحر واالخضر من
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -
الغامق اىل الفاتح
ص .ب  4427البرية








تشتمل العالمة على اللونني االمحر واالخضر من
الغامق اىل الفاتح




; 72401
Ϳ







Ϳ ; 72







Trade Mark No.: 30914

العالمة التجارية رقم  31504 :

يف الصنف  37 :
التاريخ  7102/17/76 :







والغايةزيةرقم  31504 :
العالمة التجار
واملشروابت األخرى
من اجل  :املياه املعدنية
يف الصنف  37 :

In Class: 32
Date: 26/02/2017
Trade Mark No.: 30914
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐĚƌŝŶŬƐ͕ĨƌƵŝƚĚƌŝŶŬƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ͕ƐǇƌƵƉƐ
In Class: 32
͘ĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ

Date: 26/02/2017

وعصري الفواكه،
غري الكحولية ،مشروابت الفواكه
التاريخ  7102/17/76 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
تستعمل
األخرى
واملستحضرات
الشراب املركز
األخرى
اليتواملشروابت
والغازية
املياه املعدنية
من اجل :
ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐĚƌŝŶŬƐ͕ĨƌƵŝƚĚƌŝŶŬƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ͕ƐǇƌƵƉƐ
Trade Mark No.:
30914
الكحولية ،
رقم :غري31504
العالمة التجارية
مشروابت الفواكه وعصري الفواكه،
͘ĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ
املشروابت .
لصنع
الشراب املركز واملستحضرات األخرى اليت تستعمل
In
Class:
32

37
:
الصنف
In the name of: PepsiCo, Inc.
يفأبسم  :بيبسيكو ،إنك.
Date: 26/02/2017
7102500
العن و ا/17:/76
التاريخ :
أنورسوو  هيوول رووب ͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϳϬϬŶĚĞƌƐŽŶ,ŝůůZŽĂĚ͕WƵƌĐŚĂƐĞ͕EĞǁzŽƌŬ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
واملشروابت األخرى
اجلبيو :ووووووواملياه
͘͘^͘E͘z͘ϭϬϱϳϳ͕h
والغارزية 10755ا
املعدنيةيوووووووو
رجيسا ني
من ا


مشروابتري ياالفواكه وعصري الفواكه،
الكحولية،
المتحوة األ
غري ال الي ت
تستعمل
للملكية اليت
كاهم األخرى
واملستحضرات
الشراب املر
الفكرية -
التبليغكز  :سااب وشر
عنوان
ص .ب  4427البرية



ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐĚƌŝŶŬƐ͕ĨƌƵŝƚĚƌŝŶŬƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ͕ƐǇƌƵƉƐ
͘ĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :






 البرية4427 ب. ص






252

2017/10/1
 العدد التاسع عرش







402

; 75 Ϳ







Trade Mark No.: 30915
In Class: 30

 31509 : العالمة التجارية رقم
 31 : يف الصنف

Date: 26/02/2017


 7102/17
 /76 : التاريخ

 31509
 : ية رقم،الشاي
العالمة التجار
والقهوة الصناعية؛
الكاكاو
، القهوة: من اجل


Trade
Mark No.: 30915
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖
In Class: 30
ƌŝĐĞ͖ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
ĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌŝĞƐ͖ĞĚŝďůĞŝĐĞƐ͖ƐƵŐĂƌ͕ŚŽŶĞǇ͕ƚƌĞĂĐůĞ͖
Date: 26/02/2017
ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖
;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ͖ŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞƐ͕
ƌŝĐĞ͖ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
ĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌŝĞƐ͖ĞĚŝďůĞŝĐĞƐ͖ƐƵŐĂƌ͕ŚŽŶĞǇ͕ƚƌĞĂĐůĞ͖
ďŝƐĐƵŝƚƐ͕ĐƌĂĐŬĞƌƐ͕ǁĂĨĞƌƐ͕ŵŝůŬĐŽŵƉŽƵŶĚĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ƚĂƌƚƐ͕
ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ
ĐĂŬĞƐ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌŝĞƐǁŝƚŚĐĂƌĂŵĞů͘
;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ͖ŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞƐ͕
ŚĞǁŝŶŐŐƵŵƐ͘/ĐĞͲĐƌĞĂŵ͕ĞĚŝďůĞŝĐĞƐ͘ĞƌĞĂůͲďĂƐĞĚƐŶĂĐŬ
ďŝƐĐƵŝƚƐ͕ĐƌĂĐŬĞƌƐ͕ǁĂĨĞƌƐ͕ŵŝůŬĐŽŵƉŽƵŶĚĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ƚĂƌƚƐ͕
ĐĂŬĞƐ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌŝĞƐǁŝƚŚĐĂƌĂŵĞů͘
ĨŽŽĚ͕ƉŽƉĐŽƌŶ͕ĐƌƵƐŚĞĚŽĂƚƐ͕ĐŽƌŶĐŚŝƉƐ͕ďƌĞĂŬĨĂƐƚĐĞƌĞĂůƐ͕
ŚĞǁŝŶŐŐƵŵƐ͘/ĐĞͲĐƌĞĂŵ͕ĞĚŝďůĞŝĐĞƐ͘ĞƌĞĂůͲďĂƐĞĚƐŶĂĐŬ
ƉƌŽĐĞƐƐĞĚǁŚĞĂƚĨŽƌŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ĐƌƵƐŚĞĚďĂƌůĞǇ
ĨŽŽĚ͕ƉŽƉĐŽƌŶ͕ĐƌƵƐŚĞĚŽĂƚƐ͕ĐŽƌŶĐŚŝƉƐ͕ďƌĞĂŬĨĂƐƚĐĞƌĞĂůƐ͕
ĨŽƌŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ƉƌŽĐĞƐƐĞĚŽĂƚƐĨŽƌŚƵŵĂŶ
ƉƌŽĐĞƐƐĞĚǁŚĞĂƚĨŽƌŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ĐƌƵƐŚĞĚďĂƌůĞǇ
ĨŽƌŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ƉƌŽĐĞƐƐĞĚŽĂƚƐĨŽƌŚƵŵĂŶ 
ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ƉƌŽĐĞƐƐĞĚƌǇĞĨŽƌŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͘
ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ƉƌŽĐĞƐƐĞĚƌǇĞĨŽƌŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͘

 31 : يف الصنف

األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق واملستحضرات

 7102/17/76 : التاريخ
املثلجات
،اخلبز
الصناعية؛
املعجنات؛والقهوة
 الكاكاو،الشاي
،احلبوب؛القهوة
: من اجل

املصنوعة من
القابلة

واملستحضرات
والساغو؛ الدقيق
لألكل؛ األرز؛
الدبس؛ مسحوق
،التابيوكاالعسل
،السكر
 املعجنات؛ املثلجات،املصنوعة من احلبوب؛ اخلبز
،مسحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل
 الدبس؛ مسحوق، العسل،القابلة لألكل؛ السكر

، اخلمرية

،احللوايت
البهارات؛ الثلج؛
توابل(؛،البسكويت
)الصلصات
البسكويت اهلش
،املقرمشات
 البسكويت اهلش، املقرمشات، البسكويت،الشوكوالتة

،الشوكوالتة

،احللوايت
الثلج؛
الصلصات)توابل(؛
،اخلل
امللح؛ اخلردل؛
البهارات؛ اخلبيز؛
 مسحوق، اخلمرية
، كعكة الفواكه الصغرية، الشوكوال ابحلليب،والرقيق
. العلكة. الشوكوال واحللوايت مع الكراميل،الكعك
 الوجبات اخلفيفة اليت. املثلجات القابلة لألكل،البوظة
 رقائق، الشوفان املطحون، البوشار،أساسها احلبوب
 القمح املعاجل لالستهالك، حبوب اإلفطار،الذره

، الشعري املطحون لالستهالك البشري،البشري

 جاودار معاجل،الشوفان املعاجل لالستهالك البشري
 .لالستهالك البشري
In the name of: SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE
 سولني سيكوالات جيدا: أبسم
TICARET ANONIM SIRKETI
ساانيي يف تيكاريت أنونيم
ĚĚƌĞƐƐ͗ϰ͘KƌŐĂŶŝǌĞ^ĂŶĂǇŝŽůŐĞƐŝ͕ϴϯϰϭϮEŽůƵĂĚ͕͘
EŽ͗ϰ͕^ĞŚŝƚŬĂŵŝů'ĂǌŝĂŶƚĞƉdhZ</z

سريكييت

 اورج نوووووو يز سوووووو ن ي.1 : العنووووو ا

 لو كو ب ا. ا او67112 ب لجيس
نتووو با

ووويهيتك يلا غووو

ا1.او
تركي

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

 البرية4427 ب. ص

تشتمل العالمة على اللون االمحر واالسود واالبيض
والبين الغامق والبين الفاتح











; 31 Ϳ


Date:
26/02/2017

التاريخ  7102/17/76 :

واالبيض
االمحريةواالسود
تشتمل
األخرى
واملشروابت
اللون والغاز
العالمةاملياهعلىاملعدنية
اجل :
من
والبين الغامق والبين الفاتح
 2017/10/1الفواكه وعصري الفواكه،
الكحولية ،مشروابت
العددغريالتاسع عرش


املركز واملستحضرات األخرى اليت تستعمل
الشراب 
لصنع املشروابت  .

أبسم  :بيبسيكو ،إنك.



͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
DŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌ

ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐĚƌŝŶŬƐ͕ĨƌƵŝƚĚƌŝŶŬƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ͕ƐǇƌƵƉƐ

͘253ĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ


; 31403
Ϳ

In the name of: PepsiCo, Inc.

العن و ا  500 :أنورسوو هيوول رووب ͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϳϬϬŶĚĞƌƐŽŶ,ŝůůZŽĂĚ͕WƵƌĐŚĂƐĞ͕EĞǁzŽƌŬ
͘͘^͘E͘z͘ϭϬϱϳϳ͕h
ا بيوووووووو رجيسا ني يوووووووو ر 10755ا
Trade Mark No.: 30916
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Class: 32
:

المتحوة :األ ري يا
العالمة الي ت
ال
 31506
التجارية رقم
سااب وشركاهم للملكية الفكرية -
التبليغ :
عنوان
 37
الصنف :
يف

 7102
/174427
التاريخب/76 :
البرية
ص .

Date: 26/02/2017






من اجل  :املياه املعدنية والغازية واملشروابت األخرى

الفواكه،
وعصري
الفواكه
مشروابت
الكحولية،
غري
تشتمل ا لعالمة على االلوان االمحر واالخضر
واالسود املركز واملستحضرات األخرى اليت تستعمل
الشراب
 31506 :
العالمة التجارية
املشروابتر.قم 
لصنع


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐĚƌŝŶŬƐ͕ĨƌƵŝƚĚƌŝŶŬƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ͕ƐǇƌƵƉƐ

͘ĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ





Trade Mark No.: 30916
In Class: 32

يف الصنف  37 :

أبسم  :بيبسيكو ،إنك.

التاريخ  7102 /17 /76 :

In the 26/02/2017
name of: PepsiCo, Inc.
 Date:


͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϳϬϬŶĚĞƌƐŽŶ,ŝůůZŽĂĚ͕WƵƌĐŚĂƐĞ͕EĞǁzŽƌŬ
هيوول رووب
الكحولية500،
غري العن و ا :
وعصري الفواكه،
أنورسوو الفواكه
مشروابت
10755االيت تستعمل
ت األخرى
كز
املر
͘͘^͘E͘z͘ϭϬϱϳϳ͕h
واملستحضرا ر
رجيسا ني يوووووووو
الشراببيوووووووو
ا
من اجل

:

املياه املعدنية والغازية واملشروابت األخرى

ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐĚƌŝŶŬƐ͕ĨƌƵŝƚĚƌŝŶŬƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ͕ƐǇƌƵƉƐ
͘ĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ

Ϳ ; 30

لصنع املشروابت  .

إنك.
بيبسيكو،
األ ري يا
المتحوة
أبسم ال :الي ت

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌ

In the name of: PepsiCo, Inc.

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϳϬϬŶĚĞƌƐŽŶ,ŝůůZŽĂĚ͕WƵƌĐŚĂƐĞ͕EĞǁzŽƌŬ
:
͘͘^͘E͘z͘ϭϬϱϳϳ͕h

10755االفكرية -
كاهم للملكية
عنوان التبليغ  :سااب وشر
ا بيوووووووو رجيسا ني يوووووووو ر

 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

كاهم للملكية الفكرية -
عنوان التبليغ  :سااب وشر

 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 500 :أنورسوو

العنوو ا

هيوول رووب

ص .ب  4427البرية
ص .ب  4427البرية


االمحر واالخضر
االلوان االمحر
على االلوان
واالخضر
لعالمة على
تشتمل اا لعالمة
تشتمل
ال الي ت المتحوة األ ري يا






واالسود


واالسود






; 30404
Ϳ








العالمة التجارية رقم  31502 :
يف الصنف  37 :








العالمة التجارية رقم  31502 :
يف الصنف  37 :

التاريخ  7102/17/76 :
التاريخ  7102 /17 /76 :
والغازية واملشروابت األخرى
من اجل  :املياه املعدنية

غري ا لكحولية ،مشروابت الفواكه وعصري الفواكه،
الشراب املركز واملستحضرات األخرى اليت تستعمل

لصنع املشروابت  .
أبسم  :بيبسيكو ،إنك.



Ϳ ; 30
Trade Mark No.: 30917
In Class: 32
Trade Mark No.: 30917
In Class: 32

Date: 26/02/2017
Date: 26/02/2017
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
DŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌ

ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐĚƌŝŶŬƐ͕ĨƌƵŝƚĚƌŝŶŬƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ͕ƐǇƌƵƉƐ
͘ĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ



In the name of: PepsiCo, Inc.

Trade Mark No.: 30917
 31502
التجار:ية رقم
العالمة
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϳϬϬŶĚĞƌƐŽŶ,ŝůůZŽĂĚ͕WƵƌĐŚĂƐĞ͕EĞǁzŽƌŬ
هيوول رووب
 : 500أنورسوو
العن و ا
In Class: 32
يف الصنف  37 :
͘͘^͘E͘z͘ϭϬϱϳϳ͕h
ا بيوووووووو رجيسا ني يوووووووو ر 10755ا
7102
/17/76
التاريخ :
ري يا
المتحوة األ
الي ت
ال

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





Date: 26/02/2017

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :














العدد التاسع عرش 2017/10/1

254





; 37405
Ϳ
اإلضاءة؛ مباين غري معدنية؛ زجاج املباين؛ عوامل الربط




لصنع احلجارة؛ أشغال فنية من احلجر أو اخلرسانة أو

الرخام
Trade Mark No.: 30918
العالمة التجارية رقم  31502 :
In
name
جروب كو ،.ال
أبسم :
In the
Class:
19 of: MONALISA GROUP CO., LTD.
موانليزا 05
الصنف :
يف
يت دي
Date: 22/02/2017
التاريخ 7102 /17/77 : .

ĚĚƌĞƐƐ͗yŝƋŝĂŽdĞǆƚŝůĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŽŶĞ͕EĂŶŚĂŝ
ليس ي و
اكسوووووووووي
وووووووو ا :
من العن

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗&ůŽŽƌƐ͕ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů͖ŵĂƌďůĞ
تكسوووووووووتيل رخام؛ ألواح
من املعدن ؛
أرضيات
اجلو :
Trade Mark No.: 30918
العالمة التجارية رقم  31502 :
ŝƐƚƌŝĐƚ͕&ŽƐŚĂŶŝƚǇ͕ϱϮϴϮϭϭ'ƵĂŶŐĚŽŶŐ͕ŚŝŶĂ
ƉůĂƐƚĞƌďŽĂƌĚ͖ǁĂůůƚŝůĞƐ͕ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů͕ĨŽƌďƵŝůĚŝŶŐ͖ĨůŽŽƌ
بيسووتري
جدران نه و
بالطل و يفا ن
انوسووتري
In Class: 19
معدين تاللبناء؛ بالط
جبص؛
غري 05
الصنف :
ƚŝůĞƐ͕ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů͖ĐĞƌĂŵŝĐƚŝůĞ͖ƌĞĨƌĂĐƚŽƌǇĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ


726211
 /77ا
ف ووووووووووووووو سوووووووووووووووويت
Date: 22/02/2017
 7102/17
͖ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů͖ďƵŝůĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů
السرياميك؛ مواد البناء
التاريخ :بالط
األرضيات غري معدين؛
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗&ůŽŽƌƐ͕ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů͖ŵĂƌďůĞ
الايناجل  :أرضيات ليس من املعدن ؛ رخام؛ ألواح
ج انجوون ا من
͖ůŝŐŚƚŝŶŐƐůĂďƐ͖ďƵŝůĚŝŶŐƐ͕ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů͖ďƵŝůĚŝŶŐŐůĂƐƐ
ƉůĂƐƚĞƌďŽĂƌĚ͖ǁĂůůƚŝůĞƐ͕ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů͕ĨŽƌďƵŝůĚŝŶŐ͖ĨůŽŽƌ
املقاومة للحرارة؛ مواد
͕ďŝŶĚŝŶŐĂŐĞŶƚƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐƐƚŽŶĞƐ͖ǁŽƌŬƐŽĨĂƌƚŽĨƐƚŽŶĞ
ألواح بالط
معدنية؛ للبناء؛
غري غري معدين
البناءجدران
جبص؛ بالط
ƚŝůĞƐ͕ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů͖ĐĞƌĂŵŝĐƚŝůĞ͖ƌĞĨƌĂĐƚŽƌǇĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
عنوان التبليغ  :بيت حلم
ĐŽŶĐƌĞƚĞŽƌŵĂƌďůĞ

͖ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů͖ďƵŝůĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů
الربط البناء
السرياميك؛ مواد
معدين؛ بالط
معدنية؛ غري
اإلضاءة؛ مباين غري األرضيات
املباين؛ عوامل
زجاج
اإلضاءة؛ مباين غري معدنية؛ زجاج املباين؛ عوامل الربط
املقاومة للحرارة؛ مواد البناء غري معدنية؛ ألواح
اخلرسانة أو
من احلجر أو
من أشغال
احلجارة؛
اخلرسانة أو
احلجرفنية أو
لصنعفنية
أشغال
الرخام 
In the name of: MONALISA GROUP CO., LTD.
أبسم  :موانليزا جروب كو ،.ال



͖ůŝŐŚƚŝŶŐƐůĂďƐ͖ďƵŝůĚŝŶŐƐ͕ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů͖ďƵŝůĚŝŶŐŐůĂƐƐ
͕ďŝŶĚŝŶŐĂŐĞŶƚƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐƐƚŽŶĞƐ͖ǁŽƌŬƐŽĨĂƌƚŽĨƐƚŽŶĞ
ĐŽŶĐƌĞƚĞŽƌŵĂƌďůĞ


لصنع احلجارة؛

الرخام 


يت
جروبدي.كو ،.ال
أبسم  :موانليزا
 In the name of: MONALISA GROUP CO., LTD.
ĚĚƌĞƐƐ͗yŝƋŝĂŽdĞǆƚŝůĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŽŶĞ͕EĂŶŚĂŝ
العنووووووووو ا  :اكسوووووووووي ي و تكسوووووووووتيل

يت دي.
ŝƐƚƌŝĐƚ͕&ŽƐŚĂŶŝƚǇ͕ϱϮϴϮϭϭ'ƵĂŶŐĚŽŶŐ͕ŚŝŶĂ
انوسووتري ل و ا ن نه و بيسووتري تا
تكسوووووووووتيل 726211
ووووووووووووووو سوووووووووووووووويت ا
العنووووووووو ا  :اكسو ف
ĚĚƌĞƐƐ͗yŝƋŝĂŽdĞǆƚŝůĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŽŶĞ͕EĂŶŚĂŝ
ووووووووي ي و
Ϳ ; 33
ج انجوون ا الاين
ŝƐƚƌŝĐƚ͕&ŽƐŚĂŶŝƚǇ͕ϱϮϴϮϭϭ'ƵĂŶŐĚŽŶŐ͕ŚŝŶĂ
انوسووتري ل و ا ن نه و بيسووتري تا
ف

ووووووووووووووو

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :بيت حلم

سوووووووووووووووويت ا 726211





ج انجوون ا الاين





عنوان التبليغ  :بيت حلم


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:






; 33406
Ϳ















العالمة التجارية رقم  31505 :

يف الصنف  72 :

العالمة التجارية رقم  31505 :

Date: 26/02/2017

التاريخ  7102/17/76 :
 7102
اللعب – .
وادوات/17/76
من اجل  :األلعاب التاريخ :

In Class: 28

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗Date:
͖'ĂŵĞƐĂŶĚƉůĂǇƚŚŝŶŐƐ

26/02/2017

من اجل  :األلعاب وادوات اللعب –  .

أبسم  :شركة ابو عصب
لاللعاب والنثرايت

العن ا  :الخليل الحرس 2292161

التاريخ  7102/17/76 :

In Class: 28
Trade Mark No.: 30919

يف الصنف  72 :

يف الصنف  72 :

Trade Mark No.: 30919







عنوان التبليغ  :اخلليل احلرس 7757420


العالمة التجارية رقم  31505 :

Ϳ ; 33



͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗'ĂŵĞƐĂŶĚƉůĂǇƚŚŝŶŐƐ

In the name of: SHARIKAT ABU ASAB LELAL
Ͳ>ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/
Ͳ>ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/


Trade
 Mark No.: 30919
In Class: 28
 Date: 26/02/2017

255

2017/10/1 العدد التاسع عرش
407






Trade Mark No.: 30921
In Class: 35

 31570 : العالمة التجارية رقم
 39 : يف الصنف

 Date: 26/02/2017

 7102/17/76 : التاريخ


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ZĞƚĂŝůƐƚŽƌĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐĨƵƌŶŝƚƵƌĞ
ĂŶĚŚŽŵĞĨƵƌŶŝƐŚŝŶŐƐ

 خدمات البيع ابلتجزئة لألاثت واملفروشات: من اجل
 .املنزلية
; 39 Ϳ
In the name of: Ashley Furniture Industries, Inc.
 شركة اشلي لصناعات: أبسم


األاثث

ĚĚƌĞƐƐ͗&ŝƌĂƐƚƚĞƌĞŚ/ŶƚĞůůĞĐƚƵĂůWƌŽƉĞƌƚǇ͕EĂďůƵƐ͕
'ĂůĂƌǇĂĞŶƚĞƌ͕W͘K͘Žǆϳϲϴ

,  ارك بيوووو,  و ا وووول وا: العنووو ا

k No.: 30921

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

/2017

 31570 :

71812 واليا ويس نسن

-  فراس اترية للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

262 : ب.ص- انبلس










; 39408
Ϳ


Ĩ͗ZĞƚĂŝůƐƚŽƌĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐĨƵƌŶŝƚƵƌĞ
ƐŚŝŶŐƐ







 31573 : العالمة التجارية رقم

In Class: 35
of: Ashley
Furniture Industries, Inc.


Trade Mark No.: 30923

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
In Class: 35

 7102


ابلتجزئة لألاثت واملفروشات
البيع

Trade Mark No.: 30923
Date: 27/02/2017







 31573 : العالمة التجارية رقم

 39 : يف الصنف
 7102/17/72 : التاريخ

ي لصناعات

,ادارة االعمال
, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل
 39 : يف الصنف
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
Date: 27/02/2017
 7102/17/72 : التاريخ
 خدمات املساعدة الدارة االعمال او,النشاط املكتيب
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال,من اجل االعالانت
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

ĂƐƚƚĞƌĞŚ/ŶƚĞůůĞĐƚƵĂůWƌŽƉĞƌƚǇ͕EĂďůƵƐ͕
, بيويةووو
االنشطةارك
, ا وووول وا
ĨŽƌĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ͖ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨ
 تنظيم,لشركات صناعية او جتارية
التجار
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĂŶĚƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ƚĞƌ͕W͘K͘Žǆϳϲϴ
,املعارض التجارية للغاايت االعالنية او التجارية71812 ن
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
ĨŽƌĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ͖ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨ
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĂŶĚƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ĐŽŵƉĂŶǇďǇŝƐƐƵŝŶŐƐƚŽƌĞƐĞƌǀŝĐĞĐĂƌĚƐƚŽĐůŝĞŶƚƐ͖ŵŽĚĞůŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͖
ĞĚŝƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁĚƌĞƐƐŝŶŐ͖
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ĐŽŵƉĂŶǇŽŶĂĨƌĂŶĐŚŝƐĞďĂƐŝƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖
ƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶ;ĨŽƌƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ƐĂůĞƐĂƚƉƵďůŝĐĂƵĐƚŝŽŶƐ͖
ƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐŽĨĂ
ďƵƐŝŶĞƐƐĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐŝŶƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐŽƌĚĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚŐůŽďĂů
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ŝŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ŽŶͲůŝŶĞ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽŶĂĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ͖ƐƵƉƉůǇŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽ
ƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐ;ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐŽĨƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌ
ĐŽŵƉĂŶŝĞƐͿ͖ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƐĂŵƉůĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚĨŝůĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ƌĞŶƚĂůŽĨǀĞŶĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ƌĞŶƚŝŶŐŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐƉĂĐĞ͖ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ŵĂƚƚĞƌ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ĚĂƚĂƐĞĂƌĐŚŝŶ
ĐŽŵƉƵƚĞƌĨŝůĞƐ;ĨŽƌŽƚŚĞƌƐͿ͖ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽ
ĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͖ƉƵďůŝĐŝƚǇĐŽůƵŵŶƐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐĂƌƚŝƐƚƐ͖

:

 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

,خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء
ĐŽŵƉĂŶǇďǇŝƐƐƵŝŶŐƐƚŽƌĞƐĞƌǀŝĐĞĐĂƌĚƐƚŽĐůŝĞŶƚƐ͖ŵŽĚĞůŝŶŐ
اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج
 خدمات عرض, حترير النصوص االعالنية,املبيعات
,خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء
ĞĚŝƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁĚƌĞƐƐŝŶŐ͖
 خدمات املساعدة لتشغيل شركة جتارية على مبدأ,عامة
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
 ترويج املبيعات (الطراف, عرض املنتوجات,االمتياز
خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج
ĐŽŵƉĂŶǇŽŶĂĨƌĂŶĐŚŝƐĞďĂƐŝƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖  ترويج وخدمات, املبيعات يف مزادات عامة,)اخرى
لالنشطة
املساعدة
,ادارة مراكز التسوق
ƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶ;ĨŽƌƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ƐĂůĞƐĂƚƉƵďůŝĐĂƵĐƚŝŽŶƐ͖ خدماتعرض
خدمات
, حترير النصوص االعالنية,املبيعات
ƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل
, وكاالت االسترياد والتصدير,شبكات اتصاالت عاملية
 خدمات املساعدة لتشغيل شركة جتارية على مبدأ,عامة
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐŽĨĂ
 خدمات,االعالن املباشر على شبكة كمبيوترات
ďƵƐŝŶĞƐƐĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐŝŶƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐŽƌĚĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚŐůŽďĂů اف واخلدمات
التوريد لالطراف االخرى (شراء املنتوجات
 ترويج املبيعات (الطر, عرض املنتوجات,االمتياز
 ادارة امللفات, توزيع العينات,)لشركات اخرى
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ŝŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ŽŶͲůŝŶĞ
 ترويج وخدمات, املبيعات يف مزادات عامة,)اخرى
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽŶĂĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ͖ƐƵƉƉůǇŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽ
ƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐ;ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐŽĨƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌ
 خدمات املساعدة لالنشطة,ادارة مراكز التسوق
ĐŽŵƉĂŶŝĞƐͿ͖ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƐĂŵƉůĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚĨŝůĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل
ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ƌĞŶƚĂůŽĨǀĞŶĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
, وكاالت االسترياد والتصدير,شبكات اتصاالت عاملية
ƌĞŶƚŝŶŐŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐƉĂĐĞ͖ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ŵĂƚƚĞƌ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ĚĂƚĂƐĞĂƌĐŚŝŶ
 خدمات,االعالن املباشر على شبكة كمبيوترات
ĐŽŵƉƵƚĞƌĨŝůĞƐ;ĨŽƌŽƚŚĞƌƐͿ͖ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽ
ĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͖ƉƵďůŝĐŝƚǇĐŽůƵŵŶƐ
التوريد لالطراف االخرى (شراء املنتوجات واخلدمات
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ

Žƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

- راس اترية للملكية الفكرية
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ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ŝŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ŽŶͲůŝŶĞ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽŶĂĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ͖ƐƵƉƉůǇŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽ
ƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐ;ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐŽĨƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌ
ĐŽŵƉĂŶŝĞƐͿ͖ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƐĂŵƉůĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚĨŝůĞ
256
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ƌĞŶƚĂůŽĨǀĞŶĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ƌĞŶƚŝŶŐŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐƉĂĐĞ͖ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ŵĂƚƚĞƌ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ĚĂƚĂƐĞĂƌĐŚŝŶ
ĐŽŵƉƵƚĞƌĨŝůĞƐ;ĨŽƌŽƚŚĞƌƐͿ͖ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽ
ĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͖ƉƵďůŝĐŝƚǇĐŽůƵŵŶƐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐĂƌƚŝƐƚƐ͖
ĚŝƌĞĐƚŵĂŝůĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ƵƉĚĂƚŝŶŐŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖
ĚŽĐƵŵĞŶƚƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͖ŵĂƌŬĞƚŝŶŐƐƚƵĚŝĞƐ͖ďŝůůͲƉŽƐƚŝŶŐ͕
ŽƵƚĚŽŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ŽƉŝŶŝŽŶƉŽůůŝŶŐ͖ƐǇƐƚĞŵŝǌĂƚŝŽŶŽĨ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐĂůĞƐĂŐĞŶĐŝĞƐĂŶĚĂƌƌĂŶŐŝŶŐƐĂůĞƐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ǁŚŽůĞƐĂůĞĂŶĚƌĞƚĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐďǇĂŶǇŵĞĂŶƐ͖ƚŚĞ
ďƌŝŶŐŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌĨŽƌƚŚĞďĞŶĞĨŝƚŽĨŽƚŚĞƌƐ͕ŽĨĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨ
ŐŽŽĚƐ͕ĞŶĂďůŝŶŐĐƵƐƚŽŵĞƌƐƚŽĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚůǇǀŝĞǁĂŶĚ
ƉƵƌĐŚĂƐĞƚŚŽƐĞŐŽŽĚƐ

 ترويج وخدمات, املبيعات يف مزادات عامة,)اخرى
 خدمات املساعدة لالنشطة,ادارة مراكز التسوق

العدد
 طلبات معاجلة من خالل2017/10/1
عرش تتكون من
التاسع اليت
التجارية
, وكاالت االسترياد والتصدير,شبكات اتصاالت عاملية
 خدمات,االعالن املباشر على شبكة كمبيوترات
التوريد لالطراف االخرى (شراء املنتوجات واخلدمات

 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

 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

,خدمات البيع ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة كانت

 وذلك،خدمات جتميع تشكيلة من السلع لصاحل الغري
 لتمكني عامة الزابئن من معاينتها و شرائها
In the name of: Tamer Ismail Hashim Qawasmi
 اتمر هاشم امساعيل: أبسم
قوامسه

ĚĚƌĞƐƐ͗,ĞďƌŽŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




 فلسطينا الخليل: العن ا
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 مركز البرية، البرية، بالل كمال: عنوان التبليغ
.6 ط/التجاري










Trade Mark No.: 30924
In Class: 19
Date: 27/02/2017



 31574 : العالمة التجارية رقم
 05 : يف الصنف
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/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵŝůĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ;ŶŽŶͲŵĞƚĂůůŝĐͿ͖ŶŽŶͲ
ŵĞƚĂůůŝĐƌŝŐŝĚƉŝƉĞƐĨŽƌďƵŝůĚŝŶŐ͖ĂƐƉŚĂůƚ͕ƉŝƚĐŚĂŶĚ
Trade
Mark No.: 30924
ďŝƚƵŵĞŶ͖ŶŽŶͲŵĞƚĂůůŝĐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂďůĞďƵŝůĚŝŶŐƐ͖
In
Class: 19
ŵŽŶƵŵĞŶƚƐ͕ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů͘EĂƚƵƌĂůĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůƐƚŽŶĞƐ͖







 7102/17/72 : التاريخ


 أانبيب قاسية غري،) مواد بناء (غري معدنية: من اجل
 31574
 : ية رقم،للمباين
العالمة التجار
 مباين غري معدنية،وقار
أسفلت وزفت
معدنية

05
:
الصنف
يف
 األحجار. نصب (جمسمات) غري معدنية،قابلة للنقل

>ŝŵĞ͖ƐďĞƐƚŽƐĐĞŵĞŶƚ͖ƐďĞƐƚŽƐŵŽƌƚĂƌ͖ĞŵĞŶƚĨŽƌůĂƐƚ
Date:
27/02/2017
7102
/17/72 :الطبيعية
التاريخ
اجلري؛  أمسنت أسبستوس؛ مالط
واالصطناعية؛
ĨƵƌŶĂĐĞƐ͖ĞŵĞŶƚ͖&ŝƌĞƉƌŽŽĨĞŵĞŶƚĐŽĂƚŝŶŐƐ͖ĞŵĞŶƚ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ƵŝůĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ;ŶŽŶͲŵĞƚĂůůŝĐͿ͖ŶŽŶͲ
ƉŽƐƚƐ͖ŽŶĐƌĞƚĞ͖ŽŶĐƌĞƚĞďƵŝůĚŝŶŐĞůĞŵĞŶƚƐ͖^ŚƵƚƚĞƌŝŶŐ͕
غري
احلرارة؛قاسية
العالية أانبيب
،)لألفرانمعدنية
بناء (غري
أسبستوس؛ مواد
: من اجل
إمسنت؛
أمسنت
ŵĞƚĂůůŝĐƌŝŐŝĚƉŝƉĞƐĨŽƌďƵŝůĚŝŶŐ͖ĂƐƉŚĂůƚ͕ƉŝƚĐŚĂŶĚ
ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů͕ĨŽƌŽŶĐƌĞƚĞ͖ĞŵĞŶƚĨŽƌ&ƵƌŶĂĐĞƐ͖'ƌĂŶŝƚĞ͖
معدنية
مباين غري
اإلمسنت وزفت
 أسفلت،للمباين
معدنية
ďŝƚƵŵĞŶ͖ŶŽŶͲŵĞƚĂůůŝĐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂďůĞďƵŝůĚŝŶŐƐ͖
'ƌĂǀĞů͖'ƌŽƵƚ͖ŐůĂƐƐ͖DĂŐŶĞƐŝĂĐĞŵĞŶƚ͖DĂƌďůĞ͖&ŝŐƵƌŝŶĞƐ
أعمدة من
للنار؛،صامدةوقار
طالءات من

Date: 27/02/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵŝůĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ;ŶŽŶͲŵĞƚĂůůŝĐͿ͖ŶŽŶͲ

ŵĞƚĂůůŝĐƌŝŐŝĚƉŝƉĞƐĨŽƌďƵŝůĚŝŶŐ͖ĂƐƉŚĂůƚ͕ƉŝƚĐŚĂŶĚ
257

ďŝƚƵŵĞŶ͖ŶŽŶͲŵĞƚĂůůŝĐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂďůĞďƵŝůĚŝŶŐƐ͖
ŵŽŶƵŵĞŶƚƐ͕ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů͘EĂƚƵƌĂůĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůƐƚŽŶĞƐ͖
>ŝŵĞ͖ƐďĞƐƚŽƐĐĞŵĞŶƚ͖ƐďĞƐƚŽƐŵŽƌƚĂƌ͖ĞŵĞŶƚĨŽƌůĂƐƚ
ĨƵƌŶĂĐĞƐ͖ĞŵĞŶƚ͖&ŝƌĞƉƌŽŽĨĞŵĞŶƚĐŽĂƚŝŶŐƐ͖ĞŵĞŶƚ
ƉŽƐƚƐ͖ŽŶĐƌĞƚĞ͖ŽŶĐƌĞƚĞďƵŝůĚŝŶŐĞůĞŵĞŶƚƐ͖^ŚƵƚƚĞƌŝŶŐ͕
ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů͕ĨŽƌŽŶĐƌĞƚĞ͖ĞŵĞŶƚĨŽƌ&ƵƌŶĂĐĞƐ͖'ƌĂŶŝƚĞ͖
'ƌĂǀĞů͖'ƌŽƵƚ͖ŐůĂƐƐ͖DĂŐŶĞƐŝĂĐĞŵĞŶƚ͖DĂƌďůĞ͖&ŝŐƵƌŝŶĞƐ
ƐƚĂƚƵĞƚƚĞƐŽĨƐƚŽŶĞ͕ĐŽŶĐƌĞƚĞŽƌŵĂƌďůĞ͖ƵŝůĚŝŶŐƚŝŵďĞƌ͖
ŽŶĐƌĞƚĞďĞĂŵƐ͖ĞŵĞŶƚ&ůƵŝĚ͖ůĂǇďƌŝĐŬƐ͖DŽƌƚĂƌĨŽƌ
ďƵŝůĚŝŶŐ͖>ŝŵĞƐƚŽŶĞ͖'ǇƉƐƵŵ͖ĞŵĞŶƚƐůĂďƐ͖ƉůĂƐƚĞƌ͘

 7102/17/72 : التاريخ

 أانبيب قاسية غري،) مواد بناء (غري معدنية: من اجل
2017/10/1
التاسع عرش
 مباين غري معدنية،وزفت وقار
 أسفلت،للمباين
العددمعدنية
 األحجار. نصب (جمسمات) غري معدنية،قابلة للنقل
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؛
حصى؛ إمسنت مائع؛ زجاج؛ إمسنت مغنيسي؛ رخام؛
هياكل صغرية من احلجر أو اخلرسانة أو الرخام؛ خشب



للبناء؛ عوارض امسنتية؛ امسنت مائع؛ طني الطوب؛
مالط للبناء؛ حجر جريي؛ اجلبس؛ بالط من االمسنت؛







In the name of: Al Rajhi Cement Holding Ltd.

 .جبص

 شركة الراجحي لإلمسنت: أبسم
القابضة احملدودة

; 32 Ϳ

ĚĚƌĞƐƐ͗hŶŝƚϵϬϭ͕>ĞǀĞůϵ͕>ŝďĞƌƚǇ,ŽƵƐĞ͕ƵďĂŝ
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů&ŝŶĂŶĐŝĂůĞŶƚĞƌ͕W͘K͘ŽǆϰϴϮϬϰϰ͕
ƵďĂŝ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ

ا9 ا طووووو بق901  و ووووووة: العنووووو ا
ليبرتوو هووو وسا ركوووز ببووو المووو ل

ا ببووووو ا162011 ب.العووووو لم ا ص
اإل رات العربيا المتحوة

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

. ص، عمارة جالرياي سنرت، انبلس: عنوان التبليغ

262 .ب
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Trade Mark No.: 30925
In Class: 35
Date: 27/02/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨ
Trade Mark No.: 30924
ŐŽŽĚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐŽŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŵĞĚŝĂĨŽƌƌĞƚĂŝů
In Class: 19
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ŽŶͲůŝŶĞĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽŶĂĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ͖ƚŚĞ

ďƌŝŶŐŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌ͕ĨŽƌƚŚĞďĞŶĞĨŝƚŽĨŽƚŚĞƌƐǀŝĂŝŶƚĞƌŶĞƚ͕
Date: 27/02/2017
;ĞǆĐĞƉƚƚƌĂŶƐƉŽƌƚͿ͕ĨĞĂƚƵƌŝŶŐĂǁŝĚĞǀĂƌŝĞƚǇŽĨĐŽŶƐƵŵĞƌ
ŐŽŽĚƐ;ƐƵĐŚĂƐĞŵĞŶƚĂŶĚƌĞůĂƚĞĚƉƌŽĚƵĐƚƐͿ͕ĞŶĂďůŝŶŐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵŝůĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ;ŶŽŶͲŵĞƚĂůůŝĐͿ͖ŶŽŶͲ
ĐƵƐƚŽŵĞƌƐƚŽĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚůǇǀŝĞǁĂŶĚƉƵƌĐŚĂƐĞƚŚŽƐĞŐŽŽĚƐ͕
ŵĞƚĂůůŝĐƌŝŐŝĚƉŝƉĞƐĨŽƌďƵŝůĚŝŶŐ͖ĂƐƉŚĂůƚ͕ƉŝƚĐŚĂŶĚ
ƐƵĐŚƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽďĞƉƌŽǀŝĚĞĚǀŝĂǁŚŽůĞƐĂůĞƐƚŽƌĞƐĂŶĚ
ďŝƚƵŵĞŶ͖ŶŽŶͲŵĞƚĂůůŝĐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂďůĞďƵŝůĚŝŶŐƐ͖
ƌĞƚĂŝůƐƐƚŽƌĞƐ͕ǀŝĂĐĂƚĂůŽŐƵĞƐ͕ĂŶĚǀŝĂĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ŵŽŶƵŵĞŶƚƐ͕ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů͘EĂƚƵƌĂůĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůƐƚŽŶĞƐ͖
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ƐƵĐŚĂƐŝŶƚĞƌŶĞƚ͖/ŵƉŽƌƚΘǆƉŽƌƚ͖
>ŝŵĞ͖ƐďĞƐƚŽƐĐĞŵĞŶƚ͖ƐďĞƐƚŽƐŵŽƌƚĂƌ͖ĞŵĞŶƚĨŽƌůĂƐƚ
KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ĨƵƌŶĂĐĞƐ͖ĞŵĞŶƚ͖&ŝƌĞƉƌŽŽĨĞŵĞŶƚĐŽĂƚŝŶŐƐ͖ĞŵĞŶƚ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƌĞƚĂŝůƐĂŶĚǁŚŽůĞƐĂůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ
ƉŽƐƚƐ͖ŽŶĐƌĞƚĞ͖ŽŶĐƌĞƚĞďƵŝůĚŝŶŐĞůĞŵĞŶƚƐ͖^ŚƵƚƚĞƌŝŶŐ͕

ŽĨŐŽŽĚƐ͖DĂƌŬĞƚŝŶŐ͖ƌĞƐĞĂƌĐŚŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͘
ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů͕ĨŽƌŽŶĐƌĞƚĞ͖ĞŵĞŶƚĨŽƌ&ƵƌŶĂĐĞƐ͖'ƌĂŶŝƚĞ͖
'ƌĂǀĞů͖'ƌŽƵƚ͖ŐůĂƐƐ͖DĂŐŶĞƐŝĂĐĞŵĞŶƚ͖DĂƌďůĞ͖&ŝŐƵƌŝŶĞƐ
ƐƚĂƚƵĞƚƚĞƐŽĨƐƚŽŶĞ͕ĐŽŶĐƌĞƚĞŽƌŵĂƌďůĞ͖ƵŝůĚŝŶŐƚŝŵďĞƌ͖
ŽŶĐƌĞƚĞďĞĂŵƐ͖ĞŵĞŶƚ&ůƵŝĚ͖ůĂǇďƌŝĐŬƐ͖DŽƌƚĂƌĨŽƌ
ďƵŝůĚŝŶŐ͖>ŝŵĞƐƚŽŶĞ͖'ǇƉƐƵŵ͖ĞŵĞŶƚƐůĂďƐ͖ƉůĂƐƚĞƌ͘

 31579 : العالمة التجارية رقم


 39 : يف الصنف
 7102/17/72 : التاريخ


 خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه: من اجل
 31574
 : وتفعيلرقم
األعمالالتجارية
العالمة
املكتيب؛ عرض السلع و
النشاط
 05على
: الصنف
يف
وسائل االتصال لغاايت بيعها ابلتجزئة؛
اخلدمات

7102/17
/72 :التاريخن
املباشرة على شبكات االنرتنت؛
والدعاية
اإلعال
أانبيب قاسية
)تشكيلةغريمنمعدنية
( مواد بناء
من
االنرتنت (غريما
 عرب،السلع
جتميع: اجل
خدمات
غري معدنية
تضموزفت
أسفلت
السلع
مباين من
واسعة،وقار
جمموعة
واليت،للمباين
)معدنيةنقلها
عدا

األحجار
.معدنية
(  نصب،للنقل
(قابلة
عامة
لتمكني
جمسمات)به)غريوذلك
واملنتجات املتعلقة
كاإلمسنت
مثلمالط
أسبستوس؛
واالصطناعية؛ اجلري؛
هذه
،أمسنت احلاجة
وشراءها عند
الطبيعيةمن معاينتها
الزابئن
احلرارة؛ إمسنت؛
توفريهالألفران
أسبستوس؛يتمأمسنت
ابلتجزئة
العاليةاجر البيع
بواسطة مت
اخلدمات

الطلبأعمدة
كتالوجاتللنار؛
وعرب صامدة
اإلمسنت
ابلربيدمنأو
طالءاتالبيعمنابجلملة
ومنافذ
غري
قوالب
خرسانية؛
بناء
عناصر
خرسانة؛
اإلمسنت؛
 على سبيل املثال،بواسطة وسائط االتصال االلكرتونية

والتصدير؛جرانيت؛
إمسنتاد لألفران؛
تنظيم
اخلرسانة؛ االستري
لصبالشبكية؛
معدنيةاملواقع
عرب
مغنيسي؛ رخام؛
زجاج؛
التجاريةمائع؛
املعارض إمسنت
حصى؛
خدمات
نت إعالنية؛
جتاريةإمس أو
لغاايت

ƌĞƚĂŝůƐƐƚŽƌĞƐ͕ǀŝĂĐĂƚĂůŽŐƵĞƐ͕ĂŶĚǀŝĂĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
املتعلقةا به)
واملنتجات
وذلك9التمكني عامة ĚĚƌĞƐƐ͗hŶŝƚϵϬϭ͕>ĞǀĞůϵ͕>ŝďĞƌƚǇ,ŽƵƐĞ͕ƵďĂŝ
طووووو بق
ووووووة 901
كاإلمسنت ا  :و
( العنووووو
͖ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ƐƵĐŚĂƐŝŶƚĞƌŶĞƚ͖/ŵƉŽƌƚΘǆƉŽƌƚ
احلاجة ،مثل هذه ͕/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů&ŝŶĂŶĐŝĂůĞŶƚĞƌ͕W͘K͘ŽǆϰϴϮϬϰϰ
KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
وشراءهاببوووعند المووو ل
وسا ركوووز
من هووو
الزابئنليبرتوو
معاينتها
العدد التاسع عرش 2017/10/1
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƌĞƚĂŝůƐĂŶĚǁŚŽůĞƐĂůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ
ƵďĂŝ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ
258
يتم ا ص.
العووووو لم
ببووووو االبيع ابلتجزئة
162011متااجر
توفريهاب بواسطة
اخلدمات
͘ŽĨŐŽŽĚƐ͖DĂƌŬĞƚŝŶŐ͖ƌĞƐĞĂƌĐŚŵĂƌŬĞƚŝŶŐ

المتحوة
ومنافذاإل ر
كتالوجات الطلب ابلربيد أو
العربيا وعرب
ات ابجلملة
البيع
سبيلص.
االلكرتونية،ريايعلىسنرت،
انبلس ،عمارة جال
بواسطة التبليغ
عنوان
املثال
وسائط :االتصال

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عرب262 .
ب
املواقع الشبكية؛ االسترياد والتصدير؛ تنظيم

املعارض التجارية لغاايت جتارية أو إعالنية؛ خدمات

البيع ابجلملة والتجزئة؛ عرض السلع؛ التسويق؛ أحباث

التسويق .


أبسم  :شركة الراجحي لإلمسنت
القابضة احملدودة








In the name of: Al Rajhi Cement Holding Ltd.

Ϳ ; 32

ĚĚƌĞƐƐ͗hŶŝƚϵϬϭ͕>ĞǀĞůϵ͕>ŝďĞƌƚǇ,ŽƵƐĞ͕ƵďĂŝ
͕/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů&ŝŶĂŶĐŝĂůĞŶƚĞƌ͕W͘K͘ŽǆϰϴϮϬϰϰ
ƵďĂŝ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ

العنووووو ا  :و ووووووة 901ا طووووو بق 9ا
ليبرتوو هووو وسا ركوووز ببووو المووو ل

العووووو لم ا ص.ب 162011ا ببووووو ا
اإل رات العربيا المتحوة

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :انبلس ،عمارة جالرياي سنرت ،ص.

ب262 .
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العالمة التجارية رقم  31576 :
يف الصنف  47 :







التاريخ  7102/17/72 :



Ϳ ; 32


من اجل  :اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث
هبا31574،
رقم  :
والتصميمالتجارية
العالمة
خدمات  التحاليل واألحباث
املتعلقة
05م 
ـات تصميم وتطوير عتاد وبرامج
الصنف  :خد
يفالصنـاعية،

Trade Mark No.: 30926
In Class: 42
Date: 27/02/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĚĞƐŝŐŶƌĞůĂƚŝŶŐƚŚĞƌĞƚŽ͖ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂŶĂůǇƐŝƐ
Trade Mark No.: 30924
ĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĚĞƐŝŐŶĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ
ĐŽŵƉƵƚĞƌŚĂƌĚǁĂƌĞĂŶĚƐŽĨƚǁĂƌĞ͘ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂů
In Class: 19
͖ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ͖DŝŶŝŶŐĂŶĚŵŝŶĞƌĂůĞǆƉůŽƌĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ
Date: 27/02/2017
ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ͖^ƚǇůŝŶŐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞƐŝŐŶ͖'ĞŽƉŚǇƐŝĐĂů
ĞǆƉůŽƌĂƚŝŽŶĨŽƌƚŚĞŵŝŶŝŶŐŝŶĚƵƐƚƌǇ͖'ĞŽůŽŐŝĐĂů
Ͳ/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵŝůĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ;ŶŽŶͲŵĞƚĂůůŝĐͿ͖ŶŽŶ
͘ƉƌŽƐƉĞĐƚŝŶŐ͖'ĞŽůŽŐŝĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚ

ŵĞƚĂůůŝĐƌŝŐŝĚƉŝƉĞƐĨŽƌďƵŝůĚŝŶŐ͖ĂƐƉŚĂůƚ͕ƉŝƚĐŚĂŶĚ

 7102
الكمبيوت:ـر/17/72.
التاريخ
املعمارية؛ خدمات التنقيب
اإلستشارات
أانبيب قاسية غري
بناء (غري
التعدين  :مواد
ومن اجل
الصناعي؛
معدنية)،التصميم
اهلندسة؛
للمعادن؛
التعدين؛غريالتنقيب
لصناعة
للمباين،اجليوفيز
االستكشاف
معدنية
وقار ،مباين
ايئيوزفت
أسفلت
معدنية
͖ďŝƚƵŵĞŶ͖ŶŽŶͲŵĞƚĂůůŝĐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂďůĞďƵŝůĚŝŶŐƐ
͖ŵŽŶƵŵĞŶƚƐ͕ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů͘EĂƚƵƌĂůĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůƐƚŽŶĞƐ
نصب (اجليولوجية
للنقل،األحباث
اجليولوجي؛
جمسمات ).غري معدنية .األحجار
قابلة
>ŝŵĞ͖ƐďĞƐƚŽƐĐĞŵĞŶƚ͖ƐďĞƐƚŽƐŵŽƌƚĂƌ͖ĞŵĞŶƚĨŽƌůĂƐƚ
In
the
name
of:
Al
Rajhi
Cement
Holding
Ltd.
لإلمسنت
الطبيعية شركة
أبسم :
أمسنت أسبستوس؛ مالط
الراجحي اجلري؛
واالصطناعية؛
ĨƵƌŶĂĐĞƐ͖ĞŵĞŶƚ͖&ŝƌĞƉƌŽŽĨĞŵĞŶƚĐŽĂƚŝŶŐƐ͖ĞŵĞŶƚ




͕ƉŽƐƚƐ͖ŽŶĐƌĞƚĞ͖ŽŶĐƌĞƚĞďƵŝůĚŝŶŐĞůĞŵĞŶƚƐ͖^ŚƵƚƚĞƌŝŶŐ
احملدودة
القابضة
أمسنت لألفران العالية احلرارة؛ إمسنت؛
أسبستوس؛
͖ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů͕ĨŽƌŽŶĐƌĞƚĞ͖ĞŵĞŶƚĨŽƌ&ƵƌŶĂĐĞƐ͖'ƌĂŶŝƚĞ
Trade
Mark No.: 30926
العالمة التجارية رقم  31576 :
ĚĚƌĞƐƐ͗hŶŝƚϵϬϭ͕>ĞǀĞůϵ͕>ŝďĞƌƚǇ,ŽƵƐĞ͕ƵďĂŝ
طووووو بق
اإلمسنت901ا
العنووووو امن  :و ووووووة
'ƌĂǀĞů͖'ƌŽƵƚ͖ŐůĂƐƐ͖DĂŐŶĞƐŝĂĐĞŵĞŶƚ͖DĂƌďůĞ͖&ŝŐƵƌŝŶĞƐ
للنار؛9ا أعمدة من
صامدة
طالءات
In
Class: 42
يف الصنف  47 :
͖ƐƚĂƚƵĞƚƚĞƐŽĨƐƚŽŶĞ͕ĐŽŶĐƌĞƚĞŽƌŵĂƌďůĞ͖ƵŝůĚŝŶŐƚŝŵďĞƌ
͕/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů&ŝŶĂŶĐŝĂůĞŶƚĞƌ͕W͘K͘ŽǆϰϴϮϬϰϰ
بناء المووو ل
عناصرووز ببووو
وسا ركو
ليبرتوو هووو
خرسانية؛ قوالب غري
خرسانة؛
اإلمسنت؛
ŽŶĐƌĞƚĞďĞĂŵƐ͖ĞŵĞŶƚ&ůƵŝĚ͖ůĂǇďƌŝĐŬƐ͖DŽƌƚĂƌĨŽƌ
Date:
27/02/2017
التاريخ  7102/17/72 :
ƵďĂŝ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ
ا
ببووووو
ا
162011
ب
.
ص
ا
لم
͘ďƵŝůĚŝŶŐ͖>ŝŵĞƐƚŽŶĞ͖'ǇƉƐƵŵ͖ĞŵĞŶƚƐůĂďƐ͖ƉůĂƐƚĞƌ
العووووولصب اخلرسانة؛ إمسنت لألفران؛ جرانيت؛
معدنية
العلمية والتقنية وخدمات البحث /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚ
اخلدمات
اجل ر:
من
المتحوة
العربيا
ات
اإل
حصى؛ إمسنت مائع؛ زجاج؛ إمسنت مغنيسي؛ رخام؛
ƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĚĞƐŝŐŶƌĞůĂƚŝŶŐƚŚĞƌĞƚŽ͖ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂŶĂůǇƐŝƐ
واألحباث
التحاليل
والتصميم املتعلقة هبا،
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
الرخام؛ ص.
سنرت،
اخلرسانةرياي
خدماتجال
انبلس ،أوعمارة
عنوان
ĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĚĞƐŝŐŶĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ
خشب
أو
التبليغ :من احلجر
هياكل صغرية
ĐŽŵƉƵƚĞƌŚĂƌĚǁĂƌĞĂŶĚƐŽĨƚǁĂƌĞ͘ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂů
 262خدمـات تصميم وتطوير عتاد وبرامج
الصنـاعية،
ب.

͖ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ͖DŝŶŝŶŐĂŶĚŵŝŶĞƌĂůĞǆƉůŽƌĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ
للبناء؛ عوارض امسنتية؛ امسنت مائع؛ طني الطوب؛
الكمبيوتـر .اإلستشارات املعمارية؛ خدمات التنقيب
ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ͖^ƚǇůŝŶŐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞƐŝŐŶ͖'ĞŽƉŚǇƐŝĐĂů
مالط للبناء؛ حجر جريي؛ اجلبس؛ بالط من االمسنت؛
ĞǆƉůŽƌĂƚŝŽŶĨŽƌƚŚĞŵŝŶŝŶŐŝŶĚƵƐƚƌǇ͖'ĞŽůŽŐŝĐĂů
والتعدين للمعادن؛ اهلندسة؛ التصميم الصناعي؛

͘ƉƌŽƐƉĞĐƚŝŶŐ͖'ĞŽůŽŐŝĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚ
جبص .









 In

the name of: ALAREEN FOR MANUFACTURING
AND MARKETING

شركة العرين للتصنيع
أبسم :


والتسويق
التاسع عرش 2017/10/1
العدد

العنووووو ا  :طووووو لكرم  -ووووو ر
092857012

:

عنوان التبليغ

157629107
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Ϳ ; 35
ĚĚƌĞƐƐ͗dh><ZDͲ,/&^dWKKyϭϲ
407

يفووووو

طولكرم -شارع

حيفا



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :dh><ZDͲ,/&^d
WKKyϭϲ
Trade Mark No.: 30927

العالمة التجارية رقم  31572 :



يف الصنف  06 :





أبسم  :شركة العرين للتصنيع

 7102
التاريخ  /17/72 :والتسويق
من اجل  :
اطفال 
تواليت
ورق حمارم.ورق
يفووووو
فوط -ووووو ر
طووووو .لكرم
العنووووو ا :

In the name of: ALAREEN FOR MANUFACTURING

In Class: 16

Date: 27/02/2017
AND MARKETING



͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
dŽŝůĞƚƉĂƉĞƌ͘ĨĂĐŝĂůƚŝƐƐƵĞƉĂƉĞƌ͘ďĂďǇ
ĚĚƌĞƐƐ͗dh><ZDͲ,/&^dWKKyϭϲ
ĚŝĂƉĞƌƐ
Trade Mark No.:
30927
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
dh><ZDͲ,/&^d
طولكرم -شارع حيفا
In the name of:
ALAREEN :FOR
MANUFACTURING
In Class: 16 WKKyϭϲ

AND MARKETING




092857012

العالمة التجارية رقم  :
: 31572
عنوان التبليغ
للتصنيع
أبسم  :شركة العرين
يف الصنف 157629107 06 :
والتسويق  /17/72
 7102
التاريخ :
تواليتر.فوطيفووووو
لكرم  -ووووو
اطفال 
طووووو.ورق
العنو :وووو اورق:حمارم
من اجل
 092857012

:

التبليغ
عنوان
157629107


طولكرم -شارع

Ϳ ; 41

Date: 27/02/2017

ĚĚƌĞƐƐ͗dh><ZDͲ,/&^dWKKyϭϲ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dŽŝůĞƚƉĂƉĞƌ͘ĨĂĐŝĂůƚŝƐƐƵĞƉĂƉĞƌ͘ďĂďǇ

ĚŝĂƉĞƌƐ

حيفا




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:dh><ZDͲ,/&^d
WKKyϭϲ

; 41412
Ϳ

















Ϳ ; 41

العالمة التجارية رقم  31572 :

يف الصنف  75 :
التاريخ  7102/17/72 :







العالمة التجارية رقم  31572 :

والطيور الداجنة وطيور
من اجل  :اللحوم واألمساك
يف الصنف  75 :
اللحوم احملفوظة
–
اللحوم
الصيد – مستخرجات
التاريخ  7102/17/72 :

واملعلبة -



واجملففةوطيور
والطيور الداجنة
واخلضراواتواألمساك
الفواكه من اجل  :اللحوم
احملفوظة
الصيد – مستخرجات اللحوم – اللحوم احملفوظة

واملطهية – اجليالتني واملربيات – األغذية احملفوظة
زبدة
األلبان
منتجات
واملخلالت  -اللنب ويره
حملفوظة
األغذية( ا
واملربيات –
واملطهية – مناجليالتني
واملعلبة  -الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة




صاحلة(زبدة
وشحوم األلبان
جمففمن منتجات
اللنب ويره
واملخلالت -
وحليب
جبنة

ومسنة
حيواينر)ية–رقم  31572 :
العالمة التجا

ومسنة حيواين) – جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة

– زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية –
يفللتغذية -
الزيوت 
الصنف 75 :

للتغذية  -الزيوت – زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية –
زبدة نباتية – مارغرين .
 –7102مارغرين .
التاريخ  /17/72 :زبدة نباتية

Trade Mark No.: 30928
In Class: 29
Date: 27/02/2017

Trade Mark No.: 30928

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗InDĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
Class: 29

ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
Date: 27/02/2017
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

Trade Mark No.: 30928
In Class: 29
Date: 27/02/2017

من اجل  :اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور
͗In/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
the name of:DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
SHERIKAT SHAHEEN LLMANTOGAT
أبسم  :شركة شاهني للمنتوجات
ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
الصيد – مستخرجات اللحوم – اللحوم احملفوظة
AL
GTHEAH
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
الغذائية-م.خ.م
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ
الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة
واملعلبة
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝůͲĚĂŚĞĂƚƐŝŶŐĞƌ
2270811
سنجر
الخليل
:
ا
العن
واملطهية – اجليالتني واملربيات – األغذية احملفوظة
سنجر منتجات
ويره من
التبليغ :اللنب
واملخلالت -
األلبان (زبدة ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝůͲĚĂŚĞĂƚƐŝŶŐĞƌ
7731600
اخلليل
عنوان

ومسنة حيواين) – جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة

–
للتغذية
صاحلة
جة
مهدر
زيوت
–
الزيوت
للتغذية

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
زبدة نباتية – مارغرين .
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة







احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام



مبعزل عن العالمة


العدد التاسع عرش 2017/10/1
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; 40413
Ϳ






Trade Mark No.: 30929
In Class: 29

العالمة التجارية رقم  31575 :
يف الصنف  75 :
والعبارات
الكلمات
ابستخدام
احلماية
Date: 27/02/2017
املطلق 7102/17
التاريخ /72 :
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƚŽŵĂƚŽƉƵƌĞĞ

من اجل  :معجون الطماطم ( البندورة) 
Trade Mark No.: 30929
العالمة التجارية رقم  31575 :
مبعزل عن العالمة
In Class:
29
In the name of:
SHERIKAT
للمنتوجاتSHAHEEN LLMANTOGAT  75
أبسم  :شركة شاهني يف الصنف :

التاريخ  7102/17/72 :
AL GTHEAHDate: 27/02/2017
الغذائية م.خ.م
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƚŽŵĂƚŽƉƵƌĞĞ
من اجل  :معجون الطماطم ( البندورة) 

للمنتوجات In the name of: SHERIKAT SHAHEEN LLMANTOGAT
سنجر :شركة شاهني
العن ا   :الخليل أبسم
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝůͲĚĂŚĞĂƚƐŝŶŐĞƌ
2270811
AL GTHEAH
الغذائية م.خ.م
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ĂůŬŚĂůŝůͲĚĂŚĞĂƚƐŝŶŐĞƌ
عنوان التبليغ  :اخلليل سنجر 7731600
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝůͲĚĂŚĞĂƚƐŝŶŐĞƌ
العن ا  :الخليل سنجر 2270811
;
47
Ϳ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝůͲĚĂŚĞĂƚƐŝŶŐĞƌ
عنوان التبليغ  :اخلليل سنجر 7731600




ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق









احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والعبارات
الكلمات
ابستخدام
االستخدام العام
واألرقام ذات
والرسومات الوصفية

احلماية املطلق
والرسومات الوصفية
مبعزل عن العالمة


واألرقامالعالمة
مبعزل عن
ذات


االستخدام العام





; 47414
Ϳ





Ϳ ; 47







العالمة التجارية رقم  31531 :

يف الصنف  43 :
 7102
التاريخ /17/72 :




Trade Mark No.: 30930
In Class: 43
Date: 28/02/2017

من اجل  :خدمات  تقدمي الطعام والشراب وكل ما /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬƐƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚĂůů
Trade Mark No.: 30930
العالمة التجارية رقم  31531 :
͘ƚŚĞƐĞƌǀŽĐĞƐŝŶĐůƵĚĞĐůĂƐƐϰϯ
اعاله :.
In Class: 43
 43
يتعلق ابلصنف املذكوريف الصنف
Date:
28/02/2017
السريعة 7102/17/
أبسم  :لوشة للوجباتالتاريخ 72 :
In the name of: losha for fast food


من اجل  :خدمات تقدمي الطعام والشراب وكل ما /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬƐƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚĂůů
املذكور مووووو
910561
العنوووو ا  :ص.ب
اعاله .
يتعلق ابلصنف
In the name of: losha for fast food
 11191االرب أبسم  :لوشة للوجبات السريعة

͘ƚŚĞƐĞƌǀŽĐĞƐŝŶĐůƵĚĞĐůĂƐƐϰϯ
ĚĚƌĞƐƐ͗Ɖ͘ŽďŽǆϵϰϬϳϴϰĂŵŵĂŶϭϭϭϵϰũŽƌĚĂŶ

العنوووو ا  :ص.ب  910561مووووو
عمارة
عنوان التبليغ  :البرية -شارع انبلس -
 11191االرب

اخلطيب ط7
عنوان التبليغ  :البرية -شارع انبلس -عمارة
 31531
العالمة التجارية رقم  :اخلطيب ط7



43
:
الصنف
يف
اصحاهبا حق
اليعطي
العالمة
اصحاهبا حق
العالمة اليعطي
تسجيل هذه
 :ان تسجيل هذه  :ان
ابستخدام 
7102
احلماية /72 :
التاريخ
والعبارات
ابستخدام الكلمات
املطلق /17احلماية
والعبارات
املطلقالكلمات


ĚĚƌĞƐƐ͗Ɖ͘ŽďŽǆϵϰϬϳϴϰĂŵŵĂŶϭϭϭϵϰũŽƌĚĂŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



Trade Mark No.: 30930


InClass: 43

Date: 28/02/2017

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬƐƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚĂůů
العام ما
ستخدام وكل
الطعام االوالشراب
خدمات تقدمي
من اجل
ذات
واألرقام
والرسومات :الوصفية
مبعزل عن العالمة
͘ƚŚĞƐĞƌǀŽĐĞƐŝŶĐůƵĚĞĐůĂƐƐϰϯ
العالمة
يتعلق عن
مبعزل
املذكور  اعاله .
ابلصنف


In the name of: losha for fast food
أبسم  :لوشة للوجبات السريعة



العنوووو ا  :ص.ب  910561مووووو

ĚĚƌĞƐƐ͗Ɖ͘ŽďŽǆϵϰϬϳϴϰĂŵŵĂŶϭϭϭϵϰũŽƌĚĂŶ
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Trade Mark No.: 30931

العالمة التجارية رقم  31530 :

In Class: 25

يف الصنف  79 :




التاريخ  7102/17/72 :
من اجل  :املالبس ولباس القدم واغطية الرأس 


كرييتف
31530
شركةرقم  :
التجارية
العالمة
العنبتاوي
أبسم :

يف الصنف  79 :

رايليتيز للخدمات االستشارية
التاريخ  7102 /17/72 :
واملالية م.خ.م
املالبس ولباس القدم واغطية الرأس
من اجل :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ

In the name of: Shareket anabtawi kryetev ryaletes
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲŵŽũŵĂĂďĂůĂĚĞǇƚŶĂďůƵƐĂůƚĂďĞƋϲ
llkhadamat
alesteshreya walmaleya

أبسم  :شركة العنبتاوي كرييتف
رايليتيز
واملالية

للخدمات

االستشارية

جمووووول بلويووووووا
نووووو بلس
العنووووو ا :
للمحاماة -
مكتب الزعيب
التبليغ :
عنوان
ن بلس  -ط 8

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
In the
nameNo.:
of: Shareket
anabtawi kryetev ryaletes
Trade
Mark
30931
In llkhadamat
Class: 25 alesteshreya walmaleya
Date: 28/02/2017

العنووووو ا  :نووووو بلس جمووووول بلويووووووا

بلس  -ط 8
من .خ.م

Date: 28/02/2017

ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲŵŽũŵĂĂďĂůĂĚĞǇƚŶĂďůƵƐĂůƚĂďĞƋϲ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
رام هللا

التبليغ 29 ::
عنوان -ص.ب
مكتب الزعيب للمحاماة  -رام هللا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:


 ص.ب 29 :
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Ϳ ; 44

Ϳ ; 44







العالمة التجارية رقم  31537 :

الصنف  31 :
يف


Trade Mark No.: 30932
In Class: 30





 7102
العالمة17/
التاريخ 72 :
 31537
التجا/رية رقم :
والسكر والكاكاو واألرز والتابيوكا
الشاي 31 :
من اجليف :الصنف

Date:Trade
28/02/2017
Mark No.: 30932

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ͕ƐĂŐŽ
In Class: 30
͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ
Date: 28/02/2017
 7102
والنب /17/72
والساغوالتاريخ :
االصطناعي,
الدقيق واملستحضرات ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ͕ƐĂŐŽ
ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ
والتابيوكا
والفطائرواألرز
والسكر والكاكاو
واحللوايت
الشاي واخلبز
اجل :احلبوب
املصنوعةمن من
͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ

;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ
والساغو والنب االصطناعي,الدقيق واملستحضرات

واحللوايت املثلجة ,عسل النحل والعسل االسود

املصنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللوايت
 ,اخلمرية ومسحوق اخلبيز,امللح واخلردل,اخلل
واحللوايت املثلجة ,عسل النحل والعسل االسود

 ,الصلصات(التوابل) البهارات ,الثلج .
 ,اخلمرية ومسحوق
حسن) قوقا
أبسم , :حسن
البهارات ,الثلج .
علي(التوابل
الصلصات
اخلبيز,امللح

واخلردل,اخلل

حسنوقوقا -جووو ال
علي-بيوووت
حسنبلس
العنووأب اسم  ::نووو
0799888759
العنوو ا  :نووو بلس -بيوووت و -جووو ال

ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲďĞĂƚǁĂǌĂŶͲũĂǁǁĂůϬϱϵϵϲϲϲϯϳϵ

0799888759انبلس -بيت
عنوان التبليغ :
التبليغ  :انبلس -بيت وزن -جوال
عنوان
1955666325
1955666325



In the name of: hasan ali hasan quqa

ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲďĞĂƚǁĂǌĂŶͲũĂǁǁĂůϬϱϵϵϲϲϲϯϳϵ
In the name of: hasan ali hasan quqa

وزن -جوال



͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ
ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ
;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

ͲĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲďĞĂƚǁĂǌĂŶ
ͲĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲďĞĂƚǁĂǌĂŶ
ũĂǁǁĂůϬϱϵϵϲϲϲϯϳϵ
ũĂǁǁĂůϬϱϵϵϲϲϲϯϳϵ
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العدد التاسع عرش 2017/10/1
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العالمة التجارية رقم  31533 :

يف الصنف  32 :
التاريخ :

Trade Mark No.: 30933
In Class: 38





Trade Mark No.: 30933
Date: 28/02/2017

التجارية رقم  31533 :
/17/72العالمة
7102
يف الصنف  32 :

In Class: 38

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
Date: 28/02/2017
͗In the name/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
of: Sharekat
Mada Alarab
Lilkhadamat
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ

Alama Mosahama
Khososiya
In the name
of: Sharekat Mada Alarab Lilkhadamat

من اجل  :االتصاالت 
اجل  :العرب
مدى
االتصاالت
أبسم  :شركة من

التاريخ  7102/17/72 :


أبسم  :شركة مدى العرب

العامة

للخدمات
خصوصية

مسامهة

للخدمات
خصوصية
رقم 31533 :





العامة

العالمة التجارية
يف الصنف 32 :

Alama Mosahama Khososiya

مسامهة


Trade Mark No.: 30933
In Class: 38



ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚŵĂƌĞƚďƵƌũĂůƐŚĞŬŚ
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚŵĂƌĞƚďƵƌũĂůƐŚĞŬŚ


موووووو رة بوووووورج
 7102ا  :ر
العنوووووو
مووووووام رةهللا -بوووووورج
ام هللا -
: /72
العنوووووو ا
ر/
17
التاريخ :

من اجل
:
أبسم

:


االتصاالت
الشيخ
مدى
كة
شر

الشيخ

للخدمات
خصوصية

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
In the name of: Sharekat Mada Alarab Lilkhadamat
Alama Mosahama Khososiya

ب
العر

عنوان التبليغ

العنوووووو ا

الشيخ

Date: 28/02/2017

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

العا مة
مسامهة هللا  ،عمارة طنوس  ،ط3
عنوان التبليغ  :رام
 :رام هللا  ،عمارة طنوس  ،ط3
ام هللا
 :ر

-

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚŵĂƌĞƚďƵƌũĂůƐŚĞŬŚ


ج
ة بوووووور
موووووو ر

:

عنوان التبليغ  :رام هللا  ،عمارة طنوس  ،ط 3
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Ϳ ; 46



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ


















Ϳ ; 46



العالمة التجارية رقم  31534 :
يف الصنف  0 :


Ϳ ; 46





Trade Mark No.: 30934
In Class: 1
Date: 28/02/2017

التاريخ  7102/17/72 :

من اجل  :مواد اللصق ,مركبات مواد اللصق ,مواد
اللصق املستخدمة يف االنشاءات ,مواد اللصق




املستخدمة سد عيوب االسطح ,مواد اللصق
املستخدمة يف اصالح املواد املكسورة والصاق الورق

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚŚĞƐŝǀĞƐ͕ĂĚŚĞƐŝǀĞĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ
ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͖ƐĞĂůĂŶƚƐ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƵƐĞŝŶ
ĨŝůůŝŶŐƐƵƌĨĂĐĞďůĞŵŝƐŚĞƐ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌŵĞŶĚŝŶŐďƌŽŬĞŶ
ĂƌƚŝĐůĞƐ͕ĨŽƌƉĂƉĞƌŚĂŶŐŝŶŐ͕ĨŽƌǁĂůůƚŝůĞƐ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌ
ǁĂƚĞƌƉƌŽŽĨŝŶŐ

وتثبيت بالط اجلدران ,مواد اللصق املستخدمة كعازل

للماء 
أبسم  :دولوكسغروب (اسرتاليا)
بيت ال يت دي

العنووووووو ا  1978 :بانوووووووووين نن روب,
ك يتووووووو

استرالي

فووووووو ا سوووووووو ,7186

In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd



͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϵϱϲĂŶĚĞŶŽŶŐZŽĂĚ͕ůĂǇƚŽŶs/ϯϭϲϴ
ƵƐƚƌĂůŝĂ

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :








/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇĂŶĚŚŽƵƐĞŚŽůĚ
  مواد اللصق للقرطاسية واملواد املنزلية: من اجل
ƵƐĞ
In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd
)اسرتاليا
( عرشكسغروب
التاسع دولو
: العددأبسم
2017/10/1
263
Trade Mark No.: 30933
In Class: 38



Date: 28/02/2017



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
In the name of: Sharekat Mada Alarab Lilkhadamat
Alama Mosahama Khososiya

مسامهة

ج
ة بوووووور
موووووو ر

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

,7186 فووووووو ا سوووووووو

ك يتووووووو

استرالي



 7102/17/72 : التاريخ

  مواد اللصق للقرطاسية واملواد املنزلية: من اجل

 /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇĂŶĚŚŽƵƐĞŚŽůĚ
ƵƐĞ



In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd

) دولوكسغروب (اسرتاليا: أبسم

; 42 Ϳ

ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϵϱϲĂŶĚĞŶŽŶŐZŽĂĚ͕ůĂǇƚŽŶs/ϯϭϲϴ͕
ƵƐƚƌĂůŝĂ

بيت ال يت دي

, بانوووووووووين نن روب1978
: العنووووووو ا
 06 : يف الصنف

In Class: 16

Date: 28/02/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇĂŶĚŚŽƵƐĞŚŽůĚ
ƵƐĞ
In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd



,7186 فووووووو ا سوووووووو

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
:

ك يتووووووو

 7102 /17 /72 : التاريخ
 مواد اللصق للقرطاسية واملواد املنزلية: من اجل
)( اسرتاليا

ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϵϱϲĂŶĚĞŶŽŶŐZŽĂĚ͕ůĂǇƚŽŶs/ϯϭϲϴ͕
ƵƐƚƌĂůŝĂ

,نن روب

كسغروب
دولو

 بانوووووووووين1978 :

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

,7186

سوووووووو

ا

فووووووو

يتووووووو

420





; 42 Ϳ







Date: 28/02/2017

ك

الي
استر



Trade Mark No.: 30936
In Class: 17

أبسم

العنووووووو ا



Trade Mark No.: 30936
In Class: 17

:

استرالي

بيت ال يت دي

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ












Date: 28/02/2017



العنوووووو ا

بيت ال يت دي

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
 31539 : العالمة التجارية رقم

 06 : يف الصنف





ام هللا
 ر:

من اجل
:
أبسم

للخدمات
خصوصية



Trade Mark No.: 30935
InClass: 16



-

:

, بانوووووووووين نن روب1978 : العنووووووو ا







العا مة

3  ط،  عمارة طنوس،  رام هللا: عنوان التبليغ


ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϵϱϲĂŶĚĞŶŽŶŐZŽĂĚ͕ůĂǇƚŽŶs/ϯϭϲϴ͕
419
ƵƐƚƌĂůŝĂ
; 46 Ϳ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ


االتصاالت
مدى
كة
شر

الشيخ

:





7102 /17 /72 : التاريخ

ب
العر

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚŵĂƌĞƚďƵƌũĂůƐŚĞŬŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

31533 : العالمة التجارية رقم

32 : يف الصنف



; 42 Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞĂůĂŶƚƐ͖ĨŝůůĞƌƐ͖ƐĞĂůŝŶŐƉƵƚƚŝĞƐ͖ƐĞĂůĂŶƚ
ĐŽŵƉŽƵŶĚĨŽƌũŽŝŶƚƐ͖ĐŚĞŵŝĐĂůĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐĨŽƌƌĞƉĂŝƌŝŶŐ
ůĞĂŬƐ͖ƉĂĐŬŝŶŐ͕ƐƚŽƉƉŝŶŐĂŶĚŝŶƐƵůĂƚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ĨůĞǆŝďůĞ
ĨŝůůĞƌƐ͕ƐĞĂůŝŶŐĂŶĚĐĂƵůŬŝŶŐĐŽŵƉŽƵŶĚƐ͖ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐĨŽƌ
ĨŝůůŝŶŐ͕ƐĞĂůŝŶŐ͕ƉĂĐŬŝŶŐŽƌƐƚŽƉƉŝŶŐ͖ŵĂƐƚŝĐƐ͖ƐĞĂůĂŶƚƐĂŶĚ
ƐĞĂůŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƚŚĂƚĐƵƌĞƚŽĨŽƌŵĨůĞǆŝďůĞďŽŶĚƐ͕ƵƚŝůŝƐĞĚ
ƚŽĨŝůůŐĂƉƐŽƌũŽŝŶƚƐŝŶďƵŝůĚŝŶŐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞ

Date: 28/02/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞĂůĂŶƚƐ͖ĨŝůůĞƌƐ͖ƐĞĂůŝŶŐƉƵƚƚŝĞƐ͖ƐĞĂůĂŶƚ
ĐŽŵƉŽƵŶĚĨŽƌũŽŝŶƚƐ͖ĐŚĞŵŝĐĂůĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐĨŽƌƌĞƉĂŝƌŝŶŐ
ůĞĂŬƐ͖ƉĂĐŬŝŶŐ͕ƐƚŽƉƉŝŶŐĂŶĚŝŶƐƵůĂƚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ĨůĞǆŝďůĞ
ĨŝůůĞƌƐ͕ƐĞĂůŝŶŐĂŶĚĐĂƵůŬŝŶŐĐŽŵƉŽƵŶĚƐ͖ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐĨŽƌ
ĨŝůůŝŶŐ͕ƐĞĂůŝŶŐ͕ƉĂĐŬŝŶŐŽƌƐƚŽƉƉŝŶŐ͖ŵĂƐƚŝĐƐ͖ƐĞĂůĂŶƚƐĂŶĚ
ƐĞĂůŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƚŚĂƚĐƵƌĞƚŽĨŽƌŵĨůĞǆŝďůĞďŽŶĚƐ͕ƵƚŝůŝƐĞĚ
ƚŽĨŝůůŐĂƉƐŽƌũŽŝŶƚƐŝŶďƵŝůĚŝŶŐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞ
ŽĨƉƌĞǀĞŶƚŝŶŐǁĂƚĞƌĞŶƚƌǇ͖ƉĂĐŬŝŶŐ͕ƐƚŽƉƉŝŶŐĂŶĚŝŶƐƵůĂƚŝŶŐ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ĞǆƉĂŶƐŝŽŶũŽŝŶƚĨŝůůĞƌƐ͖ĨůĞǆŝďůĞĨŝůůĞƌƐ͕ƐĞĂůŝŶŐĂŶĚ
ĐĂƵůŬŝŶŐĐŽŵƉŽƵŶĚƐ͖ƌĞƐŝŶƐĂŶĚƉůĂƐƚŝĐƐƵƐĞĚĂƐĨŝůůĞƌƐ͖
ĨŝůůĞƌƐ͕ƐĞĂůĂŶƚƐĂŶĚĐĂƵůŬŝŶŐĐŽŵƉŽƵŶĚƐŝŶƚŚŝƐĐůĂƐƐ
Trade Mark No.: 30936
In Class: 17
Date: 28/02/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞĂůĂŶƚƐ͖ĨŝůůĞƌƐ͖ƐĞĂůŝŶŐƉƵƚƚŝĞƐ͖ƐĞĂůĂŶƚ

 31536 : العالمة التجارية رقم
 02 : يف الصنف






31536 : العالمة التجارية رقم
 02 : يف الصنف


7102 /17 /72 : التاريخ

جماعني
,احلشوات
,التسرب
مانعات
:
كبات
 املر,ب للمفاصل
كبات منع التسر
مر
واملنع والعزل
ومنع
السد





اجل
من
,لالسطح

 7102/17/72 : التاريخ

 مواد احلشو,ملنع التسرب
كبات
مر
,املرنة
احلشوات

الكيماوية
,احلراري

 جماعني, احلشوات, مانعات التسرب: من اجل
 املركبات, مركبات منع التسرب للمفاصل,لالسطح

 مواد احلشو واملنع والعزل,الكيماوية ملنع التسرب
 مركبات السد ومنع, احلشوات املرنة,احلراري

 مركبات للملىء وللسد وحلشو وملنع,التسرب

 مواد منع التسرب والسد اليت, املاستيك,التسرب

تصلح لتكوين روابط مرنة املستخدمة مللىء الفجوات


 مواد,منع دخول املاء
االبنية لغاايت
الفراغات
او
 31536
 : التجاريةيف رقم
العالمة
 احلشوات,السد والعزل احلراري
احلشو
 02ومواد
: الصنف
يف

نة ومركبات منع التسريب7102
ت املر/17
احلشوا
/72 ,:املتمددة
التاريخ
,جماعني
كحشوات
املستخدم,التسرب
والبالستيك
اتنجات: اجلالر,والسد
,احلشوات
مانعات
من
كباتيف
السد
التسرب
ومانعات
مركبات
 املر,ومواد
للمفاصل
التسرب
احلشوات منع
 مركبات,لالسطح

ĐŽŵƉŽƵŶĚĨŽƌũŽŝŶƚƐ͖ĐŚĞŵŝĐĂůĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐĨŽƌƌĞƉĂŝƌŝŶŐ
ůĞĂŬƐ͖ƉĂĐŬŝŶŐ͕ƐƚŽƉƉŝŶŐĂŶĚŝŶƐƵůĂƚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ĨůĞǆŝďůĞ
ĨŝůůĞƌƐ͕ƐĞĂůŝŶŐĂŶĚĐĂƵůŬŝŶŐĐŽŵƉŽƵŶĚƐ͖ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐĨŽƌ
والعزل
ĨŝůůŝŶŐ͕ƐĞĂůŝŶŐ͕ƉĂĐŬŝŶŐŽƌƐƚŽƉƉŝŶŐ͖ŵĂƐƚŝĐƐ͖ƐĞĂůĂŶƚƐĂŶĚ
In
the
name
of:
DuluxGroup
(Australia)
Pty
Ltd
ومنع
ƐĞĂůŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƚŚĂƚĐƵƌĞƚŽĨŽƌŵĨůĞǆŝďůĞďŽŶĚƐ͕ƵƚŝůŝƐĞĚ
ƚŽĨŝůůŐĂƉƐŽƌũŽŝŶƚƐŝŶďƵŝůĚŝŶŐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞ

 الصنف
هذا
 مواد احلشو واملنع,ملنع التسرب
الكيماوية
 دولو,احلراري
: أبسم
رتاليا)مركبات السد,كسغروب (املراسنة
احلشوات
بيت ال يت دي

احلشو ومواد السد والعزل احلراري ,احلشوات

املتمددة ,احلشوات املرنة ومركبات منع التسريب

264

والبالستيك املستخدم كحشوات,
اتنجات
العددوالسد,
2017/10/1
التاسعالرعرش
مركبات احلشوات ومانعات التسرب ومواد السد يف
هذا الصنف 
أبسم  :دولوكسغروب ( اسرتاليا)

In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd

بيت ال يت دي

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϵϱϲĂŶĚĞŶŽŶŐZŽĂĚ͕ůĂǇƚŽŶs/ϯϭϲϴ
ƵƐƚƌĂůŝĂ

العنووووووو ا  1978 :بانوووووووووين نن روب,
ك يتووووووو

است,رالي
التسرب

فووووووو ا

كبات
مر

سوووووووو

للملىء

,7186

وللسد

وحلشو

وملنع

مواد منع التسرب والسد اليت
املاستيك,
التسرب,
تصلح لتكوين روابط مرنة املستخدمة مللىء الفجوات

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

او الفراغات يف
ومواد
احلشو

املتمددة,

والسد,
كبات
مر

االبنية
السد

احلشوات

لغاايت منع دخول
احلراري,
والعزل

املرنة

كبات
ومر

منع

ŽĨƉƌĞǀĞŶƚŝŶŐǁĂƚĞƌĞŶƚƌǇ͖ƉĂĐŬŝŶŐ͕ƐƚŽƉƉŝŶŐĂŶĚŝŶƐƵůĂƚŝŶŐ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ĞǆƉĂŶƐŝŽŶũŽŝŶƚĨŝůůĞƌƐ͖ĨůĞǆŝďůĞĨŝůůĞƌƐ͕ƐĞĂůŝŶŐĂŶĚ
͖ĐĂƵůŬŝŶŐĐŽŵƉŽƵŶĚƐ͖ƌĞƐŝŶƐĂŶĚƉůĂƐƚŝĐƐƵƐĞĚĂƐĨŝůůĞƌƐ
ĨŝůůĞƌƐ͕ƐĞĂůĂŶƚƐĂŶĚĐĂƵůŬŝŶŐĐŽŵƉŽƵŶĚƐŝŶƚŚŝƐĐůĂƐƐ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

املاء ,مواد
احلشوات
التسريب



الراتنجات والبالستيك املستخدم كحشوات,
ب ومواد السد يف
احلشوات ومانعات التسر


هذا الصنف
كسغروب
أبسم  :دولو
بيت ال يت دي

:

العنووووووو ا

( اسرتاليا)

 1978بانوووووووووين

نن



In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϵϱϲĂŶĚĞŶŽŶŐZŽĂĚ͕ůĂǇƚŽŶs/ϯϭϲϴ
ƵƐƚƌĂůŝĂ

روب,

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
ك

يتووووووو

فووووووو

ا

سوووووووو

,7186

الي
استر

:

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ
:
عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬů ͲĞĞƌĞŚ

اليعطي اصحاهبا حق
ان تسجيل هذه العالمة
:

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة


احلماية

املطلق

ابستخدام

الكلمات

والرسومات الوصفية واألرقام ذات
ل عن العالمة
مبعز


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ






والعبارات

االستخدام العام
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Ϳ ; 45






العالمة التجارية رقم  31532 :
يف الصنف  05 :

Ϳ ; 45



Trade Mark No.: 30937
In Class: 19
Date: 28/02/2017

التاريخ  7102/17/72 :

من اجل  :مواد البناء غري املعدنية ,امسنت مانع,
مستحضرات صنع االمسنت ,مركبات الطبقات

السطحية ,مركبات منع التسرب واحلشو املندرجة يف
هذا الصنف ,مواد منع التسرب االلستومرتيكية مللىء
الشقوق ,مواد منع التسرب االلستومرتيكية لوصل

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗EŽŶͲŵĞƚĂůůŝĐďƵŝůĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ŐƌŽƵƚ

ĐĞŵĞŶƚŝƚŝŽƵƐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ƐƵƌĨĂĐŝŶŐĐŽŵƉŽƵŶĚƐ͕ƐĞĂůŝŶŐ
ĂŶĚĨŝůůŝŶŐĐŽŵƉŽƵŶĚƐŝŶƚŚŝƐĐůĂƐƐ͖ĞůĂƐƚŽŵĞƌŝĐƐĞĂůĂŶƚƐĨŽƌ
͕ĨŝůůŝŶŐĐƌĂĐŬƐ͕ĞůĂƐƚŽŵĞƌŝĐƐĞĂůĂŶƚƐĨŽƌƉůƵŐŐŝŶŐŐĂƉƐ
ƐĞĂůĂŶƚƐ;ĐĞŵĞŶƚŝƚŝŽƵƐͿ͕ƐĞĂůĂŶƚƐŝŶƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨĐŽĂƚŝŶŐƐ
;ŽƚŚĞƌƚŚĂŶƉĂŝŶƚƐͿ͕ƚĞƌƌĂǌǌŽƐĞĂůĂŶƚƐ



الفجوات ,مواد منع التسرب ( امسنتية) ,مواد منع
التسرب على شكل طالء (غري الدهان) ,مواد منع

التسرب الرتيسة 
أبسم  :دولوكسغروب ( اسرتاليا)
بيت ال يت دي

العنووووووو ا  1978 :بانوووووووووين نن روب,
ك يتووووووو

فووووووو ا

سوووووووو ,7186

In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϵϱϲĂŶĚĞŶŽŶŐZŽĂĚ͕ůĂǇƚŽŶs/ϯϭϲϴ
ƵƐƚƌĂůŝĂ

استرالي

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة







265

العدد التاسع عرش 2017/10/1
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العالمة التجارية رقم 31532 :

يف الصنف 0 :

Trade Mark No.: 30938
In Class: 1



العالمة التجارية رقم  31532 :
يف الصنف  0 :

التاريخ 7102 /17 /72 :

Date: 28/02/2017



من اجل  :املواد الكيماوية املستخدمة يف
مانعات
مبسط املعجون,
معجون الزجاج,

الصناعة,
التسرب,

مواد
مواد اللصق املستخدمة سد عيوب االسطح,
جة يف هذا الصنف ,مواد اللصق مبا فيها
احلشو املندر
مواد

للغاايت

اللصق

Trade Mark No.: 30938
In Class: 1

الصناعية

التاريخ  7102/17/72 :

واالعالانت

والصالح

املواد املكسورة والصاق الورق وتثبيت بالط اجلدران,
املستحضرات الكيماوية ملنع الرائحة وملنع العفن وملنع

متدد العفن ,مضادات العفن ,املستحضرات الكيماوية
ملنع التسرب ,منتجات سد االسطح والبناء ابلطوب

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚĞŵŝĐĂůƐƵƐĞĚŝŶŝŶĚƵƐƚƌǇ͖ŐůĂǌŝŶŐƉƵƚƚǇ
ƐƉĂƚƵůĂƉƵƚƚǇ͖ƐĞĂůĂŶƚƐ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƵƐĞŝŶĨŝůůŝŶŐƐƵƌĨĂĐĞ
ďůĞŵŝƐŚĞƐ͖ĨŝůůĞƌŵĂƚĞƌŝĂůƐŝŶƚŚŝƐĐůĂƐƐ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ĨŽƌďŝůůƉŽƐƚŝŶŐ͕ĨŽƌ
͖ŵĞŶĚŝŶŐďƌŽŬĞŶĂƌƚŝĐůĞƐ͕ĨŽƌƉĂƉĞƌŚĂŶŐŝŶŐ͕ĨŽƌǁĂůůƚŝůĞƐ
ĐŚĞŵŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐƚŽƉƌĞǀĞŶƚŽĚŽƵƌƐ͕ŵŽƵůĚ͕ŵŝůĚĞǁ
ĨƌŽŵŐƌŽǁŝŶŐ͖ŵŽƵůĚŝŶŚŝďŝƚŽƌƐ͖ĐŚĞŵŝĐĂůƐĞĂůŝŶŐ
͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƐĞĂůŝŶŐƐƵƌĨĂĐĞƐ͕ďƌŝĐŬǁŽƌŬ
͕ĐŽŶĐƌĞƚĞ͕ŽƚŚĞƌƚŚĂŶƉĂŝŶƚƐĂŶĚŽŝůƐ͖ƐĞĂůĂŶƚƐŝŶƚŚ ŝƐĐůĂƐƐ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐǁĂƚĞƌƐĞĂůĂŶƚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ŐƌŽƵƚƐĞĂůĂŶƚƐ
;ĐŚĞŵŝĐĂůƐͿ͕ŵŽŶŽŵĞƌƐĨŽƌƵƐĞĂƐƐĞĂůĂŶƚƐ͕ƵƌĞƚŚĂŶĞĨůŽŽƌ
ƐĞĂůĂŶƚƐ͖ŐƌŽƵƚƐĞĂůĂŶƚ

Date: 28/02/2017

من اجل  :املواد الكيماوية املستخدمة يف الصناعة/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚĞŵŝĐĂůƐƵƐĞĚŝŶŝŶĚƵƐƚƌǇ͖ŐůĂǌŝŶŐƉƵƚƚǇ͕ ,
ƐƉĂƚƵůĂƉƵƚƚǇ͖ƐĞĂůĂŶƚƐ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƵƐĞŝŶĨŝůůŝŶŐƐƵƌĨĂĐĞ
معجون الزجاج ,مبسط املعجون ,مانعات التسربďůĞŵŝƐŚĞƐ͖ĨŝůůĞƌŵĂƚĞƌŝĂůƐŝŶƚŚŝƐĐůĂƐƐ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ,

واالمسنت

غري

والزيوت,

الدهان

جة يف هذا الصنف,
املندر
منع
مواد
املاء,
تسرب

(كيماوايت),
التسرب,

املواد

اليوريتان

مواد

منع

ب
التسر

مبا فيها مستحضرات منع
املانع
لالمسنت
التسرب

االحادية

املستخدم

املستخدمة

ملنع

تسرب

يف

منع

االسطح,

مواد منع تسرب االمسنت املانع
ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ĨŽƌďŝůůƉŽƐƚŝŶŐ͕ĨŽƌ
اليا) عيوب االسطح ,مواد
سد
مواد :اللصق
In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd
املستخدمةاسرت
كسغروب (
دولو
أبسم
بيت ال يت دي
͖ŵĞŶĚŝŶŐďƌŽŬĞŶĂƌƚŝĐůĞƐ͕ĨŽƌƉĂƉĞƌŚĂŶŐŝŶŐ͕ĨŽƌǁĂůůƚŝůĞƐ
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϵϱϲĂŶĚĞŶŽŶŐZŽĂĚ͕ůĂǇƚŽŶs/ϯϭϲϴ
ƵƐƚƌĂůŝĂ
احلشو املندرجة يف هذا الصنف ,مواد اللصق مبا فيها
ĐŚĞŵŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐƚŽƉƌĞǀĞŶƚŽĚŽƵƌƐ͕ŵŽƵůĚ͕ŵŝůĚĞǁ
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
ĨƌŽŵŐƌŽǁŝŶŐ͖ŵŽƵůĚŝŶŚŝďŝƚŽƌƐ͖ĐŚĞŵŝĐĂůƐĞĂůŝŶŐ
مواد اللصق للغاايت الصناعية واالعالانت والصالح
͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƐĞĂůŝŶŐƐƵƌĨĂĐĞƐ͕ďƌŝĐŬǁŽƌŬ
املواد املكسورة والصاق الورق وتثبيت بالط اجلدران,
͕ĐŽŶĐƌĞƚĞ͕ŽƚŚĞƌƚŚĂŶƉĂŝŶƚƐĂŶĚŽŝůƐ͖ƐĞĂůĂŶƚƐŝŶƚŚŝƐĐůĂƐƐ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐǁĂƚĞƌƐĞĂůĂŶƚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ŐƌŽƵƚƐĞĂůĂŶƚƐ
املستحضرات الكيماوية ملنع الرائحة وملنع العفن وملنع ;ĐŚĞŵŝĐĂůƐͿ͕ŵŽŶŽŵĞƌƐĨŽƌƵƐĞĂƐƐĞĂůĂŶƚƐ͕ƵƌĞƚŚĂŶĞĨůŽŽƌ
ƐĞĂůĂŶƚƐ͖ŐƌŽƵƚƐĞĂůĂŶƚ
متدد العفن ,مضادات العفن ,املستحضرات الكيماوية
العنووووووو ا
ك

يتووووووو

 1978 :بانوووووووووين
فووووووو

الي
استر

ا

سوووووووو

نن روب,
,7186

:



ملنع التسرب ,منتجات سد االسطح والبناء ابلطوب

واالمسنت غري الدهان والزيوت ,مواد منع التسرب
املندرجة يف هذا الصنف ,مبا فيها مستحضرات منع
تسرب املاء ,مواد منع التسرب لالمسنت املانع

(كيماوايت) ,املواد االحادية املستخدمة يف منع

التسرب ,اليوريتان املستخدم ملنع تسرب االسطح,
مواد منع تسرب االمسنت املانع 
In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd
أبسم  :دولوكسغروب (اسرتاليا)
بيت ال يت دي

العنووووووو ا  1978 :بانوووووووووين نن روب,
ك يتووووووو

استرالي

فووووووو ا سوووووووو ,7186

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϵϱϲĂŶĚĞŶŽŶŐZŽĂĚ͕ůĂǇƚŽŶs/ϯϭϲϴ
ƵƐƚƌĂůŝĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
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Trade Mark No.: 30938
In Class: 1

Trade Mark No.: 30939
In the
Class:
3 of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd
In
name
ƐƉĂƚƵůĂƉƵƚƚǇ͖ƐĞĂůĂŶƚƐ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƵƐĞŝŶĨŝůůŝŶŐƐƵƌĨĂĐĞ
ďůĞŵŝƐŚĞƐ͖ĨŝůůĞƌŵĂƚĞƌŝĂůƐŝŶƚŚŝƐĐůĂƐƐ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ĨŽƌďŝůůƉŽƐƚŝŶŐ͕ĨŽƌ
ŵĞŶĚŝŶŐďƌŽŬĞŶĂƌƚŝĐůĞƐ͕ĨŽƌƉĂƉĞƌŚĂŶŐŝŶŐ͕ĨŽƌǁĂůůƚŝůĞƐ͖
ĐŚĞŵŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐƚŽƉƌĞǀĞŶƚŽĚŽƵƌƐ͕ŵŽƵůĚ͕ŵŝůĚĞǁ
ĨƌŽŵŐƌŽǁŝŶŐ͖ŵŽƵůĚŝŶŚŝďŝƚŽƌƐ͖ĐŚĞŵŝĐĂůƐĞĂůŝŶŐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƐĞĂůŝŶŐƐƵƌĨĂĐĞƐ͕ďƌŝĐŬǁŽƌŬ͕
ĐŽŶĐƌĞƚĞ͕ŽƚŚĞƌƚŚĂŶƉĂŝŶƚƐĂŶĚŽŝůƐ͖ƐĞĂůĂŶƚƐŝŶƚŚ ŝƐĐůĂƐƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐǁĂƚĞƌƐĞĂůĂŶƚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ŐƌŽƵƚƐĞĂůĂŶƚƐ
;ĐŚĞŵŝĐĂůƐͿ͕ŵŽŶŽŵĞƌƐĨŽƌƵƐĞĂƐƐĞĂůĂŶƚƐ͕ƵƌĞƚŚĂŶĞĨůŽŽƌ
ƐĞĂůĂŶƚƐ͖ŐƌŽƵƚƐĞĂůĂŶƚ

Date: 28/02/2017

31532 : التجارية رقم

0 : يف الصنف

 31535 : العالمة التجارية رقم
 3دولو
: الصنف
يف
)كسغروب (اسرتاليا
: أبسم

Date: 28/02/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚĞŵŝĐĂůƐƵƐĞĚŝŶŝŶĚƵƐƚƌǇ͖ŐůĂǌŝŶŐƉƵƚƚǇ͕









,الصناعة
,التسرب

7102 /17 /72 : التاريخ

 املواد الكيماوية املستخدمة يف: من اجل
مانعات
,مبسط املعجون
,معجون الزجاج

مواد
,مواد اللصق املستخدمة سد عيوب االسطح
 مواد اللصق مبا فيها,جة يف هذا الصنف
احلشو املندر
والصالح

واالعالانت

الصناعية

للغاايت

اللصق

مواد

 7102/17/دي
72يت: التاريخ
بيت ال

,املواد املكسورة والصاق الورق وتثبيت بالط اجلدران
املستحضرات الكيماوية ملنع الرائحة وملنع العفن وملنع

 املستحضرات الكيماوية, مضادات العفن,متدد العفن
 منتجات سد االسطح والبناء ابلطوب,ملنع التسرب

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ͕ĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϵϱϲĂŶĚĞŶŽŶŐZŽĂĚ͕ůĂǇƚŽŶs/ϯϭϲϴ͕
,وجلي وكشط,وصقلروب
تنظيف
مستحضرات
: من اجل
ووووووووين نن
 بانو1978
: العنووووووو ا
ĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͕ƐƵŐĂƌƐŽĂƉ͖ŽǀĞŶĐůĞĂŶĞƌƐ͖
ƵƐƚƌĂůŝĂ
7186 منظفات
 سوووووووو,السكرا
صابون فووووووو
 يتووووووو,صابون
ك
 منظفات يب,االفران
YĐůĞĂŶĞƌƐ͖ĐůĞĂŶŝŶŐĂŶĚƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐƚŽ
ب
التسر

منع

مواد

,والزيوت

مبا فيها مستحضرات منع
املانع
لالمسنت
التسرب
منع

يف

املستخدمة

,االسطح

تسرب

ملنع


الدهان

غري

واالمسنت

,جة يف هذا الصنف
املندر
منع
مواد
,املاء
تسرب

االحادية

املواد

,)(كيماوايت

املستخدم
 اليوريتان,التسرب
مواد منع تسرب االمسنت املانع

ĐůĞĂŶƐƵƌĨĂĐĞƐĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞĐŽĂƚŝŶŐƐƚŽƌĞƉĞů
استرالي
التنظيفاليا)واحلماية للسطح وتوفري
مستحضرات
يب
In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd
ب ( اسرت
كسغرو
 دولو,
:كيو
أبسم
بيت ال يت دي
ŐƌĞĂƐĞ͕ŐƌŝŵĞ͕Ěŝƌƚ͖ĚĞŐƌĞĂƐĞƌƐ͖ƉĂŝŶƚƌĞŵŽǀŝŶŐ
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϵϱϲĂŶĚĞŶŽŶŐZŽĂĚ͕ůĂǇƚŽŶs/ϯϭϲϴ͕
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
/'/W
dDW من
ŐĞŶƚƐ
ƵƐƚƌĂůŝĂ
,وساخ
الشحومͲ واال
 للوقاية: التبليغ
عنوان حامي
طالء
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĐůŽƚŚƐ͕ƉĂĚƐĂŶĚǁŝƉĞƐŝŵƉƌĞŐŶĂƚĞĚǁŝƚŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ 
/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

 املالبس و اللبادات,مستحضرات ازالة الطالء
ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƉƌĞƐĞƌǀŝŶŐ͕ďĞĂƵƚŝĨǇŝŶŐĂŶĚƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞ

واملناديل املنقوعة يف مستحضرات التنظيف والصقل
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĨŽƌƵƐĞŽŶƚĞǆƚŝůĞƐ͕ůĞĂƚŚĞƌ͕ĨĂďƌŝĐ
,نن روب

 بانوووووووووين1978 :

,7186

سوووووووو

ا

العنووووووو ا

فووووووو

يتووووووو

ك

الي
استر

:





 مستحضرات الصقل احلفظ والتجميل,والكشط

واحلماية مبا فيها املستخدمة على املالبس واجللود







 والنسيج
) دولوكسغروب (اسرتاليا: أبسم

In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd

; 97 Ϳ

بيت ال يت دي

ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϵϱϲĂŶĚĞŶŽŶŐZŽĂĚ͕ůĂǇƚŽŶs/ϯϭϲϴ͕
ƵƐƚƌĂůŝĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


424



, بانوووووووووين نن روب1978 : العنووووووو ا
,7186 فووووووو ا سوووووووو

ك يتووووووو

استرالي

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ









Trade Mark No.: 30940
In Class: 8

Trade Mark No.: 30938
In Class: 1
Date: 28/02/2017








; 97 Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚĞŵŝĐĂůƐƵƐĞĚŝŶŝŶĚƵƐƚƌǇ͖ŐůĂǌŝŶŐƉƵƚƚǇ͕
ƐƉĂƚƵůĂƉƵƚƚǇ͖ƐĞĂůĂŶƚƐ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƵƐĞŝŶĨŝůůŝŶŐƐƵƌĨĂĐĞ
ďůĞŵŝƐŚĞƐ͖ĨŝůůĞƌŵĂƚĞƌŝĂůƐŝŶƚŚŝƐĐůĂƐƐ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ĨŽƌďŝůůƉŽƐƚŝŶŐ͕ĨŽƌ
ŵĞŶĚŝŶŐďƌŽŬĞŶĂƌƚŝĐůĞƐ͕ĨŽƌƉĂƉĞƌŚĂŶŐŝŶŐ͕ĨŽƌǁĂůůƚŝůĞƐ͖
ĐŚĞŵŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐƚŽƉƌĞǀĞŶƚŽĚŽƵƌƐ͕ŵŽƵůĚ͕ŵŝůĚĞǁ
ĨƌŽŵŐƌŽǁŝŶŐ͖ŵŽƵůĚŝŶŚŝďŝƚŽƌƐ͖ĐŚĞŵŝĐĂůƐĞĂůŝŶŐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƐĞĂůŝŶŐƐƵƌĨĂĐĞƐ͕ďƌŝĐŬǁŽƌŬ͕
ĐŽŶĐƌĞƚĞ͕ŽƚŚĞƌƚŚĂŶƉĂŝŶƚƐĂŶĚŽŝůƐ͖ƐĞĂůĂŶƚƐŝŶƚŚ ŝƐĐůĂƐƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐǁĂƚĞƌƐĞĂůĂŶƚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ŐƌŽƵƚƐĞĂůĂŶƚƐ
;ĐŚĞŵŝĐĂůƐͿ͕ŵŽŶŽŵĞƌƐĨŽƌƵƐĞĂƐƐĞĂůĂŶƚƐ͕ƵƌĞƚŚĂŶĞĨůŽŽƌ
ƐĞĂůĂŶƚƐ͖ŐƌŽƵƚƐĞĂůĂŶƚ

Date: 28/02/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ĂŶĚƚŽŽůƐĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚƐŝŶĐůƵĚŝŶŐ

 31541 : العالمة التجارية رقم
 2 : يف الصنف






31532 : العالمة التجارية رقم

0 : يف الصنف


,الصناعة
,التسرب

7102 /17 /72 : التاريخ

 املواد الكيماوية املستخدمة يف: من اجل
مانعات
,مبسط املعجون
,معجون الزجاج

 7102/17/72 : التاريخ

مواد
,مواد اللصق املستخدمة سد عيوب االسطح
 مواد اللصق مبا فيها,جة يف هذا الصنف
احلشو املندر
والصالح

واالعالانت

الصناعية

للغاايت

اللصق

مواد

 عدد يدوية وادوات مبا فيها شفرات الدهان: من اجل
ومكشطة الدهان ومكشطة الشبابيك وتشذيب

,املواد املكسورة والصاق الورق وتثبيت بالط اجلدران
املستحضرات الكيماوية ملنع الرائحة وملنع العفن وملنع

ƉĂŝŶƚĞĚŐĞƌƐ͕ƉĂŝŶƚƐĐƌĂƉĞƌƐ͕ǁŝŶĚŽǁƐĐƌĂƉĞƌƐ͕ƚƌŝŵŵŝŶŐ
 منتجات سد االسطح والبناء ابلطوب,ملنع التسرب
ب
 مواد منع التسر,واالمسنت غري الدهان والزيوت
ŬŶŝǀĞƐĂŶĚďůĂĚĞƐ͕ǁĂůůƉĂƉĞƌƐĐŽƵƌĞƌƐ͕ǁĂůůƉĂƉĞƌƐĐŝƐƐŽƌƐ
 مبا فيها مستحضرات منع,جة يف هذا الصنف
املندر
املانع
لالمسنت
التسرب
منع
مواد
,املاء
تسرب
ĂŶĚƐŚĞĂƌƐ͕ƐĂŶĚŝŶŐďůŽĐŬƐ͕ƉĂŝŶƚƐƚŝƌƌĞƌƐ͕ĂĚŚĞƐŝǀĞ
منع
يف
املستخدمة
االحادية
املواد
,)ايت
(كيماو
وقطع
قص
اجلدران
ورق
وفرك
والشفرات
السكاكني
,املستخدم ملنع تسرب االسطح
 اليوريتان,التسرب
ƐƉƌĞĂĚĞƌƐ͕ƉĂŝŶƚŝŶŐŬŶŝǀĞƐ͕ƉĂůĞƚƚĞŬŶŝǀĞƐ͕ĐĂƵůŬŝŶŐŐƵŶƐ͕

مواد منع تسرب االمسنت املانع
In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd
والكتل ( اسرت
كسغروب
 دولو: أبسم
اليا) وحمراك الدهان ونشر
الرملية
اجلدران
ورق
ĨŝůůŝŶŐďůĂĚĞƐ͕ŚŽďďǇŬŶŝǀĞƐ͕ƉĂŝŶƚŝŶŐĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐĂƐĂƌĞ
بيت ال يت دي
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϵϱϲĂŶĚĞŶŽŶŐZŽĂĚ͕ůĂǇƚŽŶs/ϯϭϲϴ͕
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚŝƐĐůĂƐƐ͖ŚĂŶĚĂŶĚŐĂƌĚĞŶƚŽŽůƐĂŶĚ
ƵƐƚƌĂůŝĂ
اللصوق وسكاكني الدهان وسكاكني الواح الدهان فرد
ĞƋƵŝƉŵĞŶƚŝŶĐůƵĚŝŶŐƐĞĞĚĂŶĚĨĞƌƚŝůŝǌĞƌƐƉƌĞĂĚĞƌƐĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ 
/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
ĐŚĞŵŝĐĂůĂƉƉůŝĐĂƚŽƌƐ͖ůĞĂŶŝŶŐƚŽŽůƐ;ŽƚŚĞƌƚŚĂŶŚŽƵƐĞŚŽůĚ  وشفرات احلشو وسكاكني واكسسوارات,التعبئة
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐͿ
الكيماوية

املستحضرات

,نن روب
,7186



:



,العفن

مضادات

 بانوووووووووين1978 :
سوووووووو

ا

فووووووو

,متدد العفن

العنووووووو ا
يتووووووو

ك

الي
استر

 2 : يف الصنف
) دولوكسغروب (اسرتاليا: أبسم
 7102/17/72 : التاريخ
بيت ال يت دي
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ĂŶĚƚŽŽůƐĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚƐŝŶĐůƵĚŝŶŐ
وادوات مبا فيها شفرات الدهان
عدد يدوية
: من اجل
2017/10/1
عرش
العدد التاسع
267
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϵϱϲĂŶĚĞŶŽŶŐZŽĂĚ͕ůĂǇƚŽŶs/ϯϭϲϴ͕
, بانوووووووووين نن روب1978 : العنووووووو ا
ƉĂŝŶƚĞĚŐĞƌƐ͕ƉĂŝŶƚƐĐƌĂƉĞƌƐ͕ǁŝŶĚŽǁƐĐƌĂƉĞƌƐ͕ƚƌŝŵŵŝŶŐ
وتشذيب
الشبابيك
ومكشطة
الدهان
ومكشطة
ŬŶŝǀĞƐĂŶĚďůĂĚĞƐ͕ǁĂůůƉĂƉĞƌƐĐŽƵƌĞƌƐ͕ǁĂůůƉĂƉĞƌƐĐŝƐƐŽƌƐ
ƵƐƚƌĂůŝĂ
,7186 ك يتووووووو فووووووو ا سوووووووو
ĂŶĚƐŚĞĂƌƐ͕ƐĂŶĚŝŶŐďůŽĐŬƐ͕ƉĂŝŶƚƐƚŝƌƌĞƌƐ͕ĂĚŚĞƐŝǀĞ
السكاكني والشفرات وفرك ورق اجلدران قص وقطع
In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd
Date: 28/02/2017

ƐƉƌĞĂĚĞƌƐ͕ƉĂŝŶƚŝŶŐŬŶŝǀĞƐ͕ƉĂůĞƚƚĞŬŶŝǀĞƐ͕ĐĂƵůŬŝŶŐŐƵŶƐ͕
ĨŝůůŝŶŐďůĂĚĞƐ͕ŚŽďďǇŬŶŝǀĞƐ͕ƉĂŝŶƚŝŶŐĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐĂƐĂƌĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚŝƐĐůĂƐƐ͖ŚĂŶĚĂŶĚŐĂƌĚĞŶƚŽŽůƐĂŶĚ
ĞƋƵŝƉŵĞŶƚŝŶĐůƵĚŝŶŐƐĞĞĚĂŶĚĨĞƌƚŝůŝǌĞƌƐƉƌĞĂĚĞƌƐĂŶĚ

ĐŚĞŵŝĐĂůĂƉƉůŝĐĂƚŽƌƐ͖ůĞĂŶŝŶŐƚŽŽůƐ;ŽƚŚĞƌƚŚĂŶŚŽƵƐĞŚŽůĚ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐͿ





استرالي

ورق اجلدران والكتل الرملية وحمراك الدهان ونشر
/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
اللصوق وسكاكني الدهان وسكاكني الواح الدهان فرد
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
 وشفرات احلشو وسكاكني واكسسوارات,التعبئة
 العدد اليدوية وعدد,الدهان املندرجة يف هذا الصنف

ومعدات احلدائق مبا فيها نشر البذور والسماد
 عدد التنظيف (غري ادوات تنظيف,والكيماوايت





 )املنازل
) دولوكسغروب (اسرتاليا: أبسم

In the name of: DuluxGroup (Australia)
; 93 ͿPty Ltd

بيت ال يت دي

ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϵϱϲĂŶĚĞŶŽŶŐZŽĂĚ͕ůĂǇƚŽŶs/ϯϭϲϴ͕
ƵƐƚƌĂůŝĂ

,7186 فووووووو ا سوووووووو

ك يتووووووو
استرالي

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


425



, بانوووووووووين نن روب1978 : العنووووووو ا

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ










Trade Mark No.: 30941
In Class: 16
Date: 28/02/2017

Trade Mark No.: 30938
In Class: 1
Date: 28/02/2017
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; 93 Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚĞŵŝĐĂůƐƵƐĞĚŝŶŝŶĚƵƐƚƌǇ͖ŐůĂǌŝŶŐƉƵƚƚǇ͕
ƐƉĂƚƵůĂƉƵƚƚǇ͖ƐĞĂůĂŶƚƐ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƵƐĞŝŶĨŝůůŝŶŐƐƵƌĨĂĐĞ
ďůĞŵŝƐŚĞƐ͖ĨŝůůĞƌŵĂƚĞƌŝĂůƐŝŶƚŚŝƐĐůĂƐƐ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ĨŽƌďŝůůƉŽƐƚŝŶŐ͕ĨŽƌ
ŵĞŶĚŝŶŐďƌŽŬĞŶĂƌƚŝĐůĞƐ͕ĨŽƌƉĂƉĞƌŚĂŶŐŝŶŐ͕ĨŽƌǁĂůůƚŝůĞƐ͖
ĐŚĞŵŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐƚŽƉƌĞǀĞŶƚŽĚŽƵƌƐ͕ŵŽƵůĚ͕ŵŝůĚĞǁ
ĨƌŽŵŐƌŽǁŝŶŐ͖ŵŽƵůĚŝŶŚŝďŝƚŽƌƐ͖ĐŚĞŵŝĐĂůƐĞĂůŝŶŐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƐĞĂůŝŶŐƐƵƌĨĂĐĞƐ͕ďƌŝĐŬǁŽƌŬ͕
ĐŽŶĐƌĞƚĞ͕ŽƚŚĞƌƚŚĂŶƉĂŝŶƚƐĂŶĚŽŝůƐ͖ƐĞĂůĂŶƚƐŝŶƚŚ ŝƐĐůĂƐƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐǁĂƚĞƌƐĞĂůĂŶƚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ŐƌŽƵƚƐĞĂůĂŶƚƐ
;ĐŚĞŵŝĐĂůƐͿ͕ŵŽŶŽŵĞƌƐĨŽƌƵƐĞĂƐƐĞĂůĂŶƚƐ͕ƵƌĞƚŚĂŶĞĨůŽŽƌ
ƐĞĂůĂŶƚƐ͖ŐƌŽƵƚƐĞĂůĂŶƚ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WƌŝŶƚĞĚŵĂƚƚĞƌ͖ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ͖ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ͖







 06 : يف الصنف
 7102/17/72 : التاريخ

31532 : العالمة التجارية رقم

0 : يف الصنف


,الصناعة
,التسرب

7102 /17 /72 : التاريخ

 املواد الكيماوية املستخدمة يف: من اجل
مانعات
,مبسط املعجون
,معجون الزجاج

مواد
,مواد اللصق املستخدمة سد عيوب االسطح
 مواد اللصق مبا فيها,جة يف هذا الصنف
احلشو املندر

الصالح
واالعالانت و
اللصق للغااي
مو
,القرطاسية
,الصناعية النشرات
,املوادتاملطبوعة
: مناد اجل
,املواد املكسورة والصاق الورق وتثبيت بالط اجلدران
ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƉĂŝŶƚ
املستحضرات الكيماوية ملنع الرائحة وملنع العفن وملنع
الكيماوية
املستحضرات
,ت العفن
 مضادا,العفن
متدد
,املنزلية
للغاايت
للقرطاسية او
املستخدمة
اللصوق
ďƌƵƐŚĞƐ͕ƉĂŝŶƚƌŽůůĞƌƐ͕ƉĂŝŶƚŝŶŐĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐĂƐĂƌĞŝŶĐůƵĚĞĚ ب
 منتجات سد االسطح والبناء ابلطو,ملنع التسرب
ب
 مواد منع التسر,واالمسنت غري الدهان والزيوت
ŝŶƚŚŝƐĐůĂƐƐ͖ĚƵƐƚďĂŐƐŽĨƉĂƉĞƌŽƌƉůĂƐƚŝĐĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐ
منع
مستحضرات
فيها
 مبا,الصنف
هذا
جة يف
املندر
الدهان
اكسسوارات
,الدهان
روالت
,الدهان
فراشي
املانع
لالمسنت
التسرب
منع
مواد
,املاء
تسرب
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ƉĂƉĞƌĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ;ŽƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚŽƐĞ
منع
يف
املستخدمة
االحادية
املواد
,)(كيماوايت
تسرب
املستخدم
 يفاليور,ب
التسر
من الورق
اكياسملنعالغبار
,هذايتانالصنف
املندرجة
ŝŵƉƌĞŐŶĂƚĞĚǁŝƚŚĐůĞĂŶŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐͿ͕ƉĂƉĞƌƚŝƐƐƵĞƐĨŽƌ ,االسطحاو
مواد منع تسرب االمسنت املانع
In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd
)كسغروب ( اسرتاليا
 دولو: أبسم
ĐůĞĂŶŝŶŐ;ŽƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚŽƐĞŝŵƉƌĞŐŶĂƚĞĚǁŝƚŚĐůĞĂŶŝŶŐ
البالستيك دي
بيت ال يت
 الورق لغاايت التنظيف,الجهزة التنظيف
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϵϱϲĂŶĚĞŶŽŶŐZŽĂĚ͕ůĂǇƚŽŶs/ϯϭϲϴ͕
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐͿ
ƵƐƚƌĂůŝĂ
,نن روب
,7186

 بانوووووووووين1978 :
سوووووووو

ا

فووووووو

العنووووووو ا
يتووووووو

ك

 مناديل ورقية للتنظيف,)(غري تلك املنقعة مبواد تنظيف
 )(غري تلك املنقعة مبواد تنظيف
In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd
) دولوكسغروب (اسرتاليا: أبسم



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

:

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ

:

الي
استر

التبليغ

عنوان





Trade Mark No.: 30941
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϵϱϲĂŶĚĞŶŽŶŐZŽĂĚ͕ůĂǇƚŽŶs/ϯϭϲϴ͕
In Class: 16
ƵƐƚƌĂůŝĂ
Date: 28/02/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WƌŝŶƚĞĚŵĂƚƚĞƌ͖ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ͖ƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇ͖
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶĞƌǇŽƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƉĂŝŶƚ

ďƌƵƐŚĞƐ͕ƉĂŝŶƚƌŽůůĞƌƐ͕ƉĂŝŶƚŝŶŐĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐĂƐĂƌĞŝŶĐůƵĚĞĚ

ŝŶƚŚŝƐĐůĂƐƐ͖ĚƵƐƚďĂŐƐŽĨƉĂƉĞƌŽƌƉůĂƐƚŝĐĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ƉĂƉĞƌĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ;ŽƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚŽƐĞ

ŝŵƉƌĞŐŶĂƚĞĚǁŝƚŚĐůĞĂŶŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐͿ͕ƉĂƉĞƌƚŝƐƐƵĞƐĨŽƌ
ĐůĞĂŶŝŶŐ;ŽƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚŽƐĞŝŵƉƌĞŐŶĂƚĞĚǁŝƚŚĐůĞĂŶŝŶŐ

بيت ال يت دي
 31540 : العالمة التجارية رقم

, بانوووووووووين نن روب1978 : العنووووووو ا

 06 : يف الصنف
ك يتووووووو
 7102/17/72 : التاريخ

,7186 فووووووو ا سوووووووو

استرالي

, القرطاسية, النشرات, املواد املطبوعة: من اجل
/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
, للغاايت املنزليةW͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
اللصوق املستخدمة للقرطاسية او
 اكسسوارات الدهان, روالت الدهان,فراشي الدهان
 اكياس الغبار من الورق او,املندرجة يف هذا الصنف
 الورق لغاايت التنظيف,البالستيك الجهزة التنظيف
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التسرب الرتيسة 


كسغروب (اسرت
أبسم
اليا) 
31547
دولورية رقم  :
العالمة:التجا
يفبيت ال يت
الصنف :دي 02




العالمة التجارية رقم 31532 :

يف الصنف 0 :

In
the name
DuluxGroup
(Australia) Pty Ltd
Trade
Markof:
No.:
30942



Trade Mark No.: 30938
In Class: 1



In Class: 17
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϵϱϲĂŶĚĞŶŽŶŐZŽĂĚ͕ůĂǇƚŽŶs/ϯϭϲϴ
العنووووووو ا  1978 :بانوووووووووين نن روب,
Date: 28/02/2017
التاريخ  7102/17/72 :
ƵƐƚƌĂůŝĂ
ك يتووووووو فووووووو ا سوووووووو ,7186
من اجل  :مواد البناء غري املعدنية ,امسنت مانع/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗EŽŶͲŵĞƚĂůůŝĐďƵŝůĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ŐƌŽƵƚ͖ ,
التاريخ 7102 /17 /72 :

Date: 28/02/2017



الصناعة,
التسرب,

من اجل  :املواد الكيماوية املستخدمة يف
مانعات
مبسط املعجون,
معجون الزجاج,

مواد
مواد اللصق املستخدمة سد عيوب االسطح,
جة يف هذا الصنف ,مواد اللصق مبا فيها
احلشو املندر
مواد

اللصق

للغاايت

الصناعية

والصالح

واالعالانت

املواد املكسورة والصاق الورق وتثبيت بالط اجلدران,
املستحضرات الكيماوية ملنع الرائحة وملنع العفن وملنع

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚĞŵŝĐĂůƐƵƐĞĚŝŶŝŶĚƵƐƚƌǇ͖ŐůĂǌŝŶŐƉƵƚƚǇ
ƐƉĂƚƵůĂƉƵƚƚǇ͖ƐĞĂůĂŶƚƐ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƵƐĞŝŶĨŝůůŝŶŐƐƵƌĨĂĐĞ
ďůĞŵŝƐŚĞƐ͖ĨŝůůĞƌŵĂƚĞƌŝĂůƐŝŶƚŚŝƐĐůĂƐƐ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ĨŽƌďŝůůƉŽƐƚŝŶŐ͕ĨŽƌ
͖ŵĞŶĚŝŶŐďƌŽŬĞŶĂƌƚŝĐůĞƐ͕ĨŽƌƉĂƉĞƌŚĂŶŐŝŶŐ͕ĨŽƌǁĂůůƚŝůĞƐ
ĐŚĞŵŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐƚŽƉƌĞǀĞŶƚŽĚŽƵƌƐ͕ŵŽƵůĚ͕ŵŝůĚĞǁ
ĨƌŽŵŐƌŽǁŝŶŐ͖ŵŽƵůĚŝŶŚŝďŝƚŽƌƐ͖ĐŚĞŵŝĐĂůƐĞĂůŝŶŐ
͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƐĞĂůŝŶŐƐƵƌĨĂĐĞƐ͕ďƌŝĐŬǁŽƌŬ
͕ĐŽŶĐƌĞƚĞ͕ŽƚŚĞƌƚŚĂŶƉĂŝŶƚƐĂŶĚŽŝůƐ͖ƐĞĂůĂŶƚƐŝŶƚŚ ŝƐĐůĂƐƐ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐǁĂƚĞƌƐĞĂůĂŶƚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ŐƌŽƵƚƐĞĂůĂŶƚƐ
;ĐŚĞŵŝĐĂůƐͿ͕ŵŽŶŽŵĞƌƐĨŽƌƵƐĞĂƐƐĞĂůĂŶƚƐ͕ƵƌĞƚŚĂŶĞĨůŽŽƌ
ƐĞĂůĂŶƚƐ͖ŐƌŽƵƚƐĞĂůĂŶƚ

الي
ملنع استر
ĐĞŵĞŶƚŝƚŝŽƵƐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ƐƵƌĨĂĐŝŶŐĐŽŵƉŽƵŶĚƐ͕ƐĞĂůŝŶŐ
ب ,منتجات سد االسطح والبناء ابلطوب
التسر
ب
منع التسر
واد
الدهان والزيو
واالمسنت
الطبقات
كبات
ت ,ممر
االمسنت,
مستحضراتغري صنع
ĂŶĚĨŝůůŝŶŐĐŽŵƉŽƵŶĚƐŝŶƚŚŝƐĐůĂƐƐ͖ĞůĂƐƚŽŵĞƌŝĐƐĞĂůĂŶƚƐĨŽƌ
جة يف هذا الصنف ,مبا فيها مستحضرات منع
املندر
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
/'/W
Ͳ dDW
ŐĞŶƚƐ
التبليغ: ,
عنوان
املانع
لالمسنت
التسرب
منع
مواد
املاء
تسرب
͕ĨŝůůŝŶŐĐƌĂĐŬƐ͕ĞůĂƐƚŽŵĞƌŝĐƐĞĂůĂŶƚƐĨŽƌƉůƵŐŐŝŶŐŐĂƉƐ
منع
يف
املستخدمة
وادمنعاالحادية
مر امل
ايت),
(كيماو
,
السطحية
يف
املندرجة
واحلشو
التسرب
كبات
املستخدم ملنع تسرب االسطح,
التسرب ,اليوريتان
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

مواد منع تسرب االمسنت املانع
ƐĞĂůĂŶƚƐ;ĐĞŵĞŶƚŝƚŝŽƵƐͿ͕ƐĞĂůĂŶƚƐŝŶƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨĐŽĂƚŝŶŐƐ
In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd
)
منع ( اسرتاليا
كسغروب
دولو
أبسم :
مللىء
االلستومرتيكية
التسرب
دي مواد
الصنف,
هذا
;ŽƚŚĞƌƚŚĂŶƉĂŝŶƚƐͿ͕ƚĞƌƌĂǌǌŽƐĞĂůĂŶƚƐ
بيت ال يت

مضادات

متدد العفن,

العنووووووو ا

العفن,

املستحضرات

 1978 :بانوووووووووين

الكيماوية

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϵϱϲĂŶĚĞŶŽŶŐZŽĂĚ͕ůĂǇƚŽŶs/ϯϭϲϴ
ƵƐƚƌĂůŝĂ

نن روب,

الشقوق ,مواد منع التسرب االلستومرتيكية لوصل
الفجوات ,مواد منع التسرب ( امسنتية) ,مواد منع

ك

يتووووووو

الي
استر

عنوان

التبليغ

فووووووو

:

ا

سوووووووو

,7186

:

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ







التسرب على شكل طالء (غري الدهان) ,مواد منع


التسرب الرتيسة 

)In the name of: DuluxGroup (Australia
; 99 ͿPty Ltd

أبسم  :دولوكسغروب (اسرتاليا)
بيت ال يت دي

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϵϱϲĂŶĚĞŶŽŶŐZŽĂĚ͕ůĂǇƚŽŶs/ϯϭϲϴ
ƵƐƚƌĂůŝĂ

العنووووووو ا  1978 :بانوووووووووين نن روب,
ك يتووووووو

فووووووو ا سوووووووو ,7186

استرالي

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


427










التجارية رقم  31543 :
العالمة




يف الصنف  05 :

العالمة التجارية رقم 31532 :

يف الصنف 0 :
التاريخ 7102 /17 /72 :

Trade Mark No.: 30943







الصناعة,
التسرب,

من اجل  :املواد الكيماوية املستخدمة يف
مانعات
مبسط املعجون,
معجون الزجاج,

التاريخ  7102/17/72 :
من اجل  :مواد البناء غري املعدنية ,امسنت مانع,

مواد
مواد اللصق املستخدمة سد عيوب االسطح,
جة يف هذا الصنف ,مواد اللصق مبا فيها
احلشو املندر

Ϳ ; 99

In Class: 19

Trade Mark No.: 30938
In Class: 1
Date: 28/02/2017

Date: 28/02/2017

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚĞŵŝĐĂůƐƵƐĞĚŝŶŝŶĚƵƐƚƌǇ͖ŐůĂǌŝŶŐƉƵƚƚǇ
ƐƉĂƚƵůĂƉƵƚƚǇ͖ƐĞĂůĂŶƚƐ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌƵƐĞŝŶĨŝůůŝŶŐƐƵƌĨĂĐĞ
ďůĞŵŝƐŚĞƐ͖ĨŝůůĞƌŵĂƚĞƌŝĂůƐŝŶƚŚŝƐĐůĂƐƐ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ĨŽƌďŝůůƉŽƐƚŝŶŐ͕ĨŽƌ
͖ŵĞŶĚŝŶŐďƌŽŬĞŶĂƌƚŝĐůĞƐ͕ĨŽƌƉĂƉĞƌŚĂŶŐŝŶŐ͕ĨŽƌǁĂůůƚŝůĞƐ
ĐŚĞŵŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐƚŽƉƌĞǀĞŶƚŽĚŽƵƌƐ͕ŵŽƵůĚ͕ŵŝůĚĞǁ
ĨƌŽŵŐƌŽǁŝŶŐ͖ŵŽƵůĚŝŶŚŝďŝƚŽƌƐ͖ĐŚĞŵŝĐĂůƐĞĂůŝŶŐ
͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƐĞĂůŝŶŐƐƵƌĨĂĐĞƐ͕ďƌŝĐŬǁŽƌŬ
͕ĐŽŶĐƌĞƚĞ͕ŽƚŚĞƌƚŚĂŶƉĂŝŶƚƐĂŶĚŽŝůƐ͖ƐĞĂůĂŶƚƐŝŶƚŚ ŝƐĐůĂƐƐ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐǁĂƚĞƌƐĞĂůĂŶƚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ŐƌŽƵƚƐĞĂůĂŶƚƐ
;ĐŚĞŵŝĐĂůƐͿ͕ŵŽŶŽŵĞƌƐĨŽƌƵƐĞĂƐƐĞĂůĂŶƚƐ͕ƵƌĞƚŚĂŶĞĨůŽŽƌ
ƐĞĂůĂŶƚƐ͖ŐƌŽƵƚƐĞĂůĂŶƚ

مواد اللصق للغاايت الصناعية واالعالانت و
الصالح ͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗EŽŶͲŵĞƚĂůůŝĐďƵŝůĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ŐƌŽƵƚ
املواد املكسورة والصاق الورق وتثبيت بالط اجلدران,
املستحضرات الكيماوية ملنع الرائحة وملنع العفن وملنع
ĐĞŵĞŶƚŝƚŝŽƵƐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ƐƵƌĨĂĐŝŶŐĐŽŵƉŽƵŶĚƐ͕ƐĞĂůŝŶŐ
متدد العفن ,مضادات العفن ,املستحضرات الكيماوية
الطبقات
مستحضرات صنع االمسنت ,مركبات
ملنع التسرب ,منتجات سد االسطح والبناء ابلطو
ب ĂŶĚĨŝůůŝŶŐĐŽŵƉŽƵŶĚƐŝŶƚŚŝƐĐůĂƐƐ͖ĞůĂƐƚŽŵĞƌŝĐƐĞĂůĂŶƚƐĨŽƌ
ب
واالمسنت غري الدهان والزيوت ,مواد منع التسر
جة يف هذا الصنف ,مبا فيها مستحضرات منع
املندر
͕ĨŝůůŝŶŐĐƌĂĐŬƐ͕ĞůĂƐƚŽŵĞƌŝĐƐĞĂůĂŶƚƐĨŽƌƉůƵŐŐŝŶŐŐĂƉƐ
السطحية,
املندرجة يف
واحلشو
كباتادمنعمنعالتسرب
مر
املانع
لالمسنت
التسرب
مو
املاء,
تسرب
يف
املستخدمة
االحادية
املواد
(كيماوايت),
منع ƐĞĂůĂŶƚƐ;ĐĞŵĞŶƚŝƚŝŽƵƐͿ͕ƐĞĂůĂŶƚƐŝŶƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨĐŽĂƚŝŶŐƐ
املستخدم ملنع تسرب االسطح,
التسرب ,اليور
التسرب  االلستومرتيكية مللىء
يتان منع
بمواد
الصنف,
هذا
االمسنت املانع
تسر
اد منع
مو
;ŽƚŚĞƌƚŚĂŶƉĂŝŶƚƐͿ͕ƚĞƌƌĂǌǌŽƐĞĂůĂŶƚƐ
In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd

كسغروب
أبسم  :دولو
بيت ال يت دي

( اسرتاليا)

الشقوق ,مواد منع التسرب االلستومرتيكية لوصل
الفجوات ,مواد منع التسرب ( امسنتية) ,مواد منع
العنووووووو ا
ك

يتووووووو

الي
استر

عنوان

التبليغ

 1978 :بانوووووووووين
فووووووو

:

ا

سوووووووو

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϵϱϲĂŶĚĞŶŽŶŐZŽĂĚ͕ůĂǇƚŽŶs/ϯϭϲϴ
ƵƐƚƌĂůŝĂ

نن روب,
,7186

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ

:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ



التسرب على شكل طالء (غري الدهان) ,مواد منع




العالمة التجارية رقم  31543 :



Trade Mark No.: 30943



بيت ال يت دي

ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϵϱϲĂŶĚĞŶŽŶŐZŽĂĚ͕ůĂǇƚŽŶs/ϯϭϲϴ͕
ƵƐƚƌĂůŝĂ

, بانوووووووووين نن روب1978 : العنووووووو ا

269

,7186 سوووووووو2017/10/1
عرش فووووووو ا
التاسعيتووووووو
العدد ك
استرالي

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

 التسرب الرتيسة

Inthe name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd
) دولوكسغروب (اسرتاليا: أبسم

بيت ال يت دي

 ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϵϱϲĂŶĚĞŶŽŶŐZŽĂĚ͕ůĂǇƚŽŶs/ϯϭϲϴ͕
, بانوووووووووين نن روب1978 : العنووووووو ا

ƵƐƚƌĂůŝĂ
,7186 ك يتووووووو فووووووو ا سوووووووو
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

; 96 Ϳ

استرالي

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ



In the name of: DuluxGroup (Australia) Pty Ltd



)( اسرتاليا

ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϵϱϲĂŶĚĞŶŽŶŐZŽĂĚ͕ůĂǇƚŽŶs/ϯϭϲϴ͕
ƵƐƚƌĂůŝĂ





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ






, بانوووووووووين نن روب1978 :
,7186

سوووووووو

ا

فووووووو

العنووووووو ا
يتووووووو

ك

الي
استر

:



التسرب الرتيسة

كسغروب
 دولو: أبسم
بيت ال يت دي

428

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ








; 96 Ϳ

; 96 Ϳ


Trade Mark No.: 30944







 31544 : العالمة التجارية رقم

Trade Mark No.: 30944



In Class: 43



In Class: 43

Date: 28/02/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ͖
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͘

Date: 28/02/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ͖
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͘

 7102/17/72 : التاريخ
 االيواء-  خدمات توفري االطعمة واملشروابت: من اجل




Date: 28/02/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ͖
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͘
ĚĚƌĞƐƐ͗EĂďůƵƐ^ŚĂƌΖĞůŶĂƐĞƌĂďůƐĂŚĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :EĂďůƵƐ^ŚĂƌΖĞůŶĂƐĞƌ
ĂďůƐĂŚĂ


43 : يف الصنف

 43 : يف الصنف

 7102 /17 /72 : التاريخ
 االيواء-  خدمات توفري االطعمة واملشروابت: من اجل

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
Trade Mark
No.:Asa'd
30944Akrm Ayad , Ala'a Asa'd Akrm
Hashash
, Leena
Sara
,
Ramziya
Fahmi
Mohamad Shanteer
In Class: 43






31544 : العالمة التجارية رقم

.املؤقت

 .املؤقت

، ابسل اسعد اكرم شنتري: أبسم


، عبد هللا اسعد اكرم شنتري

، شنتري: اكرم
 حترير
31544
اسعدية رقم
فلسطنيالتجار
العالمة

 لنا اسعد اكرم،43
غامن: اكرم
يفاسعد
الصنف
، عياد
اسعد اكرم
 7102
/17/لينا
72، :حشاش
التاريخ

 رمزية، توفري
خدمات سارة
اسعد اكرم
 االيواء- االطعمة واملشروابت
: االءاجل
من
دمحم شنتري.املؤقت
فهمي
 ن و بلس و ر الناوور بوو ب: العن و ا

الس ا

 انبلس شارع النصر ابب الساحة: عنوان التبليغ










; 92 Ϳ

ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϵϱϲĂŶĚĞŶŽŶŐZŽĂĚ͕ůĂǇƚŽŶs/ϯϭϲϴ͕
ƵƐƚƌĂůŝĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

,7186

سوووووووو

:

فووووووو

العنووووووو ا
يتووووووو

ك

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


2017/10/1 العدد التاسع عرش



429





ا

الي
استر



270

, بانوووووووووين نن روب1978 :





; 96 Ϳ



Trade Mark No.: 30945
In Class: 30
Trade Mark No.: 30944

 31549 : العالمة التجارية رقم
 31 : يف الصنف
 31544 : العالمة التجارية رقم



Date: 28/02/2017
Trade
Mark No.:
30946
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂ͕

In Class: 43

Date: 28/02/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ͖
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͘











43 : يف الصنف

 7102/17/72 : التاريخ
 .املؤقت

31546
 : رية رقم:التجا
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة
العالمةاجل
من
يف الصنف
 الدقيق،  التابيوكا والساغو،  االرز9، :االصطناعية
/13واملستحضرات
/10 : التاريخ
 اخلبز والفطائر، من  احلبوب7102
املصنوعة

 7102 /17 /72 : التاريخ
 االيواء-  خدمات توفري االطعمة واملشروابت: من اجل

ƐĂŐŽ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵ
In
Class: 5
ĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ͕
Date:
01/03/2017
ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐͲƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͕ŵƵƐƚĂƌĚ͖
ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͖ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ǁĞƚǁŝƉƐ
 مبللة
مناديل، واحللوايت
: من اجل
 عسل النحل والعسل، املثلجة
احللوايت
In the name of: SHARIKAT GOLDEN CARE ،  اخلردل،  امللح، اخلبيز
اخلمرية
ومسحوقلتجارة
جولدن كري
شركة، االسود
: أبسم
LITEGARET ALNATHRIAT
  الثلج،  البهارات، ) والصلصات ( التوابل
اخللايت
النثر
In
the
name
of:
Basel
Asa'd
Akrm
Shanteer,
Abdalah
،شنتري
الخليواكرم
اسعد: ابسل
: أبسم
ĚĚƌĞƐƐ͗,ZKE
ووووووا نووووووو
وووووول خلو
العنووووووو ا
Asa'd Akrm Shanteer , Falasteen Asa'd Akrm Shanteer ,
0799127991
، عبد هللا اسعد اكرم شنتري
Tahreer
Asa'd Akrm Ghanem
, Lana Asa'd Akrm1955473550  اخلليل خلة مناع: عنوان التبليغ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:,ZKE
 حترير،فلسطني اسعد اكرم شنتري
Hashash
, Leena Asa'd Akrm Ayad , Ala'a Asa'd Akrm


Sara , Ramziya Fahmi Mohamad Shanteer
 لنا اسعد اكرم، اسعد اكرم غامن

،  لينا اسعد اكرم عياد، حشاش


رمزية
،
سارة
اكرم
اسعد
االء



شنتري
فهمي دمحم

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂƐĞůƐĂΖĚŬƌŵ^ŚĂŶƚĞĞƌ͕ďĚĂůĂŚƐĂΖĚ
 ن و بلس و ر الناوور ب و ب: العن و ا
;
7
Ϳ
Trade Mark No.: 30946
 31546 : العالمة التجارية رقم
Ŭƌŵ^ŚĂŶƚĞĞƌ͕&ĂůĂƐƚĞĞŶƐĂΖĚŬƌŵ^ŚĂŶƚĞĞƌ͕
الس ا
In Class: 5
 9 : يف الصنف
dĂŚƌĞĞƌƐĂΖĚŬƌŵ'ŚĂŶĞŵ͕>ĂŶĂƐĂΖĚŬƌŵ
Date: 01/03/2017
 7102/13/10 : التاريخ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ǁĞƚǁŝƉƐ
  مناديل مبللة: من اجل
,ĂƐŚĂƐŚ͕>ĞĞŶĂƐĂΖĚŬƌŵǇĂĚ͕ůĂΖĂƐĂΖĚŬƌŵ
In the name of: SHARIKAT GOLDEN CARE
 شركة جولدن كري لتجارة: أبسم
^ĂƌĂ͕ZĂŵǌŝǇĂ&ĂŚŵŝDŽŚĂŵĂĚ^ŚĂŶƚĞĞƌ
LITEGARET ALNATHRIAT
النثرايت
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ĂƐĞůƐĂΖĚŬƌŵ
 انبلس شارع النصر ابب الساحة: عنوان التبليغ
ĚĚƌĞƐƐ͗,ZKE
 الخليووووووول خلوووووووا نووووووو: العنووووووو ا
0799127991
^ŚĂŶƚĞĞƌ͕ďĚĂůĂŚƐĂΖĚŬƌŵ^ŚĂŶƚĞĞƌ͕

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :,ZKE
1955473550  اخلليل خلة مناع: عنوان التبليغ

&ĂůĂƐƚĞĞŶƐĂΖĚŬƌŵ^ŚĂŶƚĞĞƌ͕dĂŚƌĞĞƌƐĂΖĚ


 Ŭƌŵ'ŚĂŶĞŵ͕>ĂŶĂƐĂΖĚŬƌŵ,ĂƐŚĂƐŚ͕



>ĞĞŶĂƐĂΖĚŬƌŵǇĂĚ͕ůĂΖĂƐĂΖĚŬƌŵ

^ĂƌĂ͕ZĂŵǌŝǇĂ&ĂŚŵŝDŽŚĂŵĂĚ^ŚĂŶƚĞĞƌ
;7Ϳ









 31542 : العالمة التجارية رقم
 02 : يف الصنف

 Trade Mark No.: 30947

In Class: 18

Date: 01/03/2017

 7102/13/10 : التاريخ

; 0 Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗'^
In the name of: rami
wasef
mahmoud halaweh
Trade Mark
No.: 30947



In Class: 18
Date: 01/03/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗'^
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͺƐŚĂƌĞƚŽƵůŬĂƌĞŵƚĞůϬϵϮϯϰϬϳϮϳ
In the name of: rami wasef mahmoud halaweh

ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͺƐŚĂƌĞƚŽƵůŬĂƌĞŵƚĞůϬϵϮϯϰϬϳϮϳ



  احلقائب: من اجل
حممود
31542 : التجارية رقم
 رامي واصف العالمة: أبسم




 02 : يف الصنف

 7102/13/10 : التاريخ

 احلقائب
لكرم ت
ط و: ومن راجل
 رامي واصف حممود: أبسم
حالوة

 ن و بلس_ و ر ط و لكرم ت: العنو ا

حالوة

_ ن و بلس: العنو ا
2710525_09

Trade
Mark No.: 30947
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ĂƐĞůƐĂΖĚŬƌŵ
In^ŚĂŶƚĞĞƌ͕ďĚĂůĂŚƐĂΖĚŬƌŵ^ŚĂŶƚĞĞƌ͕
Class: 18
&ĂůĂƐƚĞĞŶƐĂΖĚŬƌŵ^ŚĂŶƚĞĞƌ͕dĂŚƌĞĞƌƐĂΖĚ
Date: 01/03/2017
271
 Ŭƌŵ'ŚĂŶĞŵ͕>ĂŶĂƐĂΖĚŬƌŵ,ĂƐŚĂƐŚ͕
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗'^
>ĞĞŶĂƐĂΖĚŬƌŵǇĂĚ͕ůĂΖĂƐĂΖĚŬƌŵ
In^ĂƌĂ͕ZĂŵǌŝǇĂ&ĂŚŵŝDŽŚĂŵĂĚ^ŚĂŶƚĞĞƌ
the name of: rami wasef mahmoud halaweh


 31542
: ية رقم:التبليغر
العالمة التجا
النصر ابب الساحة
انبلس شارع
عنوان
 02 : يف الصنف
 2017/10/1
7102/13عرش
/10 التاسع
: العددالتاريخ
  احلقائب: من اجل
 رامي واصف حممود: أبسم

حالوة
 ن و بلس_ و ر ط و لكرم ت:  العنو ا



ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͺƐŚĂƌĞƚŽƵůŬĂƌĞŵƚĞůϬϵϮϯϰϬϳϮϳ



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͺƐŚĂƌĞƚŽƵů



; 0 Ϳ

2710525_09


 انبلس_ شارع طولكرم ت: عنوان التبليغ

430
ŬĂƌĞŵƚĞůϬϵϮϯϰϬϳϮϳ



7341272_15



Trade
Mark No.: 30946

 31546 : العالمة التجارية رقم

 9 : يف الصنف
 7102/13/10 : التاريخ

In Class: 5

Date: 01/03/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ǁĞƚǁŝƉƐ
In the name of: SHARIKAT GOLDEN
; 3 ͿCARE
LITEGARET ALNATHRIAT

  مناديل مبللة: من اجل

 شركة جولدن كري لتجارة: أبسم



_ النثرايت15
7341272

 الخليووووووول خلوووووووا نووووووو: العنووووووو ا

ŬĂƌĞŵƚĞůϬϵϮϯϰϬϳϮϳ

ĚĚƌĞƐƐ͗,ZKE




0799127991

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :,ZKE





ŬĂƌĞŵƚĞůϬϵϮϯϰϬϳϮϳ







;3Ϳ
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Trade Mark No.: 30948
In Class: 35

;7Ϳ
;3Ϳ

Trade/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
Mark No.: ƚǀĂŶĚƌĂĚŝŽƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĨŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
30948

In Class: 35

In the name of: sharikat fancy llintag al fanny

Date: 01/03/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƚǀĂŶĚƌĂĚŝŽƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĨŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
In theĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŬŚĂůŝů
name of: sharikat fancy llintag al fanny
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŬŚĂůŝů

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŬŚĂůŝů

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŬŚĂůŝů
 Trade






Mark No.: 30947
In Class: 18

Trade
No.: 30948
Date:Mark
01/03/2017


In Class: 35







 31542 : العالمة التجارية رقم
 39 : يف الصنف

Date: 01/03/2017











1955473550  اخلليل خلة مناع: عنوان التبليغ


7341272_15



 7102/13/10 : التاريخ







 31542
 : رقم
العالمة
 للدعاية واالعالن
مرئي ومسموع
ريةانتاج:التجا
من اجل
 39 : يف الصنف
 شركة فانسي لالنتاج: أبسم
 7102 /13/10 : التاريخ

  انتاج مرئي ومسموع للدعاية واالعالن:الفين
من اجل
ج
لالنتا
فانسي
كة
شر
 الخليوول راس الج و رة موو رة:  العن و ا: أبسم
الفين


موو رة

0786620770

 الخليوول راس الج و رة:

بره

العن و ا


بره
 راس اجلورة عمارة برهان0786620770
 اخل ليل: عنوان التبليغ

ليل راس اجلورة عمارة برهان1962271991
 اخل: عنوان التبليغ
 31542 : العالمة التجارية رقم
1962271991
 
 02 : يف الصنف




 31542
 : رقم
التجا: العالمة
 7102
/13رية/10
التاريخ
 39 : يف الصنف
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العالمة التجارية رقم  31545 :
 75
يف الصنف :



Trade Mark No.: 30949
In Class: 29







Trade01/03/2017
Mark No.: 30949
Date:

 31545
رقم  :
التاريخ :التجا
العالمة
 7102
10ر/ية /13
العالمة التجارية رقم  31545 :
يف الصنف  75 :

Trade Mark No.: 30949

In Class: 29

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĐŚŽĐŽĚƌŝŶŬ

75كو 
الصنف ال:شو
من اجل  :شرابيف بطعم
In Class:
29
Date: 01/03/2017
 7102
التاريخ /13/10 :
Date:of:
01/03/2017
 7102
كو/
شو13
/10
التاريخ :
In
the name
SALEEM
SAMEH SALEEM QAFESHEH
مسيح
اجل :سليم
أبسم :
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĐŚŽĐŽĚƌŝŶŬ

قفيشة 
سليمال
بطعم
شراب
من
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐŚŽĐŽĚƌŝŶŬ
In the name of: SALEEM SAMEH SALEEM QAFESHEH
>ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/

سليمشراب بطعم الشوكو 
أبسم  :سليم من اجل :
In the name of: SALEEM SAMEH SALEEM QAFESHEH
>ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/
قفيشة سوووووووووووونجر
العنوووووووووووو امسيح :الخليوووووووووووول
الخليوووووووووووول سليم قفيشة
أبسم  :سليم مسيح
سوووووووووووونجر
العنوووووووووووو ا :

0796999751

0796999751
العنوووووووووووو ا  :الخليوووووووووووول سوووووووووووونجر
1952555320
سنجر
اخلليل
التبليغ ::
1952555320
سنجر
اخلليل
عنوان التبليغ
عنوان
0796999751

>ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
>ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ ::><,>/
>><,>/

عنوان التبليغ  :اخلليل سنجر 1952555320

 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
حق
الكلماتاصحاهبا
العالمة اليعطي
املطلق هذه
احلماية تسجيل
 :ان
والعبارات
ابستخدام
 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
العام
االستخدام
ذات
واألرقام
الوصفية
والرسومات
والعبارات
والعبارات
الكلماتالكلمات
ابستخدام ابستخدام
احلماية املطلقاحلماية املطلق

>ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/




مبعزل عن العالمة
والرسومات

مبعزل عن





العام العام
االستخدام
واألرقام ذات
والرسومات
االستخدام
الوصفيةذات
واألرقام
الوصفية

مبعزل عن العالمة
العالمة
 











; 9 Ϳ433









Ϳ;9

Ϳ;9





Trade Mark No.: 30950
In Class: 29

العالمة التجارية رقم  31591 :
يف الصنف  75 :
التاريخ  7102/13/10 :

Date: 01/03/2017



من اجل  :التمور 
أبسم  :منري فهمي عبد الودود



القيسي

العن ا  :القوس الما اررة

عنوان التبليغ  :اخلليل شارع السالم

 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق


احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚĂƚĞƐ
In the name of: Moneer fahmee aa alqaisee
ĚĚƌĞƐƐ͗ũĞƌƵƐĂůĞŵ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :









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

273

العالمةالتاسع عرش 2017/10/1
مبعزل عن العدد
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Ϳ ; 6

الوجبات اخلفيفة 



In the name of: Ahmed Saleh Khalel Hammad

أبسم  :امحد صاحل خليل محاد

Trade
Mark No.: 30951
ĚĚƌĞƐƐ͗ůďĞƌĂŐĂŶĞďDŽƐƚƐŚĨĂůŚĞůĂůůŚŵĞƌ

 31590
العالمة
ستشووووف
رقمووو:رة بج نوووو
التجار:ية البيو
العنووو ا



الصنفل:اال43مر 
يف اله
 7102
التاريخ /10 :
عمارة
: /13
التبليغ
عنوان

جوال

شركة



1955111244ريايت  ،التزويد ابلطعام والشراب ،
من اجل  :الكافت

العالمة التجارية رقم  31590 :
املطاعم   ،مطاعم اخلدمة الذاتية  ،مطاعم تقدمي
يف الصنف  :
43

In Class: 43
Date:
01/03/2017
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

͕Ϳ/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͕ĂƚĞƌŝŶŐ;&ŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ

 Mark No.: 30951
TradeZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ;^ĞůĨͲƐĞƌǀŝĐĞͿ͕^ĞůĨͲƐĞƌǀŝĐĞ
In Class:
43
ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕^ŶĂĐŬͲďĂƌƐ

Date: 01/03/2017


7102
ان/13
التاريخ /10 :
اخلفيفة
الوجبات
هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
تسجيل
من اجل  :الكافتريايت  ،التزويد ابلطعام والشراب ،
اخلفيفة
والعبارات In the name of: Ahmed Saleh Khalel Hammad
ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ;^ĞůĨͲƐĞƌǀŝĐĞͿ͕^ĞůĨͲƐĞƌǀŝĐĞ
صاحل خليل
الوجباتامحد
املطاعم  ،أبسم :
محاد ،الكلمات
ابستخدام
املطلق
احلماية
مطاعم تقدمي
الذاتية
اخلدمة
مطاعم
 ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕^ŶĂĐŬͲďĂƌƐ
In the name of: Ahmed Saleh Khalel Hammad
أبسم  :امحد صاحل خليل محاد
ĚĚƌĞƐƐ͗ůďĞƌĂŐĂŶĞďDŽƐƚƐŚĨĂůŚĞůĂůůŚŵĞƌ
واألرقام ذاتستشووووف
الوصفيةووورة بج نوووو
والرسومات  :البيو
العنووو ا
االستخدام العام

͕Ϳ/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͕ĂƚĞƌŝŶŐ;&ŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ

 :البيوووورة بج نوووو

العنووو ا

مر
اال
اله ل
العالمةمر
عن ل اال
مبعزلاله

::

ĚĚƌĞƐƐ͗ůďĞƌĂŐĂŶĞďDŽƐƚƐŚĨĂůŚĞůĂůůŚŵĞƌ

ستشووووف

عمارة
عمارة

كة
شركة
شر

التبليغ
عنوان التبليغ
عنوان

1955111244
1955111244



ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ ::


جوال
جوال

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

والعبارات
الكلمات
الوصفيةابستخدام
والرسوماتاملطلق
احلماية
االستخدام العام
واألرقام ذات
والرسوماتالعالمة
مبعزل عن
الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة
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Trade Mark No.: 30952

العالمة التجارية رقم  31597 :

يف الصنف  9 :

التاريخ  7102/13/10 :

In Class: 5
Date: 01/03/2017



العالمة التجارية رقم  31597 :
اجل:  9
من الصنف :
يف
مستحضرات7102
التاريخية/13/10 :,
صحية  لغاايت
وبيطر

صيدالنية

مستحضرات

طبية ,مواد محية
صيدالنية
مستحضرات
معدة اجل
من
للرضع واالطفال
لالستعمال :الطيب وأغذية



وبيطرية,مستحضرات صحية لغاايت طبية  ,مواد محية
الطيب حشو االشنان ومسع طب
لصقات ومواد ضماد
,
وأغذية للرضع واالطفال
معدة
لالستعمالرقم 31597 :
العالمة التجارية

الضارة
واحليواانت
,االسنان
ومسع طب
احلشراتاالشنان
الابدة حشو
ومطهرات ضماد
لصقات
ومواد 
الصنف 9 :
يف
االسنان ومطهرات الابدة احلشرات واحليواانت الضارة
التاريخ  7102/13/10 :
من

اجل

:

مستحضرات

صيدالنية

وبيطرية,مستحضرات صحية لغاايت طبية ,مواد محية

Trade Mark No.: 30952
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
In Class: 5 WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů͕ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇĂŶĚƐĂŶŝƚĂƌǇ
͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĚŝĞƚĞƚŝĐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƵƐĞ
Date: 01/03/2017
ĨŽŽĚĨŽƌďĂďŝĞƐ͖ƉůĂƐƚĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖ŵĂƚĞƌŝĂů
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů͕ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇĂŶĚƐĂŶŝƚĂƌǇ
ĨŽƌƐƚŽƉƉŝŶŐƚĞĞƚŚ͕ĚĞŶƚĂůǁĂǆ͖ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĚŝĞƚĞƚŝĐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƵƐĞ

ĨŽƌĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐǀĞƌŵŝŶ͖ĨƵŶŐŝĐŝĚĞƐ͕ŚĞƌďŝĐŝĚĞƐ
ĨŽŽĚĨŽƌďĂďŝĞƐ͖ƉůĂƐƚĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖ŵĂƚĞƌŝĂů

Trade Mark No.: 30952

ĨŽƌƐƚŽƉƉŝŶŐƚĞĞƚŚ͕ĚĞŶƚĂůǁĂǆ͖ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
ĨŽƌĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐǀĞƌŵŝŶ͖ĨƵŶŐŝĐŝĚĞƐ͕ŚĞƌďŝĐŝĚĞƐ

In Class: 5
Date: 01/03/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů͕ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇĂŶĚƐĂŶŝƚĂƌǇ

͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĚŝĞƚĞƚŝĐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƵƐĞ

ومبيدات فطرايت ومبيدات اعشاب  .

In the name of: SHARIKET AL SHAAR LEL
أبسم  :شركة الشعارللمستلزمات
MUSTLIZMAT AL ZERAEYAH WA AL BAITAREYAH
والبيطر
الزراعية
عرشية2017/10/1
التاسع
العدد
274
>ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,Z>>ͲDZd
العنووو ا  :نوووو بلس  -ووو ر العووووول -
Edtz><,:tt>ϬϱϵϮϮϬϮϳϳϳ
موووووووووووو رة العنبتوووووووووووو و -جوووووووووووو ال
0792202555

اعشاب  .
ومبيدات فطر
>ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^Ͳ^,Z
العدل -عمارة
ومبيدات-شارع
ايت انبلس
التبليغ :
عنوان
In>ͲDZd>Edtz><,
the name of: SHARIKET AL SHAAR LEL
الشعارللمستلزمات
العنبتاويشر-كة
أبسم :
1957717222
جوال

MUSTLIZMAT
AL ZERAEYAH WA AL BAITAREYAH
:tt>ϬϱϵϮϮϬϮϳϳϳ
والبيطرية
الزراعية
ايت ومبيدات اعشاب  .
ومبيدات فطر
In
the
name
of:
SHARIKET
AL
SHAAR
LEL
للمستلزمات
ر
الشعا
كة
شر
أبسم :

>ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,Z>>ͲDZd
العنووو ا  :نوووو بلس  -ووو ر العووووول -
MUSTLIZMAT AL ZERAEYAH WA AL BAITAREYAH
ية
ر
والبيط
الزراعية

Edtz><,:tt>ϬϱϵϮϮϬϮϳϳϳ

موووووووووووو رة العنبتوووووووووووو و -جوووووووووووو ال
 :نوووو بلس  -ووو ر العووووول -

العنووو ا

0792202555

-جوووووووووووو ال

ووووووووووو رة العنبتوووووووووووو
عنوان مو 
انبلس و-شارع
التبليغ :
0792202555

العدل -عمارة

1957717222العدل -عمارة
جوال :انبلس -شارع
التبليغ
عنوان
العنبتاوي -
العنبتاوي -جوال 1957717222



> ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,Z>>ͲDZd
Edtz><,:tt>ϬϱϵϮϮϬϮϳϳϳ

>ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^Ͳ^,Z
>ͲDZd>Edtz><,
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
>:E>h^Ͳ^,Z
Ϳ;2
>ͲDZd>Edtz><,
:tt>ϬϱϵϮϮϬϮϳϳϳ
:tt>ϬϱϵϮϮϬϮϳϳϳ
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Trade Mark No.: 30956

العالمة التجارية رقم  31596 :

يف الصنف  39 :

التاريخ  7102/13/10 :

In Class: 35
Date: 01/03/2017





 31596
رقم  :
التجارية
العالمة
املهنية وتتعلق هذه الفئة
واألعمال
اإلعالن
اجل :
من

Trade
Mark No.:
30956
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

In
Class: 35

اليت 39
الصنف :
يف
يؤديها األشخاص واهليئات .
ابخلدمات

التاريخ  7102/13/10 :
In the name of: shareket matae'm waz up dogh lelwajbat
أبسم  :شركة مطاعم واز اب
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
Trade
Mark No.:
30956
املهنية وتتعلق هذه الفئة
واألعمال
اإلعالن
اجل :
من
 31596
رقم  :
التجارية
العالمة
al sare'a
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

يعه
ر
الس
للوجبات
غ
دو
يؤديها األشخاص واهليئات .
ابخلدمات
In Class: 35
الصنف :اليت 39
يف
In
ابرفيووووووووووويthe name of: shareket matae'm waz up dogh lelwajbat
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐƌĂĨĞĚǇĂͲũĂǁǁĂůϬϱϵϵϱϴϱϱϭϱ
نوووووووووو واز
كة :مطاعم
أبسم :
بلس -
شر ا
العنوووووووووو
Date:
01/03/2017
التاريخ  7102/13/10 :
al sare'a
0799767717يعه
دوغ للوجبات السر
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
وتتعلق هذه
رفيداي-املهنية
واألعمال
اإلعالن
عنواناجل :
من
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐƌĂĨĞĚǇĂͲũĂǁǁĂůϬϱϵϵϱϴϱϱϭϱ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
1955929909الفئة:ŶĂďůƵƐƌĂĨĞĚǇĂͲũĂǁǁĂů
رفيوووووووووووي
نوووووووووو-بلس
التبليغ ا: :
العنوووووووووو
انبلس
Ϭϱϵϵϱϴϱϱϭϱ

ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

0799767717
واهليئات .
األشخاص
ابخلدمات

اصحاهبا حق
اليعطي
يؤديهاالعالمة
تسجيلاليتهذه
ان
عنوان التبليغ  :انبلس  -رفيداي ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐƌĂĨĞĚǇĂͲũĂǁǁĂů 1955929909

In the name of: shareket matae'm waz up dogh lelwajbat
ابستخدام اب
املطلق مطاعم واز
احلماية :شركة
أبسم
الكلمات والعبارات
al sare'a
للوجبات السر
دوغ
الوصفيةيعهواألرقام ذات االستخدام العام
والرسومات

ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐƌĂĨĞĚǇĂͲũĂǁǁĂůϬϱϵϵϱϴϱϱϭϱ
العالمة :نوووووووووو بلس  -رفيوووووووووووي
العنوووووووووو ا
مبعزل عن


Date: 01/03/2017

 0799767717
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ŶĂďůƵƐƌĂĨĞĚǇĂͲũĂǁǁĂů
1955929909
رفيداي
انبلس
عنوان التبليغ :



Ϳ;5

مبعزل عن العالمة





2017/10/1
العدد التاسع عرش
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Trade Mark No.: 30957

العالمة التجارية رقم  31592 :

يف الصنف  31 :

 7102/13/17
التاريخ :


In Class: 30
Date: 02/03/2017





Trade Mark
 No.: 30957
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ƐǁĞĞƚƐĂŶĚĐĂŶĚŝĞƐ
وسكاكر  31592 :
حلوايتالتجارية رقم
من اجل  :العالمة
Class:
اجلمانة 31
كةالصنف :
أبسم  :شريف
In the In
name
of:30SHARIKAT AL JUMANAH
لال ستثمار
التاريخ Date: 02/03/2017AW AL TEJARAH AL DAWLIAH  7102/13/17 :
LELESTETHMAR
والتجارة الدولية
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƐǁĞĞƚƐĂŶĚĐĂŶĚŝĞƐ

من اجل  :حلوايت وسكاكر 
العنووو ا  :الخليووول  -الجلووووة طريووووق
أبسم  :شركة اجلمانة لالستثمار
LELESTETHMAR AW AL TEJARAH AL DAWLIAH
تف والتجارة الدولية

ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/>Ͳ>:>,d&&Kh,ZK
In the name of: SHARIKAT AL JUMANAH

عنوان التبليغ



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:><,>/>Ͳ>:>,
ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/>Ͳ>:>,d&&Kh,ZK
Ϳ ; 01
d&&Kh,ZK
Ϳ ; 01
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/>Ͳ>:>,


الجلووووةتفوح
اجللدة-طريق
طريووووق
اخلليل -:الخليووول
:العنووو ا
تف

عنوان التبليغ  :اخلليل  -اجللدة طريق تفوح


438



















Ϳ ; 01

d&&Kh,ZK






العالمة التجارية رقم  31592 :

التجار6ية رقم  31592 :
العالمة
الصنف :
يف








Trade Mark No.: 30958
Trade
Mark
In
Class:
6 No.: 30958


In Class:
6
الصنف  6 :
Date:
02/03/2017
 7102
يفالتاريخ :
Trade
Mark
No.: 30958
 31592
13ر/ية رقم :
/17التجا
العالمة
Date: 02/03/2017
/17
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ŵĞƚĂůƐďƵŝůĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ŐŽŽĚƐŽĨ
 7102بناء معدنية,مصنوعات
 6/13مواد
التاريخيف :اجل
من
In Class:
6
الصنف ::
ĐŽŵŵŽŶŵĞƚĂůŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐŽƌĞƐ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŵĞƚĂůƐďƵŝůĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ŐŽŽĚƐŽĨ
مصنوعات
حدادة,اجل :
من
من
معدنية,مصنوعة
بناء ,منتجات
مواد صغرية
معدنية
Date:
02/03/2017
7102
خردوات/13/17
التاريخ :
ĐŽŵŵŽŶŵĞƚĂůŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐŽƌĞƐ
مصنوعة من
منتجات
خردوات
اخرى 
صغرية,فئات
معدنيةواردةمواديف
غري
نفيسه
حدادة,غري
معادن
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŵĞƚĂůƐďƵŝůĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ŐŽŽĚƐŽĨ
معدنية,مصنوعات
بناء
من اجل :
ĐŽŵŵŽŶŵĞƚĂůŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐŽƌĞƐ
 qaraman
In the name of: ahmad na'eem hashem
هاشمواردة يف فئات اخرى 
نعيم غري
امحدنفيسه
معادن غري
قرمان صغرية,منتجات مصنوعة من
خردوات معدنية
أبسم :حدادة,
In the name of: ahmad na'eem hashem qaraman
هاشم -قرمان
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƌĂĨŝĚŝĂũĂǁĂů͗ϬϱϵϵϯϬϭϰϳϭ
رفيوووي  -جووو
نعيموو بلس
امحد :
أبسم :العنوو ا
فئاتال اخرى 
غري واردة يف
غرينونفيسه
معادن
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƌĂĨŝĚŝĂũĂǁĂů͗ϬϱϵϵϯϬϭϰϳϭ
رقر
0799701151رفيوووي  -جووو ال
العنوو :ا  :نووو بلس -
In the
name of: ahmad na'eem hashem qaraman
أبسم  :امحد نعيم هاشم قرمان
͗ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲƌĂĨŝĚŝĂũĂǁĂů
عنوانرقر :
 -0799701151رفيداي  -جوال رقم :
التبليغ  :انبلس
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƌĂĨŝĚŝĂũĂǁĂů͗ϬϱϵϵϯϬϭϰϳϭ
العنوو ا  :نووو بلس  -رفيوووي  -جووو ال
ϬϱϵϵϯϬϭϰϳϭ
͗ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲƌĂĨŝĚŝĂũĂǁĂů
انبلس  -رفيداي  -جوال رقم :
عنوان التبليغ :
1955310420

رقر 0799701151 :

ϬϱϵϵϯϬϭϰϳϭ
1955310420

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
͗:ŶĂďůƵƐͲƌĂĨŝĚŝĂũĂǁĂů
عنوان التبليغ  :انبلس  -رفيداي  -جوال رقم :


ϬϱϵϵϯϬϭϰϳϭ
 1955310420
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العدد التاسع عرش 2017/10/1
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Trade Mark No.: 30959
Trade
Mark No.: 30959
In Class: 30

العالمة التجارية رقم  31595 :
31رقم  31595 :
التجارية
العالمة
يف الصنف :

31/17
الصنف :
يف
 7102/13
التاريخ :

وسكاكر 
من
حلوايت7102/
اجل13/17: :
التاريخ
أبسم  :شركة اجلمانة لالستثمار
من اجل  :حلوايت وسكاكر 
والتجارة الدولية

In
Class:
30
Date:
02/03/2017

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ƐǁĞĞƚƐĂŶĚĐĂŶĚŝĞƐ
Date:
02/03/2017
In the name of: SHARIKAT AL JUMANAH
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ƐǁĞĞƚƐĂŶĚĐĂŶĚŝĞƐ

LELESTETHMAR
AW AL TEJARAH
AL DAWLIAH


In
the name of: SHARIKAT AL JUMANAH
لالستثمار
شركة  :اجلمانة
أبسم :
ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/>Ͳ>:>,d&&Kh,ZK
الجلووووة طريووووق
الخليووول -
العنووو ا
LELESTETHMAR
AW AL TEJARAH AL DAWLIAH
Trade Mark No.: 30959
تف
الدولية رقم  31595 :
والتجارةالتجارية
العالمة
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:><,>/>Ͳ>:>,
تفوح
طريق
اجللدة
اخلليل
:
التبليغ
عنوان
In Class: 30
الصنف ا 31: :
ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/>Ͳ>:>,d&&Kh,ZK
الخليووول  -الجلووووة طريووووق
يف العنووو
d&&Kh,ZK





Date:
02/03/2017
التاريختف  7102/13/17 :



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
><,>/>Ͳ>:>,
اجللدة طريق تفوح
اخلليل -
التبليغ :
عنوان
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƐǁĞĞƚƐĂŶĚĐĂŶĚŝĞƐ
وسكاكر 
حلوايت
اجل :
من


Ind&&Kh,ZK
the name of: SHARIKAT AL JUMANAH
أبسم  :شر 
كة اجلمانة لالستثمار
LELESTETHMAR
AW AL TEJARAH AL DAWLIAH

والتجارة الدولية
; 07 440
Ϳ


ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/>Ͳ>:>,d&&Kh,ZK
العنووو ا  :الخليووول  -الجلووووة طريووووق
تف





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/>Ͳ>:>,
d&&Kh,ZK
Ϳ ; 07


Trade Mark No.: 30960

عنوان التبليغ  :اخلليل  -اجللدة طريق تفوح




العالمة التجارية رقم  31561 :

يف الصنف  31 :

التاريخ  7102/13/17 :

من اجل  :حلوايت وسكاكر 
أبسم  :شركة اجلمانة لالستثمار
والتجارة الدولية




 In Class: 30



Date: 02/03/2017

Ϳ ; 07
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƐǁĞĞƚƐĂŶĚĐĂŶĚŝĞƐ
In the name of: SHARIKAT AL JUMANAH
LELESTETHMAR AW AL TEJARAH AL DAWLIAH

العنووو ا  :الخليووول  -الجلووووة طريووووق



ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/>Ͳ>:>,d&&Kh,ZK

تف

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/>Ͳ>:>,
عنوان التبليغ  :اخلليل  -اجللدة طريق تفوح
d&&Kh,ZK


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







مبعزل عن العالمة







/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƐǁĞĞƚƐĂŶĚĐĂŶĚŝĞƐ
In the name of: SHARIKAT AL JUMANAH
LELESTETHMAR AW AL TEJARAH AL DAWLIAH

من اجل  :حلوايت وسكاكر 
كة اجلمانة لالستثمار
أبسم  :شر
والتجارة الدولية

 :الخليووول

العنووو ا
تف

ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/>Ͳ>:>,d&&Kh,ZK

 -الجلووووة طريووووق

العدد التاسع عرش 2017/10/1

عنوان التبليغ  :اخلليل  -اجللدة طريق تفوح

 :ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحاهبا

:><,>/>Ͳ>:>,

حق

والعبارات
الكلمات
ابستخدام
املطلق
احلماية
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة
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ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
d&&Kh,ZK






441



Ϳ ; 03













العالمة التجارية رقم  31560 :
يف الصنف  5 :
العالمة التجارية رقم 31560 :
يف الصنف  5 :
التاريخ 7102 /13 /17 :



Date: 02/03/2017



من اجل  :التسجيالت السمعية البصرية اليت تعرض
كة اليت
األفالم وبرامج الرتفيه اليت تعرض الرسوم املتحر

التاريخ  7102/13/17 :

من اجل  :التسجيالت السمعية البصرية اليت تعرض
األفالم وبرامج الرتفيه اليت تعرض الرسوم املتحركة اليت
تستهدف بشكل رئيسي

Trade Mark No.: 30961
In Class: 9

Trade Mark No.: 30961
In Class: 9

األطفال والشباب؛

مغناطيسات للتزيني؛ إطارات الصور الرقمية؛ اخلوذ
الواقية لأللعاب الرايضية؛ النظارات الطبية ،النظارات

ال شمسية ،اإلطارات وحافظاهتا؛ امللفات السمعية
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

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵĚŝŽǀŝƐƵĂůƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐĨŝůŵƐ

ĂŶĚĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐĂŶŝŵĂƚŝŽŶƚĂƌŐĞƚĞĚ
ƉƌŝŵĂƌŝůǇƚŽĐŚŝůĚƌĞŶĂŶĚǇŽƵŶŐĂĚƵůƚƐ͖ĚĞĐŽƌĂƚŝǀĞ
ŵĂŐŶĞƚƐ͖ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽĨƌĂŵĞƐ͖ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞŚĞůŵĞƚƐĨŽƌ

Date: 02/03/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵĚŝŽǀŝƐƵĂůƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐĨŝůŵƐ
ĂŶĚĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐĂŶŝŵĂƚŝŽŶƚĂƌŐĞƚĞĚ
ƉƌŝŵĂƌŝůǇƚŽĐŚŝůĚƌĞŶĂŶĚǇŽƵŶŐĂĚƵůƚƐ͖ĚĞĐŽƌĂƚŝǀĞ
ŵĂŐŶĞƚƐ͖ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽĨƌĂŵĞƐ͖ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞŚĞůŵĞƚƐĨŽƌ
͖ƐƉŽƌƚƐ͖ĞǇĞŐůĂƐƐĞƐ͕ƐƵŶŐůĂƐƐĞƐ͕ĨƌĂŵĞƐĂŶĚĐĂƐĞƐƚŚĞƌĞĨŽƌ
ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĨŝůĞƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐĂŶŝŵĂƚŝŽŶ
ƚĂƌŐĞƚĞĚƉƌŝŵĂƌŝůǇƚŽĐŚŝůĚƌĞŶĂŶĚǇŽƵŶŐĂĚƵůƚƐ͖ǀŝĚĞŽ
ŐĂŵĞĐĂƌƚƌŝĚŐĞƐ͖ǀŝĚĞŽŐĂŵĞƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ
ƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌŐĂŵĞƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐĂŶŝŵĂƚŝŽŶƚĂƌŐĞƚĞĚƉƌŝŵĂƌŝůǇ
ƚŽĐŚŝůĚƌĞŶĂŶĚǇŽƵŶŐĂĚƵůƚƐ͖ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ďŽŽŬƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐĐŽŵĞĚǇ͕ĂĐƚŝŽŶĂŶĚĂĚǀĞŶƚƵƌĞƚĂƌŐĞƚĞĚ
ƉƌŝŵĂƌŝůǇƚŽĐŚŝůĚƌĞŶĂŶĚǇŽƵŶŐĂĚƵůƚƐ͖ĂůůĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚ
ŐŽŽĚƐĂƌĞŽŶůǇŝŶĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶǁŝƚŚĂŶŝŵĂƚĞĚĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ
ƐĞƌŝĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐƚĂƌŐĞƚĞĚƉƌŝŵĂƌŝůǇƚŽĐŚŝůĚƌĞŶĂŶĚ
͘ǇŽƵŶŐĂĚƵůƚƐ

والشباب؛ الكتب اإللكرتونية االابلة للتحميل اليت
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 .

أبسم  :ذا كارتون نيتورك  ،إنك.

العنووو ا  1070 :تيشوووو وب برايوووو

In the name of: The Cartoon Network, Inc.,
ا

أ ببلي ا أت نت ا ج رجيو 70716

ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϬϱϬdĞĐŚǁŽŽĚƌŝǀĞ͕Et͕ƚůĂŶƚĂ͕'ĞŽƌŐŝĂ
^ϯϬϯϭϴ͕h

ا ال الي ت المتحوة األ ري يا

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

ص .ب  4427البرية

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



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







أبسم

:

كة
شر

لالستثمار

اجلمانة

والتجارة الدولية

 :الخليووول

العنووو ا
تف

LELESTETHMAR AW AL TEJARAH AL DAWLIAH
ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/>Ͳ>:>,d&&Kh,ZK

 -الجلووووة طريووووق

عنوان التبليغ  :اخلليل  -اجللدة طريق تفوح

 :ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحاهبا

العدد التاسع عرش 2017/10/1

:><,>/>Ͳ>:>,

حق

والعبارات
الكلمات
ابستخدام
املطلق
احلماية
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
d&&Kh,ZK
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مبعزل عن العالمة





Ϳ ; 03






العالمة التجارية رقم  31567 :
يف الصنف  40 :





العالمة التجارية رقم 31560 :
يف الصنف  5 :

Trade Mark No.: 30962
In Class: 41



Trade Mark No.: 30961
In Class: 9



التاريخ  7102/13/17 :

التاريخ 7102 /13 /17 :

Date: 02/03/2017

Date: 02/03/2017



من اجل  :التسجيالت السمعية البصرية اليت تعرض
كة اليت
األفالم وبرامج الرتفيه اليت تعرض الرسوم املتحر

من اجل  :خدمات الرتفيه  ،حتديدا :خدمات توفري
برامج وحمتوى الرتفيه اليت تعرض رسوم متحركة
تستهدف بشكل رئيسي األطفال والشباب من خالل
التلفاز ،االقمار الصناعية ،اإلنرتنت ،الشبكات
الالسلكية وشبكات االتصاالت اإللكرتونية األخرى؛

مجيع اخلدمات املذكورة فقط فيما يتعلق بسلسلة برامج
الرتفيه املتحركة اليت تستهدف بشكل رئيسي األطفال

والشباب .
أبسم  :ذا كارتون نيتورك  ،إنك.

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵĚŝŽǀŝƐƵĂůƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐĨŝůŵƐ

ĂŶĚĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐĂŶŝŵĂƚŝŽŶƚĂƌŐĞƚĞĚ
ƉƌŝŵĂƌŝůǇƚŽĐŚŝůĚƌĞŶĂŶĚǇŽƵŶŐĂĚƵůƚƐ͖ĚĞĐŽƌĂƚŝǀĞ
ŵĂŐŶĞƚƐ͖ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽĨƌĂŵĞƐ͖ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞŚĞůŵĞƚƐĨŽƌ

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ

ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵƐĂŶĚĐŽŶƚĞŶƚĨĞĂƚƵƌŝŶŐ
ĂŶŝŵĂƚŝŽŶƚĂƌŐĞƚĞĚƉƌŝŵĂƌŝůǇƚŽĐŚŝůĚƌĞŶĂŶĚǇŽƵŶŐĂĚƵůƚƐ
ǀŝĂƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ͕ƐĂƚĞůůŝƚĞ͕ƚŚĞŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ǁŝƌĞůĞƐƐŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚ
ŽƚŚĞƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŶĞƚǁŽƌŬƐ͖Ăůů
ĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚƐĞƌǀŝĐĞƐĂƌĞŽŶůǇŝŶĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶǁŝƚŚ
ĂŶŝŵĂƚĞĚĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚƐĞƌŝĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐƚĂƌŐĞƚĞĚ
͘ƉƌŝŵĂƌŝůǇƚŽĐŚŝůĚƌĞŶĂŶĚǇŽƵŶŐĂĚƵůƚƐ

In the name of: The Cartoon Network, Inc.,

العنووو ا  1070 :تيشوووو وب برايوووو

ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϬϱϬdĞĐŚǁŽŽĚƌŝǀĞ͕Et͕ƚůĂŶƚĂ͕'ĞŽƌŐŝĂ
^ϯϬϯϭϴ͕h

ا

أ ببلي ا أت نت ا ج رجيو 70716
ا ال الي ت المتحوة األ ري يا

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

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

Ϳ ; 09

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة




443



Ϳ ; 09














العالمة التجارية رقم  31563 :
العال مة التجارية رقم 31563 :

يف الصنف 3 :



In Class: 3




التاريخ 7102 /13 /17 :
من اجل  :منظفات االسنان؛ غسول الفم ،لغري الغاايت

يف الصنف  3 :

الطبية؛ مستحضرات تنظيف األسنان؛
االصطناعية ؛
لتنظيف أطقم األسنان

املستحضرات
علكة تبييض

األ سنان؛ شرائط تبييض األسنان؛ جل تبييض األسنان؛

التاريخ  7102/13/17 :
من اجل  :منظفات االسنان؛ غسول الفم ،لغري الغاايت
جل األسنان؛ مستحضرات تنظيف األسنان
مستحضرات جتميلية للعناية ابلفم واألسنان.

ابلفرشاة؛


أبسم  :السري ،أس.إيه.
العنوو ا
بر

ل

:

سوو ربيني ا  770ا

نا ا تسب ني

عنوان التبليغ  :سااب
ص .ب  4427البرية


كاهم
وشر

الفكرية

-

الطبية؛ مستحضرات تنظيف األسنان؛ املستحضرات
لتنظيف أطقم األسنان االصطناعية ؛ علكة تبييض




األسنان؛ شرائط تبييض األسنان؛ جل تبييض األسنان؛

جل األسنان؛ مستحضرات تنظيف األسنان ابلفرشاة؛
مستحضرات جتميلية للعناية ابلفم واألسنان .

أبسم  :السري ،أس.إيه.

Date: 02/03/2017

In Class: 3

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ͖ŵŽƵƚŚǁĂƐŚĞƐ͕ŶŽƚĨŽƌ

͖ŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƚŽŽƚŚĐůĞĂŶŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐĚĞŶƚƵƌĞƐ͖ƚĞĞƚŚǁŚŝƚĞŶŝŶŐŐƵŵ
͖ƚĞĞƚŚǁŚŝƚĞŶŝŶŐƐƚƌŝƉƐ͖ĚĞŶƚĂůďůĞĂĐŚŝŶŐŐĞůƐ͖ƚŽŽƚŚŐĞů
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌďƌƵƐŚŝŶŐƚĞĞƚŚ͖ĐŽƐŵĞƚŝĐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
͘ƚŚĞĐĂƌĞŽĨŵŽƵƚŚĂŶĚƚĞĞƚŚ

Date: 02/03/2017

In the name of: LACER, S.A.

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ͖ŵŽƵƚŚǁĂƐŚĞƐ͕ŶŽƚĨŽƌ

ĚĚƌĞƐƐ͗^ĂƌĚĞŶǇĂ͕ϯϱϬ͕ϬϴϬϮϱĂƌĐĞůŽŶĂ͕^ƉĂŝŶ

06027

للملكية

Trade Mark No.: 30963

Trade Mark No.: 30963

͖ŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƚŽŽƚŚĐůĞĂŶŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐĚĞŶƚƵƌĞƐ͖ƚĞĞƚŚǁŚŝƚĞŶŝŶŐŐƵŵ
͖ƚĞĞƚŚǁŚŝƚĞŶŝŶŐƐƚƌŝƉƐ͖ĚĞŶƚĂůďůĞĂĐŚŝŶŐŐĞůƐ͖ƚŽŽƚŚŐĞů
Ϳ ; 06
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌďƌƵƐŚŝŶŐƚĞĞƚŚ͖ĐŽƐŵĞƚŝĐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
͘ƚŚĞĐĂƌĞŽĨŵŽƵƚŚĂŶĚƚĞĞƚŚ
:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ







In the name of: LACER, S.A.



التاريخ  7102/13/17 :
من اجل  :منظفات االسنان؛ غسول الفم ،لغري الغاايت

العدد التاسع عرش 2017/10/1

الطبية؛ مستحضرات تنظيف األسنان؛ املستحضرات
لتنظيف أطقم األسنان االصطناعية ؛ علكة تبييض

األسنان؛ شرائط تبييض األسنان؛ جل تبييض األسنان؛
جل األسنان؛ مستحضرات تنظيف األسنان ابلفرشاة؛
مستحضرات جتميلية للعناية ابلفم واألسنان .

أبسم  :السري ،أس.إيه.

Date: 02/03/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ͖ŵŽƵƚŚǁĂƐŚĞƐ͕ŶŽƚĨŽƌ

͖ŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƚŽŽƚŚĐůĞĂŶŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
279

͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐĚĞŶƚƵƌĞƐ͖ƚĞĞƚŚǁŚŝƚĞŶŝŶŐŐƵŵ
͖ƚĞĞƚŚǁŚŝƚĞŶŝŶŐƐƚƌŝƉƐ͖ĚĞŶƚĂůďůĞĂĐŚŝŶŐŐĞůƐ͖ƚŽŽƚŚŐĞů
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌďƌƵƐŚŝŶŐƚĞĞƚŚ͖ĐŽƐŵĞƚŝĐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
͘ƚŚĞĐĂƌĞŽĨŵŽƵƚŚĂŶĚƚĞĞƚŚ

In the name of: LACER, S.A.

ĚĚƌĞƐƐ͗^ĂƌĚĞŶǇĂ͕ϯϱϬ͕ϬϴϬϮϱĂƌĐĞůŽŶĂ͕^ƉĂŝŶ

العن و ا  :سوو ربيني ا  770ا 06027
بر ل نا ا تسب ني

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

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











444



Ϳ ; 06

Ϳ ; 09













العالمة التجارية رقم  31564 :
يف الصنف  9 :
العال مة التجارية رقم 31563 :

يف الصنف 3 :



In Class: 3




التاريخ 7102 /13 /17 :
من اجل  :منظفات االسنان؛ غسول الفم ،لغري الغاايت
الطبية؛ مستحضرات تنظيف األسنان؛
االصطناعية ؛
لتنظيف أطقم األسنان

التاريخ  7102/13/17 :

املستحضرات
علكة تبييض

األ سنان؛ شرائط تبييض األسنان؛ جل تبييض األسنان؛
جل األسنان؛ مستحضرات تنظيف األسنان
مستحضرات جتميلية للعناية ابلفم واألسنان.

ابلفرشاة؛


من اجل  :املستحضرات الصيدالنية والطبية؛
املستحضرات الصحية لألغراض الطبية؛ مواد وأطعمة

أبسم  :السري ،أس.إيه.
العنوو ا
بر

ل

:

سوو ربيني ا  770ا

نا ا تسب ني

عنوان التبليغ  :سااب
ص .ب  4427البرية


كاهم
وشر

الفكرية

Date: 02/03/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ͖ŵŽƵƚŚǁĂƐŚĞƐ͕ŶŽƚĨŽƌ

͖ŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƚŽŽƚŚĐůĞĂŶŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐĚĞŶƚƵƌĞƐ͖ƚĞĞƚŚǁŚŝƚĞŶŝŶŐŐƵŵ
͖ƚĞĞƚŚǁŚŝƚĞŶŝŶŐƐƚƌŝƉƐ͖ĚĞŶƚĂůďůĞĂĐŚŝŶŐŐĞůƐ͖ƚŽŽƚŚŐĞů
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌďƌƵƐŚŝŶŐƚĞĞƚŚ͖ĐŽƐŵĞƚŝĐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
͘ƚŚĞĐĂƌĞŽĨŵŽƵƚŚĂŶĚƚĞĞƚŚ

Date: 02/03/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƐĂŶĚŵĞĚŝĐĂů

In the name of: LACER, S.A.

ĚĚƌĞƐƐ͗^ĂƌĚĞŶǇĂ͕ϯϱϬ͕ϬϴϬϮϱĂƌĐĞůŽŶĂ͕^ƉĂŝŶ

06027

للملكية

Trade Mark No.: 30964
In Class: 5

Trade Mark No.: 30963

-

احلمية الغذائية املخصصة لالستخدام الطيب ،أغذية
لألطفال الرضع؛ مكمالت احلمية الغذائية للبشر؛




لصقات اجلروح ،مواد التضميد؛ مواد حشو األسنان،

مشع األسنان؛ املطهرات؛ مستحضرات صيدالنية
الستخدامات األسنان؛ املستحضرات واألدوات لطب

͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐĂŶŝƚĂƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ
ĚŝĞƚĞƚŝĐĨŽŽĚĂŶĚƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƵƐĞ͕ĨŽŽĚ
͕ĨŽƌďĂďŝĞƐ͖ĚŝĞƚĂƌǇƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐĨŽƌŚƵŵĂŶƐ͖ƉůĂƐƚĞƌƐ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖ŵĂƚĞƌŝĂůĨŽƌƐƚŽƉƉŝŶŐƚĞĞƚŚ͕ĚĞŶƚĂů
Ϳ ; 06
ǁĂǆ͖ĚŝƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ͖ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌĚĞŶƚĂů
ƵƐĞ͖ĚĞŶƚĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚĂƌƚŝĐůĞƐ͖ŵĞĚŝĐĂƚĞĚŵŽƵƚŚ
͖ĐĂƌĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ŵŽƵƚŚǁĂƐŚĞƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ
͘ŐƵŵĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĂĚŚĞƐŝǀĞƐĨŽƌĚĞŶƚƵƌĞƐ
:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ









األسنان؛ مستحضرات العناية ابلفم الطبية؛ غسوالت
الفم للغاايت الطبية؛ صمغ لغاايت طبية؛ مواد لصق

ألطقم األسنان .

أبسم  :السري ،أس.إيه.

العن و ا  :سوو ربيني ا  770ا 06027
بر ل نا ا تسب ني

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

ص .ب  4427البرية



In the name of: LACER, S.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗^ĂƌĚĞŶǇĂ͕ϯϱϬ͕ϬϴϬϮϱĂƌĐĞůŽŶĂ͕^ƉĂŝŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







280

العدد التاسع عرش 2017/10/1
445
Ϳ ; 09




العال مة








التجارية رقم 31563 :

Trade Mark No.: 30965
In Class: 21



العالمة التجارية رقم  31569 :
يف الصنف  70 :
يف الصنف 3 :

Trade Mark No.: 30963
In Class: 3



Date: 02/03/2017


التاريخ 7102 /13 /17 :
من اجل  :منظفات االسنان؛ غسول الفم ،لغري الغاايت
الطبية؛ مستحضرات تنظيف األسنان؛
االصطناعية ؛
لتنظيف أطقم األسنان

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ͖ŵŽƵƚŚǁĂƐŚĞƐ͕ŶŽƚĨŽƌ

͖ŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƚŽŽƚŚĐůĞĂŶŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐĚĞŶƚƵƌĞƐ͖ƚĞĞƚŚǁŚŝƚĞŶŝŶŐŐƵŵ
͖ƚĞĞƚŚǁŚŝƚĞŶŝŶŐƐƚƌŝƉƐ͖ĚĞŶƚĂůďůĞĂĐŚŝŶŐŐĞůƐ͖ƚŽŽƚŚŐĞů
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌďƌƵƐŚŝŶŐƚĞĞƚŚ͖ĐŽƐŵĞƚŝĐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
͘ƚŚĞĐĂƌĞŽĨŵŽƵƚŚĂŶĚƚĞĞƚŚ

املستحضرات
علكة تبييض

األ سنان؛ شرائط تبييض األسنان؛ جل تبييض األسنان؛

Date: 02/03/2017

التاريخ  7102/13/17 :
من اجل  :فراشي األسنان؛ حافظات فراشي األسنان؛

ابلفرشاة؛


جل األسنان؛ مستحضرات تنظيف األسنان
مستحضرات جتميلية للعناية ابلفم واألسنان.

أبسم  :السري ،أس.إيه.
العنوو ا
بر

ل

:

سوو ربيني ا  770ا

نا ا تسب ني

عنوان التبليغ  :سااب
ص .ب  4427البرية


كاهم
وشر

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dŽŽƚŚďƌƵƐŚĞƐ͖dŽŽƚŚďƌƵƐŚĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐ

ĚĚƌĞƐƐ͗^ĂƌĚĞŶǇĂ͕ϯϱϬ͕ϬϴϬϮϱĂƌĐĞůŽŶĂ͕^ƉĂŝŶ

06027

للملكية

In the name of: LACER, S.A.

الفكرية

:

-

dŽŽƚŚďƌƵƐŚďƌŝƐƚůĞƐ͖dŽŽƚŚďƌƵƐŚŚŽůĚĞƌƐ͖ƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
ĐůĞĂŶŝŶŐƚĞĞƚŚĂŶĚŐƵŵƐƵƐŝŶŐŚŝŐŚƉƌĞƐƐƵƌĞǁĂƚĞƌĨŽƌ
ŚŽŵĞƵƐĞ͖ĞŶƚĂůĐůĞĂŶŝŶŐĂƌƚŝĐůĞƐ͖&ůŽƐƐĨŽƌĚĞŶƚĂů
Ϳ ; 06
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĞŶƚĂůƚĂƉĞ͖ĞŶƚĂůĨůŽƐƐĚŝƐƉĞŶƐĞƌƐ͖DĂƚĞƌŝĂůĨŽƌ
͘ďƌƵƐŚͲŵĂŬŝŶŐ

شعريات فراشي األسنان؛ محاالت فراشي األسنان؛









األجهزة لتنظيف األسنان واللثة ابستخدام املاء ذو
الضغط العايل لالستعمال املنزيل؛ أدوات تنظيف


األسنان؛ خيوط لألسنان؛ شريط األسنان؛ موزعات

خيوط األسنان؛ مواد صناعة الفراشي .
أبسم  :السري ،أس.إيه.

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

In the name of: LACER, S.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗^ĂƌĚĞŶǇĂ͕ϯϱϬ͕ϬϴϬϮϱĂƌĐĞůŽŶĂ͕^ƉĂŝŶ

العن و ا  :سوو ربيني ا  770ا 06027
بر ل نا ا تسب ني

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

ص .ب  4427البرية




446
















العالمة التجارية رقم  31566 :
يف الصنف  3 :




العالمة التجارية رقم 31566 :
يف الصنف  3 :
التاريخ 7102 /13 /17 :

Ϳ ; 02







التاريخ  7102/13/17 :

جتميل للشعر؛ الشامبو؛ منظفات االسنان.
أبسم  :السري ،أس.إيه.



من اجل  :الصابون؛ املواد العطرية ،الزيوت العطرية،
مستحضرات التجميل ،لوشن الشعر ،مستحضرات
العنوو ا
بر

Trade Mark No.: 30966
In Class: 3

Trade Mark No.: 30966
In Class: 3
Date: 02/03/2017

من اجل  :الصابون؛ املواد العطرية ،الزيوت العطرية،
مستحضرات التجميل ،لوشن الشعر ،مستحضرات

 :سوو ربيني ا  770ا 06027

ل نا ا تسب ني

كاهم للملكية الفكرية -
عنوان التبليغ  :سااب وشر

ص .ب  4427البرية


جتميل للشعر؛ الشامبو؛ منظفات االسنان .
أبسم  :السري ،أس.إيه.

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ

Date: 02/03/2017

͖ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͕ŚĂŝƌĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͖ƐŚĂŵƉŽŽƐ
͘ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ

In the name of: LACER, S.A.

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
͖ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͕ŚĂŝƌĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͖ƐŚĂŵƉŽŽƐ
͘ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ

ĚĚƌĞƐƐ͗^ĂƌĚĞŶǇĂ͕ϯϱϬ͕ϬϴϬϮϱĂƌĐĞůŽŶĂ͕^ƉĂŝŶ
:











العن و ا  :سوو ربيني ا  770ا 06027
بر ل نا ا تسب ني

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

ص .ب  4427البرية





Ϳ ; 05

In the name of: LACER, S.A.



ĚĚƌĞƐƐ͗^ĂƌĚĞŶǇĂ͕ϯϱϬ͕ϬϴϬϮϱĂƌĐĞůŽŶĂ͕^ƉĂŝŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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العدد التاسع عرش 2017/10/1
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العالمة التجارية رقم  31562 :
يف الصنف  36 :

Trade Mark No.: 30968
In Class: 36







Date:Trade
02/03/2017
Mark No.: 30968

التاريخ  7102/13/17 :

العالمة التجارية رقم  31562 :
يف الصنف  36 :

In Class: 36

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
/ŶƐƵƌĂŶĐĞ͖ĨŝŶĂŶĐŝĂůĂĨĨĂŝƌƐ͖ŵŽŶĞƚĂƌǇ
Date: 02/03/2017

ĂĨĨĂŝƌƐ͖ƌĞĂůĞƐƚĂƚĞĂĨĨĂŝƌƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/ŶƐƵƌĂŶĐĞ͖ĨŝŶĂŶĐŝĂůĂĨĨĂŝƌƐ͖ŵŽŶĞƚĂƌǇ

 ،7102الشؤون التمويلية ،
خدمات/13التأمني
من اجل :
التاريخ /17 :
ال شؤون املالية والشؤون العقارية 
أبسم  :الشركة الفلسطينية لنقل In the name of: Alshareka Alfalastenya Lenaqel Alamwal
االموال واملقتنيات الثمينة Wa Almoqtanyat Althamena Wa Alkhadamat Almasrefya
Mosahama Khososya
خصوصية
مسامهة
واخلدمات املصرفية
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚtĂůďŝƌŝĞŚ
العن ا  :رام هللا والبيرة
من اجل  :خدمات التأمني  ،الشؤون التمويلية ،
ĂĨĨĂŝƌƐ͖ƌĞĂůĞƐƚĂƚĞĂĨĨĂŝƌƐ
ال شؤون املالية والشؤون العقارية 
In the name of: Alshareka Alfalastenya Lenaqel Alamwal
أبسم  :الشركة الفلسطينية لنقل
Wa Almoqtanyat Althamena Wa Alkhadamat Almasrefya
الثمينة
واملقتنيات
االموال
Mosahama Khososya
واخلدمات املصرفية مسامهة

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :كمال ومشاركوه  -عمارة اجلرمق -
مقابل مديرية الرتبية والتعليم  -الشرفة  -البرية
العن ا  :رام هللا والبيرة
 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

خصوصية

الكلماتاجلرمق -
ابستخدام  -عمارة
املطلق ومشاركوه
احلماية :كمال
عنوان التبليغ
مقابل مديرية الرتبية والتعليم  -الشرفة  -البرية


 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق



ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚtĂůďŝƌŝĞŚ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

والعبارات

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة


احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة
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العالمة التجارية رقم  31565 :
يف الصنف  35 :






Trade Mark No.: 30969
In Class: 39
Date:Trade
02/03/2017
Mark No.: 30968

التاريخ  7102/13/17 :

العالمة التجارية رقم  31562 :
يف الصنف  36 :

In Class: 36

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
dƌĂŶƐƉŽƌƚ͖ƉĂĐŬĂŐŝŶŐĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞŽĨ
Date: 02/03/2017
ŐŽŽĚƐ͖ƚƌĂǀĞůĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/ŶƐƵƌĂŶĐĞ͖ĨŝŶĂŶĐŝĂůĂĨĨĂŝƌƐ͖ŵŽŶĞƚĂƌǇ

 7102وختزين السلع وتنظيم
النقل/13وتغليف
من اجل :
التاريخ /17 :
خدمات التأمني  ،الشؤون التمويلية ،
الرحالت اجل :
من
والسفر 
ĂĨĨĂŝƌƐ͖ƌĞĂůĞƐƚĂƚĞĂĨĨĂŝƌƐ
ال شؤون املالية والشؤون العقارية 
In theInname
of: Alshareka
Alfalastenya
الفلسطينيةلنقللنقل Alamwal
the name
of: Alshareka
AlfalastenyaLenaqel
Lenaqel Alamwal
الشركة
أبسم :أبسم :
الفلسطينية
الشركة
Wa Almoqtanyat Althamena Wa Alkhadamat Almasrefya
واملقتنيات
االموال
Wa Almoqtanyat
الثمينة Althamena Wa Alkhadamat Almasrefya
Mosahama Khososya
املصرفية الثمينة
واملقتنيات
االموال
مسامهة
واخلدمات
Mosahama Khososya
خصوصية
مسامهة
واخلدمات املصرفية
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚtĂůďŝƌŝĞŚ
العن ا  :رام هللا والبيرة
خصوصية

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :كمال ومشاركوه  -عمارة اجلرمق -
مقابل مديرية الرتبية والتعليم  -الشرفة  -البرية

العن ا  :رام هللا والبيرة
 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق



والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام



عمارة اجلرمق -
كوه -
كمال ومشار
الكلمات
ابستخدام
التبليغ :املطلق
عنوان احلماية
مقابل مديرية الرتبية والتعليم  -الشرفة  -البرية

والعبارات

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚtĂůďŝƌŝĞŚ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

In the name of: Alshareka Alfalastenya Lenaqel Alamwal
Wa Almoqtanyat Althamena Wa Alkhadamat Almasrefya
Mosahama Khososya

282

 الشركة الفلسطينية لنقل: أبسم
االموال واملقتنيات الثمينة

العدد التاسع
مسامهة2017/10/1
واخلدماتعرشاملصرفية
خصوصية

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚtĂůďŝƌŝĞŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 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
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والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة





Trade Mark No.: 30971
In Class: 1

; 70 Ϳ

Date: 05/03/2017

 31520 : ال عالمة التجارية رقم
 0 : يف الصنف

 7102/13/19 : التاريخ
 مضافات امسنتية،  كيماوايت صناعية: من اجل


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚĞŵŝĐĂůƐ;/ŶĚƵƐƚƌŝĂůͿ͕ĞŵĞŶƚĂŶĚ
Trade Mark No.: 30971
ĐŽŶĐƌĞƚĞĂĚĚŝƚŝǀĞƐ





In Class: 1

05/03/2017
In theDate:
name
of: Sharekat Protex A Cote International
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚĞŵŝĐĂůƐ;/ŶĚƵƐƚƌŝĂůͿ͕ĞŵĞŶƚĂŶĚ
مضافات امسنتية
Lekimawiyat
Albena'a
Mosahama Khososiya
ĐŽŶĐƌĞƚĞĂĚĚŝƚŝǀĞƐ

In the name of: Sharekat Protex A Cote International
Lekimawiyat Albena'a Mosahama Khososiya

ĚĚƌĞƐƐ͗ůĞƐĂǁŝǇĂůƋƵĚƐ
ĚĚƌĞƐƐ͗ůĞƐĂǁŝǇĂůƋƵĚƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ůĞƐĂǁŝǇĂůƋƵĚƐ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ůĞƐĂǁŝǇĂůƋƵĚƐ









 31520 : ال عالمة التجارية رقم
 وخرسانية
 0 : الصنف
يف

 7102/13/19 : التاريخ
 شركة بروتكس ايه كوت: أبسم
،  كيماوايت صناعية: من اجل

وخرسانية لكيماوايت البناء
انرتانشوانل

 شركة بروتكس ايه كوت: أبسم
مسامهة خصوصية
انرتانشوانل لكيماوايت البناء

العيس يا القوس
: مسامهة
العن ا
خصوصية

 العيس يا القوس:

العن
 العيسوية القدس: التبليغا
عنوان

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

 العيسوية القدس: عنوان التبليغ

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات





العالمة
مبعزل عن





; 77450
Ϳ





Trade Mark No.: 30972
In Trade
Class:Mark
34 No.: 30972

In Class: 34
Trad
e Mar
Date:
k No.:
05/03/
2017
3097 2
In Clas
s:ƉĞĐƚŽĨ
34
/ŶZĞƐ
͗tŝƌĞĚǀ

Date: 05/03/2017

احلماية

والعبارات
الكلمات
ابستخدام
احلماية
االستخدام العام
واألرقام ذات
املطلقالوصفية
والرسومات
مبعزل عن العالمة
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
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 31527 : العالمة التجارية رقم
 34 : يف الصنف
 31527





 : العالمة التجارية رقم

 7102
/13 /34
19 :: الصنف
يف التاريخ
 7102




/التجار
13 /19
: التاريخ
 3152 7 : ية رقم
العالمة
ĂƉŽƌŝǌĞƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝ ŐĂƌĞƚƚĞƐ
 املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية: من اجل
ĂŶĚĞůĞĐ
ƚƌŽŶŝĐƐŵ
Date
 34 : :يف ا لصنف
: 05/0
3/20tŝƌĞĚǀĂƉŽƌŝǌĞƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
17ŽŬŝŶŐĚĞ ǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽ
ďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
 اخلام أو املصنّع؛،التبغ
االلكرتونية؛
التدخني
وأجهزة
 7102
/ŶZĞ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞ
/13 /19
ƐƉĞĐƚŽĨ͗
Ɛ͕ĐŝŐĂƌŝů
: التاريخ
ůŽƐ͕ƚŽďĂ
tŝƌĞ
ĐĐŽĨŽƌƌ
ĚǀĂƉŽƌŝǌĞƌ
ŽůůǇŽƵƌ
ŽǁŶĐŝŐĂ
ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
ĨŽƌĞů
ƌĞƚƚĞƐ͕
ĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐ
ĂƌĞƚƚĞ
،السجائر
ĂŶĚĞ
Ɛ
ƉŝƉĞƚŽď
ůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵ
،السيجار
ĂĐĐŽ͕ĐŚ
االلكرتونية
ذلك
ĞǁŝŶŐƚŽ
مبا يف
ŽŬŝŶŐ
سجائر
،التبغ
ĚĞǀŝĐďĂĐĐŽ͕Ɛ
ŶƵĨĨƚŽď
سلكية لل
منتجات
ĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ
ĂĐĐŽ͕ŬƌĞ
بخرات ال
ƚĞŬ͖
͕ƌĂǁ
امل
:
Žƌ
اجل
من
ŵĂŶƵ
ƐŶƵƐ͖ƚŽ
ĨĂĐƚƵƌďĂĐĐŽƐƵ
ĞĚ͖ƚŽ
ďƐƚŝƚƵƚĞ
ďĂĐĐŽ
ƉƌŽĚƐ;ŶŽƚĨŽ
ƌŵĞĚŝĐĂ
ƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚ
أو تبغ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
،اليدوية
ĞƐͿ͖
ونية؛ اللف
ŝŶŐĐŝůƉƵƌƉŽƐ
املصنّع؛
كينات
ŐĂƌƐ͕
تبغ ما
 اخلام،التبغ
،فيع
السيجار
ĐŝŐĂƌĞ
ƐŵŽŬĞƌƐ
ƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌŝůů
ΖĂƌƚŝĐůĞƐ
االلكرت
͕ŝŶĐůƵĚŝ
تدخني
ŽƐ͕ƚŽ
الرال
وأجهزة
ďĂĐĐŽŶŐĐŝŐĂƌĞ
ƚƚĞƉĂƉĞ
ĨŽƌƌŽůůǇŽƵ
ĞƐ͕
ƌŽǁŶƌĂŶĚƚƵď
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕
ƉŝƉĞƚ

ĐŝŐĂƌĞƚƚĞ
ŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞ
ĨŝůƚĞƌƐ͕ƚ
املصنوعة
ŽďĂĐĐŽƚ
السجائر
ǁŝŶŐ
ŝŶƐ͕ĐŝŐĂ
،السعوط
ƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶ
 ال،سيجار
ƌĞƚƚĞĐĂƐ
 تبغ،التبغ
،نتجات املضغ
ĞƐĂŶĚĂ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕
 تبغ،الغليون
ذلك ال
ƵĨĨƚŽ
ƐŚƚƌĂǇƐ͕،سجائر
ďĂĐĐŽ͕ŬƌĞƚ

يف
مبا
ĞŬ͖
ƐŶƵƐ͖
ƉŝƉĞƐ͕Ɖ
م
ƚŽďĂĐĐŽƐƵď
ŽĐŬĞƚĂƉ
ƉĂƌĂƚƵƐ
ƐƚŝƚƵƚ
ĨŽƌƌŽůůŝŶ
ĞƐ;ŶŽ
ŐĐŝŐĂƌĞƚ
ƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂ
ƚĞƐ͕ůŝŐŚƚ
ĞƌƐ͖
ůƉƵƌƉ
لغري
)
التبغ
ŽƐĞƐͿ͖
غ
بدائل
تب

،كينات اللف اليدوية
السعوط؛
ƐŵŽŬ
ŵĂƚĐŚĞƐ
نفل؛
والقر
ĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ
͖ƚŽďĂĐĐŽ
مزيج
ƐƚŝĐŬƐ͕ƚ
تبغ ما
͕ŝŶĐůƵ
ŽďĂĐĐŽƉ
ĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚ
،فيع
ƌŽĚƵĐƚƐ
التبغالر
ĨŽƌƚŚĞƉ
سيجار
ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞƚĞŬ͖
ƚĞƉĂƉ
من ال
ĞƌĂŶĚ
ƚƵďĞ Ɛ͕ ƵƌƉŽƐĞ
ŽĨďĞŝŶŐ
ĐŝŐĂƌĞ
ŚĞĂƚĞĚ͕
ƚƚĞĨŝů ƚĞƌƐ͕ƚ
ĞůĞĐƚƌŽŶ
ŝĐĚĞǀŝĐĞ
ŽďĂĐĐ
ذلك
ƐĂŶĚƚŚ
يف
ŽƚŝŶƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐĂ
ال مبا،املدخنني
ĞŝƌƉĂƌƚƐ
ĨŽƌƚŚĞ سجائر املصنوعة
(الطبية
األغراض
،مستلزمات السعوط
ŶĚĂƐŚƚƌĂǇ
 تبغ،تبغ؛ املضغ
ƉƵƌƉŽƐĞ
ƉŝƉĞƐ
Ɛ͕
ŽĨŚĞĂƚŝ
͕ƉŽĐŬĞƚĂƉƉ
،غليون
ŶŐĐŝŐĂƌĞ
ال
ƚƚĞƐŽƌƚŽ
ĂƌĂƚƵ
ďĂĐĐŽŝŶ
ƐĨŽƌƌŽůůŝŶŐ
ŽƌĚĞƌƚŽƌĞůĞĂƐĞ
ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ;ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖
ĐŝŐĂƌ
ĞƚƚĞƐ͕ůŝŐŚƚĞ
ƌƐ͖
ŶŝĐŽƚŝŶĞ
ŵĂƚĐŚ
ͲĐŽŶƚĂŝŶ
 )لغري،التبغ
ĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ
ŝŶŐĂĞƌŽ
علب التبغ
، السجائر
 بدائل،السجائر
ƐŽůĨŽƌŝŶ
ƐƚŝĐŬƐ
وأانبيب
فالتر ال سعوط؛
ŚĂůĂƚŝŽŶ
͕ƚŽďĂ
͖ůŝƋƵŝĚŶ
والقرنفل؛
ĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚ
ŝĐŽƚŝŶĞ
مزيج التبغ
ƐĨŽƌƚ
ŚĞƉƵƌƉŽƐĞ
ورق من
ŽĨďĞ
ƐŽůƵƚŝŽŶ

ŝŶŐŚĞ ĂƚĞĚ͕
ƐĨŽƌƵƐĞ
ŝŶĞůĞĐƚ
ĞůĞĐƚƌ
ƌŽŶŝĐĐŝŐ
ŽŶŝĐĚ
ĂƌĞƚƚĞƐ͖
ĞǀŝĐĞ ƐĂŶĚ
ĞůĞĐƚƌŽŶ
ف
مبا لل
اجليب
ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌĂŶĚƚƵďĞƐ͕
ŝĐ Ğ
أدوات
ƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐ
ذلك
،الغاليني
يف
،السجائر
ĨŽƌƚŚ
،دخنني
ومنافض
ƉƵƌƉŽ
امل
ƐŵŽŬŝŶŐ
لزمات
ƐĞŽĨŚĞĂƚŝŶ
ĚĞǀŝĐĞƐ
مست
علباألغراض الطبية(؛
͖ĞůĞĐƚƌŽ
ŐĐŝŐĂ
ŶŝĐĐŝŐĂƌ
ƌĞ ƚƚĞƐŽ
ĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƌƚŽďĂĞƚƚĞƐ͖Ğů
ĐŝŐĂƌĞƚƚ
ĐĐŽŝŶŽƌĚĞ
ƌƚŽƌĞ
ůĞĂƐĞ ĞƐ
ŶŝĐŽƚŝ
ĂƐƐƵďƐƚ
ŶĞͲĐŽŶƚĂŝŶŝ
ŝƚƵƚĞĨŽƌ
،الثقاب؛ أعواد التبغ
ƚƌĂĚŝƚŝŽ
ŶŐĂĞ
ŶĂůĐŝŐĂƌ
ƌŽƐŽůĨŽƌŝŶ
ĞƚƚĞƐ͖Ğů
لقداحات؛
 ا،السجائر
ŚĂůĂƚŝ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƚŝŶƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐĂŶĚĂƐŚƚƌĂǇƐ͕
ĚĞǀŝĐĞƐ
أعواد فالتر ال
ŽŶ͖ůŝƋĞĐƚƌŽŶŝĐ
 ، علب التبغ،سجائر
، سجائر
ƵŝĚŶŝ ĐŽƚŝŶĞ
وأانبيب ال
ƐŽůƵƚŝ

ĨŽƌƚŚĞŝ
ورق
ŽŶƐĨŽƌƵƐĞ
ŶŚĂůĂƚŝŽ
ŶŽĨŶŝĐŽ
ŝŶĞůĞ
ƚŝŶĞĐŽŶ
ĐƚƌŽŶŝ ĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ƚĂŝŶŝŶŐĂ
ƌĂů
͖ĞůĞĐƚĞƌŽƐŽů͖Ž
كرتونية
ƌŽ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗

من اجل املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية
املصنع؛
ّ  اخلام أو،وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ
، السجائر، مبا يف ذلك السيجار،منتجات التبغ
 تبغ، تبغ ماكينات اللف اليدوية،السيجار الرفيع
 السجائر املصنوعة، تبغ السعوط، تبغ املضغ،الغليون

In Class: 34

 34 : يف الصنف

Date: 05/03/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗tŝƌĞĚǀĂƉŽƌŝǌĞƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

283
ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ

ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕
ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞƚĞŬ͖
ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ;ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖
ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌĂŶĚƚƵďĞƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƚŝŶƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐĂŶĚĂƐŚƚƌĂǇƐ͕
ƉŝƉĞƐ͕ƉŽĐŬĞƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌŽůůŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ůŝŐŚƚĞƌƐ͖
ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞ
ŽĨďĞŝŶŐŚĞĂƚĞĚ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĨŽƌƚŚĞ
ƉƵƌƉŽƐĞŽĨŚĞĂƚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐŽƌƚŽďĂĐĐŽŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞůĞĂƐĞ
ŶŝĐŽƚŝŶĞͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽůĨŽƌŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ͖ůŝƋƵŝĚŶŝĐŽƚŝŶĞ
ƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
In
the name of: Philip Morris Products S.A.
ƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂƐƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĨŽƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ
ĨŽƌƚŚĞŝŶŚĂůĂƚŝŽŶŽĨŶŝĐŽƚŝŶĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽů͖ŽƌĂů
ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌΖƐĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϯϰ͖ĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚĞƌƐĨŽƌŚĞĂƚĞĚĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ĂŶĚĐŝŐĂƌƐĂƐǁĞůůĂƐŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ͘





 7102/13/19 : التاريخ

 املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية: من اجل
2017/10/1 العدد التاسع عرش
 اخلام أو املصنّع؛،وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ
، السجائر، مبا يف ذلك السيجار،منتجات التبغ
 تبغ، تبغ ماكينات اللف اليدوية،السيجار الرفيع
 السجائر املصنوعة، تبغ السعوط، تبغ املضغ،الغليون

من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ )لغري
 مبا يف ذلك،األغراض الطبية(؛ مستلزمات املدخنني

التبغ املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة

، علب التبغ، فالتر السجائر، ورق وأانبيب السجائر
 .إلعادة الشحن
 أدوات اجليب للف، الغاليني،علب ومنافض السجائر

 فيليب موريس برودكتس: أبسم

، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ،السجائر

.أس
 أجهزة إلكرتونية،  التبغ اليت يتم تسخينها.إيه
منتجات
تسخني جينرين و
 كو ا: لغاية
العنو ا
 أجل إطالق2000
االتبغ من7السجائروبأو
وقطعها

النيكوتني س يس ار
رذاذ ن تيلا
لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل
- الفكرية
السجائروشركاهم
 سااب: التبليغيف
عنوان
التدخني
للملكيةأجهزة
االلكرتونية؛
املستخدمة

البريةاإل لكرتونية؛ السجائر االلكرتونية
السجائر
4427اإللكرتوين؛
ب. ص

كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية

الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري

 منتجات التبغ وبدائل التبغ؛، ابلفم للمدخنني




; 73 Ϳ

مستلزمااتملدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم

 ؛34  يف الفئة،للمنتجات املذكورة سابقا املتضمن ة

طفاايت السجائر والسيجار املسخنة وكذلك عيدان
التبغ املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة

 .إلعادة الشحن
 فيليب موريس برودكتس: أبسم

In the name of: Philip Morris Products S.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

2000 ا7 جينرين و وب

the

na me

o f: Phili p

Mo rris

Pro duc ts

S.A.

 ĚĚƌĞ ƐƐ ͗YƵĂŝ:Ğ ĂŶƌĞ ŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞ ƵĐŚĂƚĞ ů͕
^ǁŝƚǌ ĞƌůĂŶĚ
 ĚĚƌĞ ƐƐ ĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
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:










;

73

 كو ا:

العنو ا

تيلا س يس ار

ن

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 البرية4427 ب. ص


ال قابلة



In

. إيه.أس

ونية
اإل لكرت

ا ل سجا ئر

علب

كتس
ود
بر

2000

-

ا لفكرية

ا7

ب
و

للملكية

امل سخنة؛

ا لتبغ


.إلعادة ا ل شحن
ريس
مو
فيليب
:
أبسم

جينرينوو

كاهم
وشر

ا

يسر
ا

سااب
ة
ا لبري

كو

س

:

ا

.إيه

العنو

تيلا






Ϳ








Tra de

Ma rk

No.:

3 097 3

Trade Mark No.: 30973

In Cla ss : 9
Da te : 0 5 /0 3 /2 017

; 73 Ϳ

/ŶZĞ Ɛ ƉĞ Đƚ ŽĨ͗ƵĚŝ ŽĂŶĚĂƵĚŝ Žǀŝ ƐƵĂů ƌĞ ĐŽƌĚŝ ŶŐƐ͖

ƉŽƌƚĂďů Ğ ĂƵĚŝ ŽƐƉĞ ĂŬĞ ƌƐ͕ĐŽŵƉĂĐƚĚŝ ƐĐƉů ĂǇĞ ƌƐ͕ƉĞ ƌƐŽŶĂů 
ƐƚĞ ƌĞ ŽƐ͕Ğ ůĞ ĐƚƌŽŶŝ ĐĚŽĐŬŝ ŶŐƐƚĂƚŝ ŽŶƐ͕ŚĞ ĂĚƉŚ ŽŶĞ Ɛ͕
Ğ ĂƌƉŚŽŶĞ Ɛ͕ƉĞ ƌƐŽŶĂů ĐŽŵƉƵƚĞ ƌƐĂŶĚƚĂďů Ğ ƚĐŽŵƉƵƚĞ ƌƐ͕
ŵŽƵƐĞ ƉĂĚƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞ ƌŵŝ ĐĞ ͕ĐŽŵƉƵƚĞ ƌŬĞ ǇďŽĂƌĚƐ͕h^
Ĩů ĂƐŚĚƌŝ ǀĞƐ͕ŬĂƌĂŽŬĞ ŵĂĐŚŝ ŶĞ Ɛ͕ǁĂů Ŭŝ ĞͲ ƚĂů ŬŝĞ Ɛ͕ƚĞů ĞƉŚŽŶĞƐ͕
ĐĂů ĐƵů ĂƚŽƌƐ͕ƌƵů Ğ ƌƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞ ƌƐ͕ĐĂŵĞ ƌĂƐ; ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝ ĐͿ͕
Ĩŝ ů ŵ; ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝ ĐͿ ͕ĚĞ ĐŽƌĂƚŝ ǀĞ ŵĂŐŶĞ ƚƐ͕Ěŝ Őŝ ƚĂů ƉŚŽƚŽ
ĨƌĂŵĞ Ɛ͖ƉƌŽƚĞ Đƚŝ ǀĞ ŚĞů ŵĞ ƚƐĨŽƌƐƉŽƌƚƐ͕ƐŶŽƌŬĞ ů ƚƵďĞ Ɛ͕Ɛǁŝ ŵ
ŵĂƐŬƐ͕Ɛǁŝ ŵŐŽŐŐůĞ Ɛ͖Ğ ǇĞ Őů ĂƐƐĞ Ɛ͕ƐƵŶŐů ĂƐƐĞ Ɛ͕ĨƌĂŵĞ ƐĂŶĚ

In Class: 9
Date: 05/03/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵĚŝŽĂŶĚĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ͖

ƉŽƌƚĂďůĞĂƵĚŝŽƐƉĞĂŬĞƌƐ͕ĐŽŵƉĂĐƚĚŝƐĐƉůĂǇĞƌƐ͕ƉĞƌƐŽŶĂů
ƐƚĞƌĞŽƐ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚŽĐŬŝŶŐƐƚĂƚŝŽŶƐ͕ŚĞĂĚƉŚŽŶĞƐ͕
ĞĂƌƉŚŽŶĞƐ͕ƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŵƉƵƚĞƌƐĂŶĚƚĂďůĞƚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕
ŵŽƵƐĞƉĂĚƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌŵŝĐĞ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌŬĞǇďŽĂƌĚƐ͕h^
ĨůĂƐŚĚƌŝǀĞƐ͕ŬĂƌĂŽŬĞŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ǁĂůŬŝĞͲƚĂůŬŝĞƐ͕ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͕
ĐĂůĐƵůĂƚŽƌƐ͕ƌƵůĞƌƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ĐĂŵĞƌĂƐ;ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐͿ͕
Ĩŝůŵ;ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐͿ͕ĚĞĐŽƌĂƚŝǀĞŵĂŐŶĞƚƐ͕ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽ
Trade
Mark No.: 30973
ĨƌĂŵĞƐ͖ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞŚĞůŵĞƚƐĨŽƌƐƉŽƌƚƐ͕ƐŶŽƌŬĞůƚƵďĞƐ͕Ɛǁŝŵ
In
Class: 9
ŵĂƐŬƐ͕ƐǁŝŵŐŽŐŐůĞƐ͖ĞǇĞŐůĂƐƐĞƐ͕ƐƵŶŐůĂƐƐĞƐ͕ĨƌĂŵĞƐĂŶĚ
Date: 05/03/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵĚŝŽĂŶĚĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ͖

.أس

ن

:
ا لتبليغ
عنوان
4427
ب. ص




31523 :

وا لصوتية

قم
ر

ية
ا لتجار

العالمة

 31523 : العالمة التجارية رقم


ية؛
ا لبصر










5 : يف ا لصنف
7102 /13 /1 9 : ا لتاريخ

ا لصوتية

ا لت سجيالت

:

اجل

من

االقراص
تش غيل
ة
أجهز
،احملمولة
ت
ا لصو
مكربات
تثبيت
قواعد
،ا ل شخصية
امل سجالت
،املضغوطة
،االذن

مساعات

،أس
الر

مساعات

،اإل لكرتونية

ة
لألجهز

 5 : يف الصنف
 7102/13/19 : التاريخ

حية
ا للو
احلاسوب
ة
وأجهز
ال شخصية
،احلواسيب
فأرات
،ا لفأرات
م سا ند

احلاسوب
ة
أجهز
،ابللمس
ال عاملة

التسجيالت الصوتية والصوتية البصرية؛

:

من اجل

 أجهزة تشغيل االقراص،مكربات الصوت احملمولة
 قواعد تثبيت، املسجالت الشخصية،املضغوطة
، مساعات االذن، مساعات الرأس،لألجهزة اإللكرتونية




أجهزة احلاسوب الشخصية وأجهزة احلاسوب اللوحية
 31523 : العالمة التجارية رقم
، فأرات احلواسيب، مساند الفأرات،ابللمس
العاملة
5 : يف الصنف
 7102/13/19 : التاريخ

التسجيالت الصوتية والصوتية البصرية؛

:

من اجل

من اجل  :التسجيالت الصوتية والصوتية البصرية؛

مكربات الصوت احملمولة ،أجهزة تشغيل االقراص
العدد التاسع
2017/10/1الشخصية ،قواعد تثبيت
عرشملسجالت
املضغوطة ،ا
لألجهزة اإللكرتونية ،مساعات الرأس ،مساعات االذن،

أجهزة احلاسوب الشخصية وأجهزة احلاسوب اللوحية
العاملة ابللمس ،مساند الفأرات ،فأرات احلواسيب،
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
)التصوير الفوتوغرايف( ،األفالم )فوتوغرافية(،
مغناطيسات للتزيني ،إطارات الصور الرقمية؛ اخلوذ
الواقية لأللعاب الرايضية ،أانبيب الغوص ،أقنعة
السباحة ،النظارات الواقية للسباحة؛ النظارات الطبية،

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵĚŝŽĂŶĚĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ

ƉŽƌƚĂďůĞĂƵĚŝŽƐƉĞĂŬĞƌƐ͕ĐŽŵƉĂĐƚĚŝƐĐƉůĂǇĞƌƐ͕ƉĞƌƐŽŶĂů
͕ƐƚĞƌĞŽƐ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚŽĐŬŝŶŐƐƚĂƚŝŽŶƐ͕ŚĞĂĚƉŚŽŶĞƐ
284
͕ĞĂƌƉŚŽŶĞƐ͕ƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŵƉƵƚĞƌƐĂŶĚƚĂďůĞƚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ
^ŵŽƵƐĞƉĂĚƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌŵŝĐĞ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌŬĞǇďŽĂƌĚƐ͕h
͕ĨůĂƐŚĚƌŝǀĞƐ͕ŬĂƌĂŽŬĞŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ǁĂůŬŝĞͲƚĂůŬŝĞƐ͕ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ
͕ͿĐĂůĐƵůĂƚŽƌƐ͕ƌƵůĞƌƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ĐĂŵĞƌĂƐ;ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ
Ĩŝůŵ;ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐͿ͕ĚĞĐŽƌĂƚŝǀĞŵĂŐŶĞƚƐ͕ĚŝŐŝƚĂůƉŚŽƚŽ
ĨƌĂŵĞƐ͖ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞŚĞůŵĞƚƐĨŽƌƐƉŽƌƚƐ͕ƐŶŽƌŬĞůƚƵďĞƐ͕Ɛǁŝŵ
ŵĂƐŬƐ͕ƐǁŝŵŐŽŐŐůĞƐ͖ĞǇĞŐůĂƐƐĞƐ͕ƐƵŶŐůĂƐƐĞƐ͕ĨƌĂŵĞƐĂŶĚ
ĐĂƐĞƐƚŚĞƌĞĨŽƌ͖ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞĂƵĚŝŽ͕ǀŝĚĞŽ͕ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů
͕ĂŶĚŝŵĂŐĞĨŝůĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ǀŝĚĞŽŐĂŵĞĐĂƌƚƌŝĚŐĞƐ
ǀŝĚĞŽŐĂŵĞƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌŵŽďŝůĞ
ĚĞǀŝĐĞƐ͕ŵĞŵŽƌǇĐĂƌĚƐĨŽƌǀŝĚĞŽŐĂŵĞŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ďĂŐƐĨŽƌ
͕ƉĞƌƐŽŶĂůĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇĐĞůůƉŚŽŶĞƐ͕ůĂƉƚŽƉƐ
ƚĂďůĞƚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ĚŝŐŝƚĂůĐĂŵĞƌĂƐ͕ĚŝŐŝƚĂůĂƵĚŝŽƉůĂǇĞƌƐĂŶĚ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐďŽŽŬƌĞĂĚĞƌƐ͕ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞƐůĞĞǀĞƐ͕ĐŽǀĞƌƐĂŶĚ
ĐĂƐĞƐĨŽƌĐĞůůƉŚŽŶĞƐ͕ůĂƉƚŽƉƐ͕ƚĂďůĞƚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ĚŝŐŝƚĂů
͕ĐĂŵĞƌĂƐ͕ĚŝŐŝƚĂůĂƵĚŝŽƉůĂǇĞƌƐĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐďŽŽŬƌĞĂĚĞƌƐ
͘ĐĞůůƉŚŽŶĞĨĂĐĞƉůĂƚĞƐ͕ƐƚƌĂƉƐĂŶĚĐŚĂƌŵƐ

النظارات الشمسية ،اإلطارات وحافظاهتا؛ مقاطع
الصوت القابلة للتحميل ،واملقاطع املرئية ،امللفات
السمعية البصرية والصور؛ برجميات احلاسوب  ،أشرطة

ألعاب الفيديو ،برجميات ألعاب الفيديو ،الربجميات
القابلة للتنزيل لألجهزة النقالة ،بطاقات الذاكرة آلالت

ألعاب الفيديو؛ احلقائب لألجهزة اإللكرتونية

الشخصية ،حتديدا :اهلواتف اخللوية ،احلواسيب
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
الرقمية ،املشغالت السمعية الرقمية وقارائت الكتب

اإللكرتونية  ،األغطية األمامية اهلواتف اخللوية،
األشرطة واحللي الصغرية .

أبسم  :ذا كارتون نيتورك  ،إنك.

العنووو ا  1070 :تيشوووو وب برايوووو

ا

أ ببلي ا أت نت ا ج رجيو 70716
ا ال الي ت المتحوة األ ري يا

ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϬϱϬdĞĐŚǁŽŽĚƌŝǀĞ͕Et͕ƚůĂŶƚĂ͕'ĞŽƌŐŝĂ
^ϯϬϯϭϴ͕h

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

ص .ب  4427البرية



In the name of: The Cartoon Network, Inc.,

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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العدد التاسع عرش 2017/10/1
452



Ϳ ; 74






العالمة التجارية رقم  31524 :




العالمة التجارية رقم 31524 :

يف الصنف :

40

Trade Mark No.: 30974



Trade Mark No.: 30974



In Class : 41




التاريخ 7102 /13 /19 :
،
فيه
 :خدمات الرت
اجل
من

يف الصنف  40 :

حت ديدا:

تقدمي

الربامج

الصناعية،
االقمار
التلفزيون،
عرب
الرتفيهي
واحملتوى
اإلنرتنت ،الشبكات الالسلكية وشبكات االتصاالت

التاريخ  7102/13/19 :
من اجل  :خدمات الرتفيه  ،حتديدا :تقدمي الربامج
اإللكرتونية

القابلة
احملتوى

األخرى؛

املنشورات

توفري

األلكرتونية

توفري املواقع اإللكرتونية
للتحميل؛
الرتفيه
معلومات
ع،
املسمو
املرئي

غري

اليت تضم
واأللعاب

اإللكرتونية عرب اإلنرتنت؛ توفري املوسيقى إلكرتونيا عرب
اإلنرتنت ،غري القابلة للتحميل ،توفري مقاطع الفيديو

على

غري

اإلنرتنت،

القابلة

للتحميل،

الرتفيه؛
مالهي
خدمات
ّ ة؛
احلي
الرتفيه

احملتوايت التلفزيونية والرتفيهية الرقمية.

تقدمي

إنتاج

ذا كارتون

أبسم :

العنووو
أ

ا

عنوان

ا

ببلي

:

ال الي ت

التبليغ

ص .ب


نيتورك ،

تيشوووو

1070

ا

أت

ا

نت

المتحوة

:

سااب

 4427البرية

إنك.

ج

األ

ايوووو
بر

وب

ري

كاهم
وشر

للملكية

ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĞŶƚĞ ƌƚĂŝŶŵĞ ŶƚƉƌŽŐƌĂŵƐĂŶĚĐŽŶƚĞ ŶƚǀŝĂ
ƚĞ ůĞ ǀŝƐŝŽŶ͕ƐĂƚĞ ůůŝƚĞ ͕ƚŚĞ ŝŶƚĞ ƌŶĞ ƚ͕ǁŝƌĞůĞ ƐƐŶĞ ƚǁŽƌŬƐĂŶĚ
Ͳ ŽƚŚĞ ƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŶĞ ƚǁŽƌŬƐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŶŽŶ
 ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ ŽŶůŝŶĞ ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂǁĞ ďƐŝƚĞ
ĨĞ ĂƚƵƌŝŶŐĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĐŽŶƚĞ Ŷƚ͕Ğ ŶƚĞ ƌƚĂŝŶŵĞ ŶƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĂŶĚŽŶůŝŶĞ ŐĂŵĞ Ɛ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽŶͲ ůŝŶĞ ŵƵƐŝĐ͕ŶŽƚ
ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽŶͲůŝŶĞ ǀŝĚĞ ŽƐ͕ŶŽƚ
ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ ͕ƉƌĞ ƐĞ ŶƚŝŶŐůŝǀĞ Ğ ŶƚĞ ƌƚĂŝŶŵĞ Ŷƚ
ƉĞ ƌĨŽƌŵĂŶĐĞ Ɛ͖ĂŵƵƐĞ ŵĞ ŶƚƉĂƌŬƐĞ ƌǀŝĐĞ Ɛ͖ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨ
͘ĨŝůŵƐ͕ƚĞ ůĞ ǀŝƐŝŽŶĂŶĚĚŝŐŝƚĂůĞ ŶƚĞ ƌƚĂŝŶŵĞ ŶƚĐŽŶƚĞ Ŷƚ

Date: 05/03/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ

أفالم،

ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵƐĂŶĚĐŽŶƚĞŶƚǀŝĂ
ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ͕ƐĂƚĞůůŝƚĞ͕ƚŚĞŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ǁŝƌĞůĞƐƐŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚ
ͲŽƚŚĞƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŶŽŶ
ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞŽŶůŝŶĞƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂǁĞďƐŝƚĞ
ĨĞĂƚƵƌŝŶŐĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĐŽŶƚĞŶƚ͕ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĂŶĚŽŶůŝŶĞŐĂŵĞƐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽŶͲůŝŶĞŵƵƐŝĐ͕ŶŽƚ
ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽŶͲůŝŶĞǀŝĚĞŽƐ͕ŶŽƚ
ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ͕ƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐůŝǀĞĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ͖ĂŵƵƐĞŵĞŶƚƉĂƌŬƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨ
͘ĨŝůŵƐ͕ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶĂŶĚĚŝŐŝƚĂůĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚĐŽŶƚĞŶƚ
Inc.,

Cartoon Ne twork,

name of: The

ا

-

الفكرية

اإللكرتونية األخرى؛ توفري املنشورات األلكرتونية غري

القابلة للتحميل؛ توفري املواقع اإللكرتونية اليت تضم
احملتوى املرئي املسموع ،معلومات الرتفيه واأللعاب

اإللكرتونية عرب اإلنرتنت؛ توفري املوسيقى إلكرتونيا عرب
اإلنرتنت ،غري القابلة للتحميل ،توفري مقاطع الفيديو

:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ





على اإلنرتنت ،غري القابلة للتحميل ،تقدمي عروض
احلية؛ خدمات مالهي الرتفيه؛ إنتاج أفالم،
الرتفيه ّ
التلفزيونية والرتفيهية الرقمية .
احملتوايت






In the name of: The Cartoon Network, Inc.,

أبسم  :ذا كارتون نيتورك  ،إنك.

العنووو ا  1070 :تيشوووو وب برايوووو

ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϬϱϬdĞĐŚǁŽŽĚƌŝǀĞ͕Et͕ƚůĂŶƚĂ͕'ĞŽƌŐŝĂ
^ϯϬϯϭϴ͕h

ا

أ ببلي ا أت نت ا ج رجيو 70716
ا ال الي ت المتحوة األ ري يا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

 4427البرية
ص .ب



In the

ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϬϱϬdĞĐŚǁŽŽĚƌŝǀĞ͕E t͕ƚůĂŶƚĂ͕'ĞŽƌŐŝĂ
^ϯϬϯϭϴ͕h

70716

يا

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŶƚĞ ƌƚĂŝŶŵĞ ŶƚƐĞ ƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞ ůǇ

عروض

واحملتوى الرتفيهي عرب التلفزيون ،االقمار الصناعية،
اإلنرتنت ،الشبكات الالسلكية وشبكات االتصاالت
جيو
ر

In Class: 41

Date : 05/03/2017







453











Trade Mark No.: 30975
In Class: 29

العالمة التجارية رقم  31529 :
يف الصنف  75 :

Date: 06/03/2017

التاريخ  7102/13/16 :

اللحوم واالمساك وحلوم الدواجن والصيد ,
من اجل :



اللحوم  ,فواكه وخضروات حمفوظة ومطهوة
خالصات


العالمة التجارية رقم  31529 :

 75وفاوكه مطبوخة ابلسكر ,
ومربيات
 ,هالم ( جيلييف )الصنف :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ

ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĨƌŽǌĞŶ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
Trade Mark No.: 30975

͘ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ
In Class: 29
Date: 06/03/2017

7102
البيض واحلليبالتاريخ /16 :
يوت  والدهون املعدة
ومنتجات/13الز
لألكل 
ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĨƌŽǌĞŶ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
In the name
of: Sharekat Siniora
Lelsenaat Alghedaia
للصناعات
͘ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

ومربيات وفاوكه مطبوخة ابلسكر ,
سنيورة ( جيلي )
أبسم  :شركة  ,هالم
Mosahama Khososiya
الغذائية
من اجل  :اللحوم واالمساك وحلوم الدواجن والصيد ,
خالصات اللحوم  ,فواكه وخضروات حمفوظة ومطهوة
البيض واحلليب ومنتجات الزيوت والدهون املعدة
لألكل 

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ

من اجل  :اللحوم واالمساك وحلوم الدواجن والصيد ,
خالصات اللحوم  ,فواكه وخضروات حمفوظة ومطهوة

ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĨƌŽǌĞŶ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
͘ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

 ,هالم ( جيلي ) ومربيات وفاوكه مطبوخة ابلسكر ,

286

العدد التاسع عرش 2017/10/1

البيض واحلليب ومنتجات الزيوت والدهون املعدة
لألكل 
In the name of: Sharekat Siniora Lelsenaat Alghedaia
أبسم  :شركة سنيورة للصناعات
Mosahama Khososiya
الغذائية
ĚĚƌĞƐƐ͗ůĞĞǌĂƌŝǇĂůƋƵĚƐ&ĂůĞƐƚŝŶĞ
العنوووووووو ا  :العيزريووووووووا  -القوووووووووس
فلسطين

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :رام هللا  -شارع القدس  -عمارة
بنك القاهرة عمان
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العالمة التجارية رقم  31526 :
يف الصنف  75 :

Ϳ;7

Date: 06/03/2017

التاريخ  7102/13/16 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ

من اجل  :اللحوم  واالمساك وحلوم الدواجن والصيد ,

خالصات اللحوم   ,فواكه وخضروات حمفوظة ومطهوة


ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĨƌŽǌĞŶ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
Trade Mark No.: 30976
͘ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

In Class: 29

العالمة التجارية رقم  31526 :

وفاوكه مطبوخة ابلسكر ,
ومربيات 75
 ,هالم ( جيلي )يف الصنف :
البيض واحلليب التاريخ 16 :
 7102والدهون املعدة
ومنتجات13/ال/زيوت
لألكل 

Trade Mark No.: 30976
In Class: 29

Date: 06/03/2017

من اجل  :اللحوم واالمساك وحلوم الدواجن والصيد ,
خالصات اللحوم  ,فواكه وخضروات حمفوظة ومطهوة

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ

ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĨƌŽǌĞŶ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
͘ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

In the name of: Sharekat Siniora Lelsenaat Alghedaia
أبسم  :شركة سنيورة للصناعات
 ,هالم ( جيلي ) ومربيات وفاوكه مطبوخة ابلسكر ,
Mosahama Khososiya
الغذائية
البيض واحلليب ومنتجات الزيوت والدهون املعدة

لألكل
ĚĚƌĞƐƐ͗ůĞĞǌĂƌŝǇĂůƋƵĚƐ&ĂůĞƐƚŝŶĞ
العنوووووووو ا  :العيزريووووووووا  -القوووووووووس
فلسطين

عنوان التبليغ :

In the name of: Sharekat Siniora Lelsenaat Alghedaia
أبسم  :شركة سنيورة للصناعات
Mosahama Khososiya
الغذائية
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
عمارة
القدس
ع
شار
هللا
رام
ĚĚƌĞƐƐ͗ůĞĞǌĂƌŝǇĂůƋƵĚƐ&ĂůĞƐƚŝŶĞ
العنوووووووو ا  :العيزريووووووووا  -القوووووووووس

بنك القاهرة عمان


فلسطين

عنوان التبليغ  :رام هللا  -شارع القدس  -عمارة






بنك القاهرة عمان


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :








ͿͿ ; ;33

التاريخ  7102/13/16 :


من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه


املكتيب 
وتفعيل النشاط
 31522
االعمالرقم  :
العالمة التجارية


يف الصنف :
أبسم :39شركة الرجيب لقطع
التاريخ  7102 /13 /16 :
السيارات م.ض
من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن

املكتيب-واب الج و
النشاطالقوووس
االعمال وتفعيلالعن و ا :
لقطع

وادارة وتوجيه

-كفوور







 31522
التجارية رقم  :
العالمة

يف الصنف  39 :

أبسم  :شركة ق الرجيب
السيارات م.ض
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 No.: 30977
Trade Mark
In Class: 35

Date: 06/03/2017

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
. Parts Co.

Trade Mark No.: 30977
In Class:
35
In the name
of: AL-Rajaby
Date: 06/03/2017

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
ĚĚƌĞƐƐ͗:ĞƌƵƐĂůĞŵͲǁĂĚůũŽǌĞͲ<ƵĨĞƌĂŬĂď
In the name of: AL-Rajaby . Parts Co.

ͲĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ ::ĞƌƵƐĂůĞŵͲǁĂĚůũŽǌĞ
عنوان التبليغ  :القدس -واد اجلوز -كفر عقب
كفوورالعنوو ا  :القوووس -واب الجوو
<ƵĨĞƌĂŬĂď
ق 
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Ͳ::ĞƌƵƐĂůĞŵͲǁĂĚůũŽǌĞ
عنوان التبليغ  :القدس -واد اجلوز -كفر عقب


ĚĚƌĞƐƐ͗:ĞƌƵƐĂůĞŵͲǁĂĚůũŽǌĞͲ<ƵĨĞƌĂŬĂď






<ƵĨĞƌĂŬĂď









عنوان التبليغ  :القدس -واد اجلوز -كفر عقب


العدد التاسع عرش 2017/10/1

ͲĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ ::ĞƌƵƐĂůĞŵͲǁĂĚůũŽǌĞ
<ƵĨĞƌĂŬĂď
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Trade Mark No.: 30979
In Class: 5

العالمة التجارية رقم  31525 :
يف الصنف  9 :
التاريخ  7102/13/12 :

Date: 07/03/2017





/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůĂŶĚǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇ
͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ƐĂŶŝƚĂƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ
ĚŝĞƚĞƚŝĐĨŽŽĚĂŶĚƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůŽƌ
ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇƵƐĞ͕ĨŽŽĚĨŽƌďĂďŝĞƐ͕ĚŝĞƚĂƌǇƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐĨŽƌ
͕ŚƵŵĂŶƐĂŶĚĂŶŝŵĂůƐ͕ƉůĂƐƚĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌĚƌĞƐƐŝŶŐƐ
͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƐƚŽƉƉŝŶŐƚĞĞƚŚ͕ĚĞŶƚĂůǁĂǆ͕ĚŝŶƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐǀĞƌŵŝŶ͕ĨƵŶŐŝĐŝĚĞƐ͕ŚĞƌďŝĐŝĚĞƐ

من اجل  :مستحضرات صيدالنية وبيطرية،
مستحضرات صحية لغاايت طبية ،مواد وأغذية محية

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،

مبيدات اعشاب .
أبسم  :شركة أدوية احلكمة ذات
املسؤولية احملدودة

العن ا  :م

األرب

In the name of: Sharekat Adweyat Alhekma That
Almasoulya Al Mahdoda






ĚĚƌĞƐƐ͗ŵŵĂŶ:ŽƌĚĂŶ
Trade Mark No.: 30977
In Class: 35 :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

العالمة التجارية رقم  31522 :
يف الصنف  39 :

عنوان التبليغ  :الشرفة  -البرية  -رام هللا -

Date: 06/03/2017

التاريخ  7102/13/16 :

فلسطني ص.ب 70499

أبسم  :شركة الرجيب لقطع
ض
.
م
السيارات
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 

العن و ا  :القوووس -واب الج و

-كفوور

ق
الكلمات والعبارات
احلماية املطلق ابستخدام
عنوان التبليغ  :القدس -واد اجلوز -كفر عقب
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

مبعزل عن العالمة


͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
In the name of: AL-Rajaby . Parts Co.



ĚĚƌĞƐƐ͗:ĞƌƵƐĂůĞŵͲǁĂĚůũŽǌĞͲ<ƵĨĞƌĂŬĂď
ͲĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ ::ĞƌƵƐĂůĞŵͲǁĂĚůũŽǌĞ
<ƵĨĞƌĂŬĂď
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العالمة التجارية رقم  31521 :
يف الصنف  39 :


التاريخ  7102/13/12 :



Ϳ;4



Ϳ;9











Trade Mark No.: 30980
In Class: 35
Date: 07/03/2017
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
In the name of: Sharekat Adweyat Alhekma That
أبسم  :شركة أدوية احلكمة ذات
Almasoulya Al Mahdoda
املسؤولية احملدودة
العن ا  :م

األرب

عنوان التبليغ  :الشرفة  -البرية  -رام هللا -
فلسطني ص.ب 70499


ĚĚƌĞƐƐ͗ŵŵĂŶ:ŽƌĚĂŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 

In the name of: Sharekat Adweyat Alhekma That
Almasoulya Al Mahdoda
288

أبسم  :شركة أدوية احلكمة ذات
2017/10/1
التاسع عرش
احملدودة
العدداملسؤولية
العن ا  :م

ĚĚƌĞƐƐ͗ŵŵĂŶ:ŽƌĚĂŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

األرب

عنوان التبليغ  :الشرفة  -البرية  -رام هللا -
فلسطني ص.ب 70499

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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العالمة التجارية رقم  31520 :
يف الصنف  9 :
التاريخ :

Trade Mark No.: 30981
In Class: 5







Trade Mark No.: 30981
Date: 07/03/2017

التجارية رقم  31520 :
العالمة 
7102/13/12
يف الصنف  9 :

In Class: 5

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůĂŶĚǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇ
صيدالنية وبيطرية،
مستحضرات
من اجل :
Date: 07/03/2017
 7102/13/12
التاريخ :
͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ƐĂŶŝƚĂƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŚĂƌƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůĂŶĚǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇ
من اجل  :مستحضرات صيدالنية وبيطرية،
مستحضرات صحية لغاايت طبية ،مواد وأغذية محية
͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ƐĂŶŝƚĂƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ
ĚŝĞƚĞƚŝĐĨŽŽĚĂŶĚƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůŽƌ
مستحضرات صحية لغاايت طبية ،مواد وأغذية محية
ĚŝĞƚĞƚŝĐĨŽŽĚĂŶĚƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůŽƌ
ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇƵƐĞ͕ĨŽŽĚĨŽƌďĂďŝĞƐ͕ĚŝĞƚĂƌǇƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐĨŽƌ
ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇƵƐĞ͕ĨŽŽĚĨŽƌďĂďŝĞƐ͕ĚŝĞƚĂƌǇƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐĨŽƌ
وأغذية
البيطري
للرضع للرضع
البيطري وأغذية
الطيب أو
معدة لالستعمال الطيبمعدةأولالستعمال
͕ŚƵŵĂŶƐĂŶĚĂŶŝŵĂůƐ͕ƉůĂƐƚĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌĚƌĞƐƐŝŶŐƐ
͕ŚƵŵĂŶƐĂŶĚĂŶŝŵĂůƐ͕ƉůĂƐƚĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌĚƌĞƐƐŝŶŐƐ
واالطفال ،مكمالت للحمية الغذائية لالنسان
͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƐƚŽƉƉŝŶŐƚĞĞƚŚ͕ĚĞŶƚĂůǁĂǆ͕ĚŝŶƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ
واالطفال ،مكمالت للحمية الغذائية لالنسان
͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƐƚŽƉƉŝŶŐƚĞĞƚŚ͕ĚĞŶƚĂůǁĂǆ͕ĚŝŶƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ
واحليوان ،لصقات ومواد ضماد ،مواد حشو االسنان ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐǀĞƌŵŝŶ͕ĨƵŶŐŝĐŝĚĞƐ͕ŚĞƌďŝĐŝĚĞƐ
االسنان الابدةƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐǀĞƌŵŝŶ͕ĨƵŶŐŝĐŝĚĞƐ͕ŚĞƌďŝĐŝĚĞƐ
ضماد،
واحليوان ،لصقات ومواد
حشومستحضرات
موادمطهرات،
االسنان،
ومشع طب
احلشرات واحليواانت الضارة ،مبيدات فطرايت،

اعشاب .مستحضرات الابدة
مطهرات،
ومشع طب االسنان،
مبيدات
خدمات العاية
احلشرات واحليواانت أبسم :
وادارة فطرايت،
مبيدات
الضارة،
وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط

مبيدات اعشاب .
أبسم  :خدمات العاية وادارة
املكتيب

العن ا  :م

األرب

In the name of: Sharekat Adweyat Alhekma That
Almasoulya Al Mahdoda

ĚĚƌĞƐƐ͗ŵŵĂŶ:ŽƌĚĂŶ
In the name of:
Sharekat Adweyat Alhekma That
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
 رام هللا -Almasoulya Al Mahdoda :

عنوان التبليغ  :الشرفة  -البرية
النشاطب 70499
وتوجيه االعمال وتفعيلفلسطني ص.

املكتيب
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
العن ا  :م األرب

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
عنوان التبليغ  :الشرفة  -البرية  -رام هللا -
مبعزل عن العالمة

70499
فلسطني ص.ب


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


والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة







ĚĚƌĞƐƐ͗ŵŵĂŶ:ŽƌĚĂŶ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
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Trade Mark No.: 30982

العالمة التجارية رقم  31527 :

In Class: 35

يف الصنف  39 :

التاريخ  7102/13/12 :

31520

:
رقم
العالمة التجارية
الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
من اجل  :خدمات

Date: 07/03/2017







يف الصنف  9 :

املكتيب 
 7102
النشاط/13/12
التاريخ :

االعمال وتفعيل
مستحضرات
من اجل
احلكمة :ذات
أبسم  :شركة أدوية

Trade Mark No.: 30981
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
In Class: 5
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

Date: 07/03/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗Adweyat
WŚĂƌƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůĂŶĚǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇ
In the name of: Sharekat
صيدالنية وبيطريةAlhekma That،
͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ƐĂŶŝƚĂƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ
مستحضرات صحية لغاايت طبية ،مواد وأغذية محية
ĚŝĞƚĞƚŝĐĨŽŽĚĂŶĚƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůŽƌ
Almasoulya Al Mahdoda
املسؤولية احملدودة

العن ا :

معدة لالستعمال الطيب أو البيطري وأغذية للرضع
األرب مكمالت للحمية الغذائية لالنسان
مواالطفال،
واحليوان ،لصقات ومواد ضماد ،مواد حشو االسنان

هللا -
مطهرات -،رام
االسنان،البرية
الشرفة -
الابدة
مستحضرات
عنوان التبليغ  :ومشع طب
70499واحليواانت الضارة ،مبيدات فطرايت،
فلسطني ص.ب احلشرات
مبيدات اعشاب .
أبسم  :خدمات العاية وادارة


ان تسجيل

وتفعيل
النشاطاصحاهبا
يعطي
االعمال ال
هذهوتوجيهالعالمة
املكتيب

ǀĞƚĞƌŝŶĂƌǇƵƐĞ͕ĨŽŽĚĨŽƌďĂďŝĞƐ͕ĚŝĞƚĂƌǇƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐĨŽƌ
͕ŚƵŵĂŶƐĂŶĚĂŶŝŵĂůƐ͕ƉůĂƐƚĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌĚƌĞƐƐŝŶŐƐ
͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌƐƚŽƉƉŝŶŐƚĞĞƚŚ͕ĚĞŶƚĂůǁĂǆ͕ĚŝŶƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚƐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐǀĞƌŵŝŶ͕ĨƵŶŐŝĐŝĚĞƐ͕ŚĞƌďŝĐŝĚĞƐ

ĚĚƌĞƐƐ͗ŵŵĂŶ:ŽƌĚĂŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


In the name of: Sharekat Adweyat Alhekma That
Almasoulya Al Mahdoda

حق

الكلمات والعبارات
احلماية املطلق ابستخدام
العن ا  :م األرب
هللا
رام
البرية
الشرفة
:
عنوان التبليغ
واألرقام ذات االستخدام العام
والرسومات الوصفية
مبعزل عن


فلسطني ص.ب 70499
العالمة 
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات






والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة





العالمة التجارية رقم  31523 :
يف الصنف  75 :
التاريخ  7102/13/12 :

من اجل  :دواجن 


ĚĚƌĞƐƐ͗ŵŵĂŶ:ŽƌĚĂŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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Trade Mark No.: 30983
In Class: 29
Date: 07/03/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WKh>dZz
In the Mark
name of:
Mohammed
adnan mohammed ghanem
Trade
No.:
30983




عداننرقمدمحم :غامن
العالمة دمحم
أبسم :
 31523
التجارية

75
:
الصنف
يف العنوو ا  :طوو لكرم -بيوور اللاوو
التاريخ  7102/13/12 :
من اجل  :دواجن 



الح ر اللربيه 0795787567

-

In
Class: 29
ĚĚƌĞƐƐ͗dƵůŬĂƌĞŵͲĞŝƌĂůͲ',h^hEͲϬϱϵϳϱϲϱϳϴϱ
Date: 07/03/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WKh>dZz
ͲĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :dƵůŬĂƌĞŵͲĞŝƌĂů
الغصون -احلاره
In the name of: Mohammed adnan mohammed ghanem

غامن-دير
طولكرم
عنوان التبليغ :
أبسم  :دمحم عدانن دمحم
1952969229بيوور اللاوو
الغربيهالعنوو ا  :طوو لكرم -
 الح ر اللربيه 0795787567
احلاره
اليعطيالغصون
طولكرم -دير
عنوان التب
اصحاهبا -حق
تسجيلليغهذه :العالمة
ان

',h^hEͲϬϱϵϳϱϲϱϳϴϱ
ĚĚƌĞƐƐ͗dƵůŬĂƌĞŵͲĞŝƌĂůͲ',h^hEͲϬϱϵϳϱϲϱϳϴϱ

الغربيه 1952969229

حق
الوصفية العالمة
تسجيل هذه
ان
اصحاهبا العام
اليعطياالستخدام
واألرقام ذات
والرسومات

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

لعالمة ابستخدام الكلمات والعبارات
احلمايةعن ااملطلق
مبعزل
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

مبعزل عن العالمة





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Ͳ:dƵůŬĂƌĞŵͲĞŝƌĂů

',h^hEͲϬϱϵϳϱϲϱϳϴϱ
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Trade Mark No.: 30984
In Class: 35



 31524 : العالمة التجارية رقم
  39 : يف الصنف


Date: 07/03/2017

Trade Mark No.: 30984
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
In Class:
35





,االعمال


 7102/13
/12 : التاريخ
من اجل

 31524 : العالمة التجارية رقم
 ادارة,االعمال
تنظيم
,االعالانت
:
 39
: الصنف
يف

ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
Date: 07/03/2017
 7102
/13/12خدمات
:  التاريخ,النشاط املكتيب
الدارة االعمال او
املساعدة
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل
ĨŽƌĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ͖ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐũŽďƐ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
 خدمات,االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐ  خدمات املساعدة الدارة االعمال او,النشاط املكتيب
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĂŶĚƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌ
ĨŽƌĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ͖ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐũŽďƐ خدمات
للغاايت
،االعالن عن الوظائف
,التجاراوية جتارية
املعارض صناعية
تنظيمرية لشركات
االنشطة التجا
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĂŶĚƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌ
للغاايت
ية
ر
التجا
املعارض
تنظيم
،الوظائف
عن
االعالن
ƉƌŽǀŝĚĞĚďǇĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇďǇŝƐƐƵŝŶŐƐƚŽƌĞƐĞƌǀŝĐĞ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ
 اخلدمات الرتوجيية املقدمة من,االعالنية او التجارية
ƉƌŽǀŝĚĞĚďǇĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇďǇŝƐƐƵŝŶŐƐƚŽƌĞƐĞƌǀŝĐĞ  اخلدمات الرتوجيية املقدمة من,االعالنية او التجارية
ĐĂƌĚƐƚŽĐůŝĞŶƚƐ͖ŵŽĚĞůůŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐŽƌ
ĐĂƌĚƐƚŽĐůŝĞŶƚƐ͖ŵŽĚĞůůŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐŽƌ
احملالت
اصدار
قبل شركة جتاريةقبلمنشركةخالل
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĞĚŝƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĞĚŝƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲ
احملالت
بطاقاتبطاقات
خالل اصدار
جتارية من
ǁŝŶĚŽǁĚƌĞƐƐŝŶŐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂ
ǁŝŶĚŽǁĚƌĞƐƐŝŶŐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂ
الدعاية
مناذج مناذج
خدمات إعداد
الدعاية
 إعداد,للعمالء
التجاريةخدمات,التجارية للعمالء
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇŽŶĂĨƌĂŶĐŚŝƐĞďĂƐŝƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇŽŶĂĨƌĂŶĐŚŝƐĞďĂƐŝƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶ;ĨŽƌƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ƐĂůĞƐĂƚ , حترير النصوص االعالنية,واإلعالن أو ترويج املبيعات
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶ;ĨŽƌƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ƐĂůĞƐĂƚ
, حترير النصوص االعالنية,واإلعالن أو ترويج املبيعات
ƉƵďůŝĐĂƵĐƚŝŽŶƐ͖ƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂŶĚ
 خدمات املساعدة لتشغيل شركة,خدمات عرض عامة
ƉƵďůŝĐĂƵĐƚŝŽŶƐ͖ƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞ
املساعدةعرضلتشغيل
خدمات عرض عامة
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐŽĨĂďƵƐŝŶĞƐƐĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐŝŶƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ شركةترويج
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞ
,املنتوجات
,خدمات االمتياز
 على مبدأ,جتارية
ŽƌĚĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚŐůŽďĂůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ŝŵƉŽƌƚͲ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐŽĨĂďƵƐŝŶĞƐƐĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐŝŶƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ
ĞǆƉŽƌƚĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ŽŶͲůŝŶĞĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽŶĂĐŽŵƉƵƚĞƌ
,ترويجعامة
 مزادات,املنتوجاتيف
 املبيعات,)اخرى
( جتارية على مبدأ املبيعات
الطرافعرض
,االمتياز
ŽƌĚĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚŐůŽďĂůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ŝŵƉŽƌƚͲ
ŶĞƚǁŽƌŬ͖ƐƵƉƉůǇŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐ;ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐŽĨ
خدمات
,
التسوق
مراكز
ادارة
وخدمات
ترويج
ƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌĐŽŵƉĂŶŝĞƐͿ͖ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨ
, املبيعات يف مزادات عامة,)املبيعات (الطراف اخرى
ĞǆƉŽƌƚĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ŽŶͲůŝŶĞĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽŶĂĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƐĂŵƉůĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚĨŝůĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖ املساعدة لالنشطة التجارية اليت تتكون من طلبات
ŶĞƚǁŽƌŬ͖ƐƵƉƉůǇŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐ;ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐŽĨ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŐĞŶĐŝĞƐ͖
خدمات
,مراكزشبكاتالتسوق
ترويج وخدماتمعاجلةادارة
كاالت
 و,اتصاالت عاملية
من خالل
ƌĞŶƚĂůŽĨǀĞŶĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ƌĞŶƚŝŶŐŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐƉĂĐĞ͖
ƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌĐŽŵƉĂŶŝĞƐͿ͖ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨ
ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŵĂƚƚĞƌ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
املباشر على
اليت االعالن
,والتصدير
االسترياد
ƐĂŵƉůĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚĨŝůĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖ طلباتشبكة
تتكون من
التجارية
املساعدة لالنشطة
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ĚĂƚĂƐĞĂƌĐŚŝŶĐŽŵƉƵƚĞƌĨŝůĞƐ;ĨŽƌŽƚŚĞƌƐͿ͖
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŐĞŶĐŝĞƐ͖
ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖
 خدمات التوريد لالطراف االخرى (شراء,كمبيوترات
 وكاالت,معاجلة من خالل شبكات اتصاالت عاملية
ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͖ƉƵďůŝĐŝƚǇĐŽůƵŵŶƐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ƌĞŶƚĂůŽĨǀĞŶĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ƌĞŶƚŝŶŐŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐƉĂĐĞ͖
, توزيع العينات,)املنتوجات واخلدمات لشركات اخرى
ŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ďƵƐŝŶĞƐƐ
ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŵĂƚƚĞƌ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ  االعالن املباشر على شبكة,االسترياد والتصدير
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐĂƌƚŝƐƚƐ͖ĚŝƌĞĐƚŵĂŝůĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖  وكاالت, العالقات العامة,ادارة امللفات احملوسبة
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ĚĂƚĂƐĞĂƌĐŚŝŶĐŽŵƉƵƚĞƌĨŝůĞƐ;ĨŽƌŽƚŚĞƌƐͿ͖
ƵƉĚĂƚŝŶŐŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖ĚŽĐƵŵĞŶƚƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͖
شراءاالت
اتجري
,لالطرافاالعالانت
 وكاالت,التوريدة
االنباء التجاري
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐƐƚƵĚŝĞƐ͖ďŝůůͲƉŽƐƚŝŶŐ͕ŽƵƚĚŽŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖
ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖
( االخرى
 خدمات,كمبيوترات
ŽƉŝŶŝŽŶƉŽůůŝŶŐ͖ƐǇƐƚĞŵŝƐĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽ
الدعاية
مواد
نشر
,
اإلعالنية
املساحات
 أتجري,البيع
ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͖ƉƵďůŝĐŝƚǇĐŽůƵŵŶƐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐĂůĞƐ
, توزيع العينات,)املنتوجات واخلدمات لشركات اخرى
ŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ďƵƐŝŶĞƐƐ
ĂŐĞŶĐŝĞƐĂŶĚĂƌƌĂŶŐŝŶŐƐĂůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ǁŚŽůĞƐĂůĞĂŶĚƌĞƚĂŝů  البحث عن, املساعدة يف إدارة األعمال,واإلعالن
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐĂƌƚŝƐƚƐ͖ĚŝƌĞĐƚŵĂŝůĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖  وكاالت, العالقات العامة,ادارة امللفات احملوسبة
ƵƉĚĂƚŝŶŐŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖ĚŽĐƵŵĞŶƚƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͖
 اتجري االت, وكاالت االعالانت,االنباء التجارية
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐƐƚƵĚŝĞƐ͖ďŝůůͲƉŽƐƚŝŶŐ͕ŽƵƚĚŽŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖
ŽƉŝŶŝŽŶƉŽůůŝŶŐ͖ƐǇƐƚĞŵŝƐĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽ
 نشر مواد الدعاية, أتجري املساحات اإلعالنية,البيع
ĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐĂůĞƐ
ĂŐĞŶĐŝĞƐĂŶĚĂƌƌĂŶŐŝŶŐƐĂůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ǁŚŽůĞƐĂůĞĂŶĚƌĞƚĂŝů  البحث عن, املساعدة يف إدارة األعمال,واإلعالن
ƐĞƌǀŝĐĞƐďǇĂŶǇŵĞĂŶƐ͖ƚŚĞďƌŝŶŐŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌĨŽƌƚŚĞ
ďĞŶĞĨŝƚŽĨŽƚŚĞƌƐ͕ŽĨĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŐŽŽĚƐ͕ĞŶĂďůŝŶŐĐƵƐƚŽŵĞƌƐ
ƚŽĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚůǇǀŝĞǁĂŶĚƉƵƌĐŚĂƐĞƚŚŽƐĞŐŽŽĚƐ͘ZĞƚĂŝůĂŶĚ
ǁŚŽůĞƐĂůĞŽĨĨŽŽĚƉƌŽĚƵĐƚƐ

 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

ƐĞƌǀŝĐĞƐďǇĂŶǇŵĞĂŶƐ͖ƚŚĞďƌŝŶŐŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌĨŽƌƚŚĞ
املعلومات لالخرين يف ملفات حاسوب ,جتميع
ďĞŶĞĨŝƚŽĨŽƚŚĞƌƐ͕ŽĨĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŐŽŽĚƐ͕ĞŶĂďůŝŶŐĐƵƐƚŽŵĞƌƐ
حاسوب,حتضري
ملفاتالنسخ,
حاسوب,
بياانت
املعلومات يف قواعد
ƐĞƌǀŝĐĞƐďǇĂŶǇŵĞĂŶƐ͖ƚŚĞďƌŝŶŐŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌĨŽƌƚŚĞ
2017/10/1
ƚŽĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚůǇǀŝĞǁĂŶĚƉƵƌĐŚĂƐĞƚŚŽƐĞŐŽŽĚƐ͘ZĞƚĂŝůĂŶĚ
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جتميع
لالخرين يف
العدد التاسع عرشاملعلومات
ďĞŶĞĨŝƚŽĨŽƚŚĞƌƐ͕ŽĨ ĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŐŽŽĚƐ͕ĞŶĂďůŝŶŐĐƵƐƚŽŵĞƌƐ
ǁŚŽůĞƐĂůĞŽĨĨŽŽĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
األعمال
املساعدة يف
حتضري ƚŽĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚůǇǀŝĞǁĂŶĚƉƵƌĐŚĂƐĞƚŚŽƐĞŐŽŽĚƐ͘ZĞƚĂŝůĂŶĚ
إدارةالنسخ,
حاسوب,
واإلعالن,قواعد بياانت
أعمدة الدعايةاملعلومات يف
ǁŚŽůĞƐĂůĞŽĨĨŽŽĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
األعمال
فناين إدارة
املساعدة يف
التجارية أو أعمدة
التمثيل,
واإلعالن,أعمال
الدعاية إدارة
الصناعية,
التجارية أو الصناعية ,إدارة أعمال فناين التمثيل,
اإلعالن ابلربيد املباشر ,حتديث مواد الدعاية واإلعالن,
اإلعالن ابلربيد املباشر ,حتديث مواد الدعاية واإلعالن,
اإلعالانت,
اإلعالانت,
لصق لصق
السوق,السوق,
دراسات دراسات
نسخ الواثئق,نسخ الواثئق,
تنظيم
إستطالعات
واإلعالن ,اخلارجي,
الرأي,تنظيم
الرأي,
إستطالعات
الدعايةاخلارجي
الدعاية واإلعالن
املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب ,نشر نصوص
املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب ,نشر نصوص
الدعاية واإلعالن ,وكاالت البيع وترتيب خدمات
خدمات
الدعاية واإلعالن ,وكاالت البيع وترتيب
طريقة
البيع ,خدمات البيع ابجلملة وابلتجزئة ابي
طريقة
وابلتجز
ابجلملة
كانت,البيع
البيع ,خدمات
الغري،
ابيلصاحل
منئةالسلع
جتميع تشكيلة
خدمات
الغري،بيع
لصاحلرائها ،
معاينتها و ش
ابئن من
لتمكني عامة
السلع
تشكيلةالزمن
وذلكجتميع
كانت ,خدمات
وتوزيع املنتجات الغذائية ابجلملة والتجزئة 
وذلك لتمكني عامة الزابئن من معاينتها و شرائها  ،بيع
In the name of: Sharekat Happiness ltawz3 Almawd
AL
أبسم  :شركة هابينس لتوزيع
Ghezayah
ابجلملة والتجزئة 
الغذائية
وتوزيع املنتجات
الغذائية
املنتجتات
ĚĚƌĞƐƐ͗>Z/
,ͲWĂůĞƐƚĂŝŶĞ
In the name of: Sharekat
لتوزيع البيرة Happiness ltawz3 Almawd AL
هابينس فلسطينا
أبسم  :شركة العن ا :
Ghezayah ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :البرية،الشرفة جانب اندي السيارات

املنتجتات الغذائية

الفلسطينةص.ب3513



ĚĚƌĞƐƐ͗>Z/,ͲWĂůĞƐƚĂŝŶĞ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

العن ا  :فلسطينا البيرة

عنوان التبليغ  :البرية،الشرفة جانب اندي السيارات
الفلسطينةص .ب3513
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Trade Mark No.: 30985
In Class: 35

العالمة التجارية رقم  31529 :
يف الصنف  39 :

Date: 07/03/2017

التاريخ  7102/13/12 :

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

من اجل  :اإلعالن واألعمال املهنية وتتعلق هذه الفئة
ابخلدمات اليت يؤديها األشخاص واهليئات .
In the name of: sharikit allojain lilmasoghat wa fidiyat
أبسم  :شركة اللجني للمصوغات




والفضيات

العنو ا  :نو بلس  -و ل  -ه و تف :
092777967

عنوان التبليغ  :انبلس  -مول  -هاتف :
157339523



ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲŵĂůůͲƚĞů͗ϬϵϮϯϯϱϵϴϯ
͗ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲŵĂůůͲƚĞů
ϬϵϮϯϯϱϵϴϯ















العدد التاسع عرش 2017/10/1
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; 01463
Ϳ

الكرمية  -الساعات ويرها من العدد اخلاصة ،قياس




الوقت  -صناف اجملوهرات املقلدة (زينة) مثل األساور
Trade Mark No.: 30986
الربوش ( بوس املشيك) .
العقود)
القالئد (
الغوايش)
31526
رقم  :
التجارية
(العالمة
the name
InInClass:
14 of: sharikit allojain lilmasoghat wa fidiyat
اللجني للمصوغات
أبيفسم :
كة  04
شر :
الصنف

والفضيات 7102/13/12
التاريخ :

Date: 07/03/2017
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲŵĂůůͲƚĞů͗ϬϵϮϯϯϱϵϴϯ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
WƌĞĐŝŽƵƐŵĞƚĂůƐĂŶĚƚŚĞŝƌĂůůŽǇƐĂŶĚ





النفيسةل  -ه و تف
بلس  -و
اجل ا  :  :نو
من العنو
والسبائك :اخلاصة هبا،
املعادن
ŐŽŽĚƐŝŶƉƌĞĐŝŽƵƐŵĞƚĂůƐŽƌĐŽĂƚĞĚƚŚĞƌĞǁŝƚŚ͕ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚ
092777967
البضائع املصنوعة من تلك املعادن واملطلية هبا (عدا
ŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ũĞǁĞůůĞƌǇ͕ƉƌĞĐŝŽƵƐƐƚŽŶĞƐ͖ŚŽƌŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚ
͗ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲŵĂůůͲƚĞů
عنوان التبليغ  :انبلس  -مول  -هاتف :
ĐŚƌŽŶŽŵĞƚƌŝĐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ
واألحجار
أدوات القطع – الشوك – املالعق) اجملوهرات
ϬϵϮϯϯϱϵϴϯ
157339523

الكرمية  -الساعات ويرها من العدد اخلاصة ،قياس

ساور
األ
مثل
)
زينة
(
املقلدة
اجملوهرات
صناف
الوقت


( الغوايش) القالئد (العقود) الربوش ( بوس املشيك) .
 In the name of: sharikit allojain lilmasoghat wa fidiyat
أبسم  :شركة اللجني للمصوغات

والفضيات
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲŵĂůůͲƚĞů͗ϬϵϮϯϯϱϵϴϯ
العنو ا  :نو بلس  -و ل  -ه و تف :
Ϳ ; 07
092777967

عنوان التبليغ  :انبلس  -مول  -هاتف :
157339523

الكرمية -

ويرها

الساعات

العدد

من

قياس

اخلاصة،

͗ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲŵĂůůͲƚĞů
ϬϵϮϯϯϱϵϴϯ



الوقت  -صناف اجملوهرات املقلدة (زينة) مثل األساور

( الغوايش) القالئد ( العقود) الربوش ( بوس املشيك).
name of: s harikit allojain lilmas oghat wa fidiyat
كة اللجني للمصوغات
أبسم  :شر
والفضيات
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲŵĂůůͲƚĞů͗ϬϵϮϯϯϱϵϴϯ
ل  -هوو تف :
و
 :نو بلس -
العنو ا
092777967

:
التبليغ
عنوان
157339523




انبلس

مول

-

-

هاتف

:

464

In the

͗:ŶĂďůƵƐͲŵĂůůͲƚĞů



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ϬϵϮϯϯϱϵϴϯ












Ϳ ; 07










التاريخ 7102 /13 /12 :

املدبوغة
اجللود
اجل
من

مبا
املواد
هذه
من
املصنوعة

العالمة التجارية رقم 31522 :

يف الصنف 02 :
:

الرايضة

لالدوات الرايضة
التجميل
ملواد
الشواطىء,

(ابستثناء





واملنتجات
وتقليدها
االمتعة,
حقائب
فيها

احلقائب

خصيصا

املصنوعة

ة
املصممة هلا) ,اجللود ,حقائب صغري
حقائب
اليد,
حقائب
(فارغة),

حقائب

الظهر,

حقائب

البسة

القدم,

من اجل  :اجللود املدبوغة وتقليدها واملنتجات
املصنوعة من هذه املواد مبا فيها حقائب االمتعة,

حقائب الرايضة (ابستثناء احلقائب املصنوعة خصيصا

لالدوات الرايضة املصممة هلا) ,اجللود ,حقائب صغرية

ملواد التجميل (فارغة) ,حقائب اليد ,حقائب


حقائب البسة القدم,
حقائب  :الظهر,
الشواطىء,
 31522
التجارية رقم
العالمة
يف الصنف  02 :
من اجل

:

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>d,ZE /D/dd/KE^K&>d, Z

 ͕' KK^K&>d,ZE/D/dd/KE^K&> d,Z
^ 'ED>z͗>h'' ' ͕^WKZd^' ^;yWd
y>h^/s>zWd&KZd, ^WKZd/E' Zd/>^d, z
͕^^Z^/' EdKZZzͿ͕>d, Zt Z͕sE/dz
͕^ 'sE/dz^^;EKd&/ddͿ͕,E' ^͕,
͕^^&Zh<^<^͕' ^&KZ&KKdt Z͕Z/
͕^^^d,>^͕WK<dt >>d^͕Z^^͕WhZ
WhZ^^͕EKdK&͖WZ/Kh^Dd>^͕WKh,^dK

Trade Mark No.: 30988
In Class: 18
Date: 07/03/2017

التاريخ  7102/13/12 :

التاريخ  7102/13/12 :

Trade Mark No.: 30988
In Class : 18
Date : 07/03/2017

العالمة التجارية رقم  31522 :
يف الصنف  02 :

حقائب

Ϳ ; 07

اجللود املدبوغة وتقليدها واملنتجات



͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>d,ZE/D/dd/KE^K&>d,Z
͕'KK^K&>d,ZE/D/dd/KE^K&>d,Z
^'ED>z͗>h'''͕^WKZd^'^;yWd
y>h^/s>zWd&KZd,^WKZd/E'Zd/>^d,z
͕^^Z^/'EdKZZzͿ͕>d,ZtZ͕sE/dz
͕^'sE/dz^^;EKd&/ddͿ͕,E'^͕,
͕^^&Zh<^<^͕'^&KZ&KKdtZ͕Z/
͕^^^d,>^͕WK<dt>>d^͕Z^^͕WhZ
Trade Mark No.: 30988
WhZ^^͕EKdK&͖WZ/Kh^Dd>^͕WKh,^dK
In Class: 18
Date: 07/03/2017
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>d,ZE/D/dd/KE^K&>d,Z
͕'KK^K&>d,ZE/D/dd/KE^K&>d,Z

 570089ب ريس  -فرنس

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
العدد التاسع عرش 2017/10/1



293

حمافظ جلدية ,حقائب مدرسية ,حمافظ اجليب ,حمافظ
البطاقات ,جزادين ,جزادين ليست من املعادن
النفيسة ,جراابت جلدية للحزم ,حقائب خملبية,


ZZ/KE>d^͕>hd,'^͖^</E^͖dZhE<^E
'dZs>>/E''^͖hDZ>>^͕WZ^K>^Et></E
 ^d/<^͖t,/W^͕,ZE^^^E^>Zz

اجللود ,حقائب وصناديق السفر ,الشماسي واملظالت
والسروج 
املشي,
اخلاصة ،قياس
وأطقممناخليلالعدد
السياطويرها
الساعات
وعصيمية -
الكر



Ϳ ; 03
In the name of: LACOSTE

الكوست
أبسم :
صناف اجملوهرات املقلدة (زينة) مثل األساور
الوقت -
بوس املشيك)ĚĚƌĞƐƐ͗ϮϯͬϮϱ͕ƌƵĞĚĞWƌŽǀĞŶĐĞϳϱϬϬϲϵWĂƌŝƐ–  .
الربوش (فينس
رو) ب بوووو
القالئد,27(/
الغوايشا) 27 :
( العنوووو
العقود
&ZE
ريس  -فرنس
570089
In the name of: sharikit allojain lilmasoghat wa fidiyat
للمصوغات
كة باللجني
أبسم  :شر
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
عنوان
والفضيات
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
 ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲŵĂůůͲƚĞů͗ϬϵϮϯϯϱϵϴϯ
العنو ا  :نو بلس  -و ل  -ه و تف :

092777967
465
͗ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲŵĂůůͲƚĞů
عنوان التبليغ  :انبلس  -مول  -هاتف :
الكرمية -

ويرها

الساعات

العدد

من

قياس

اخلاصة،

الوقت  -صناف اجملوهرات املقلدة (زينة) مثل األساور

( الغوايش) القالئد ( العقود) الربوش ( بوس املشيك).
name of: s harikit allojain lilmas oghat wa fidiyat
كة اللجني للمصوغات
أبسم  :شر
والفضيات
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲŵĂůůͲƚĞů͗ϬϵϮϯϯϱϵϴϯ
ل  -هوو تف :
و
 :نو بلس -
العنو ا
In the

092777967

:
التبليغ
عنوان
157339523


انبلس

مول

-

-

هاتف

͗:ŶĂďůƵƐͲŵĂůůͲƚĞů

:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ϬϵϮϯϯϱϵϴϯ













Ϳ ; 07

 157339523
 














العالمة التجارية رقم  31525 :

يف الصنف  79 :
العالمة التجارية رقم 31522 :

يف الصنف 02 :
التاريخ 7102 /13 /12 :

اجل
من
املصنوعة

حقائب

:

من

لالدوات الرايضة
التجميل
ملواد





(ابستثناء

احلقائب

من اجل
الرأس 

:

خصيصا

املصنوعة

ة
املصممة هلا) ,اجللود ,حقائب صغري
حقائب
اليد,
حقائب
(فارغة),

التاريخ  7102/13/12 :
الشواطىء,



واملنتجات
وتقليدها
املدبوغة
اجللود
االمتعة,
حقائب
فيها
مبا
املواد
هذه

الرايضة

حقائب

الظهر,

حقائب

البسة

القدم,

Ϳ ; 03






Trade
Mark No.: 30989


Trade Mark No.: 30988
In Class : 18
Date : 07/03/2017

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>d,ZE /D/dd/KE^K&>d, Z

In
 Class: 25

 ͕' KK^K&>d,ZE/D/dd/KE^K&> d,Z
^ 'ED>z͗>h'' ' ͕^WKZd^' ^;yWd
y>h^/s>zWd&KZd, ^WKZd/E' Zd/>^d, z
͕^^Z^/' EdKZZzͿ͕>d, Zt Z͕sE/dz
͕^ 'sE/dz^^;EKd&/ddͿ͕,E' ^͕,
͕^^&Zh<^<^͕' ^&KZ&KKdt Z͕Z/
͕^^^d,>^͕WK<dt >>d^͕Z^^͕WhZ
WhZ^^͕EKdK&͖WZ/Kh^Dd>^͕WKh,^dK

املالبس ولباس القدم واالحذية وأغطية

أبسم  :الكوست

ϬϵϮϯϯϱϵϴϯ



Date: 07/03/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>Kd,/E'͕&KKdtZ͕,'Z
 Ϳ ; 07
In the name of: LACOSTE

أبسم  :الكوست

In the name of: LACOSTE
–ĚĚƌĞƐƐ͗ϮϯͬϮϱ͕ƌƵĞĚĞWƌŽǀĞŶĐĞϳϱϬϬϲϵWĂƌŝƐ

العنوووو ا  ,27/27 :رو ب بوووو فينس

&ZE

 570089ب ريس  -فرنس

–ĚĚƌĞƐƐ͗ϮϯͬϮϱ͕ƌƵĞĚĞWƌŽǀĞŶĐĞϳϱϬϬϲϵWĂƌŝƐ
التبليغووو  :فينس
عنوانب بو
العنوووو ا  ,27/27 :رو
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
&ZE

 570089ب ريس  -فرنس



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:


عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ








العالمة التجارية رقم  31525 :

يف الصنف  79 :

; 04466
Ϳ





 7102
/12
التاريخ :
العالمة 
 31522
/13رقم  :
التجارية
املالبس ولباس القدم واالحذية وأغطية
منيف اجل :
الصنف 02 :
الرأس 
التاريخ  7102/13/12 :







واملنتجات
من اجل  :اجللود املدبوغة وتقليدها
العالمة ا لتجارية رقم  31551 :
الصنف 02 :
فيها  حقائب االمتعة,
املصنوعة من هذه املواديف مبا

 Mark No.: 30989
Trade

In Class: 25

Date:
07/03/2017
Trade
Mark No.: 30988
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
In Class: 18 >Kd,/E'͕&KKdtZ͕,'Z
Ϳ ; 04
Date: 07/03/2017
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>d,ZE/D/dd/KE^K&>d,Z
Trade Mark No.: 30990

͕'KK^K&>d,ZE/D/dd/KE^K&>d,Z
In Class: 18
^'ED>z͗>h'''͕^WKZd^'^;yWd
Date: 07/03/2017
التاريخ  7102/13/12 :
حقائب الرايضة (ابستثناء احلقائب املصنوعة خصيصا y>h^/s>zWd&KZd,^WKZd/E'Zd/>^d,z
من اجل  :اجللود املدبوغة وتقليدها واملنتجات ͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>d,ZE/D/dd/KE^K&>d,Z
͕^^Z^/'EdKZZzͿ͕>d,ZtZ͕sE/dz
͕'KK^K&>d,ZE/D/dd/KE^K&>d,Z
املصنوعة من هذه املواد مبا فيها حقائب االمتعة,
^'ED>z͗>h'''͕^WKZd^'^;yWd
لالدوات الرايضة املصممة هلا) ,اجللود ,حقائب صغرية
͕^'sE/dz^^;EKd&/ddͿ͕,E'^͕,
حقائب الرايضة (ابستثناء احلقائب املصنوعة خصيصا y>h^/s>zWd&KZd,^WKZd/E'Zd/>^d,z
͕^^Z^/'EdKZZzͿ͕>d,ZtZ͕sE/dz
͕^^&Zh<^<^͕'^&KZ&KKdtZ͕Z/
حقائب صغرية
حقائباملصممة هلا
لال دوات الرايضة
اليد) ,,اجللود,حقائب
ملواد التجميل (فارغة),
͕^'sE/dz^^;EKd&/ddͿ͕,E'^͕,
͕^^^d,>^͕WK<dt>>d^͕Z^^͕WhZ
͕^^&Zh<^<^͕'^&KZ&KKdtZ͕Z/
ملواد التجميل (فارغة) ,حقائب اليد ,حقائب
͕^^^d,>^͕WK<dt>>d^͕Z^^͕WhZ
WhZ^^͕EKdK&͖WZ/Kh^Dd>^͕WKh,^dK
الشواطىء ,حقائب الظهر ,حقائب البسة القدم,
WhZ^^͕EKdK&͖WZ/Kh^Dd>^͕WKh,^dK
الشواطىء ,حقائب الظهر ,حقائب البسة القدم,
حمافظ جلدية ,حقائب مدرسية ,حمافظ اجليب ,حمافظ
البطاقات ,جزادين ,جزادين ليست من املعادن
النفيسة ,جراابت جلدية للحزم ,حقائب خملبية,




ZZ/KE>d^͕>hd,'^͖^</E^͖dZhE<^E
'dZs>>/E''^͖hDZ>>^͕WZ^K>^Et></E
 ^d/<^͖t,/W^͕,ZE^^^E^>Zz



املصنوعة من هذه املواد مبا فيها حقائب االمتعة,

حقائب الرايضة (ابستثناء احلقائب املصنوعة خصيصا


 2017/10/1هلا) ,اجللود ,حقائب صغرية
عرشايضة املصممة
لالدوات الر
العدد التاسع
التجميل (فارغة) ,حقائب اليد ,حقائب
ملواد


الشواطىء ,حقائب الظهر ,حقائب البسة القدم,

^'ED>z͗>h'''͕^WKZd^'^;yWd
y>h^/s>zWd&KZd,^WKZd/E'Zd/>^d,z

͕^^ Z^/'EdKZZzͿ͕>d,ZtZ͕sE/dz
͕^'sE/dz^^;EKd&/ddͿ͕,E'^͕,
294

͕^^&Zh<^<^͕'^&KZ&KKdtZ͕Z/
͕^^^d,>^͕WK<dt>>d^͕Z^^͕WhZ
WhZ^^͕EKdK&͖WZ/Kh^Dd>^͕WKh,^dK

Ϳ ; 09

اجللود ,حقائب وصناديق أبسم :
الكوستالشماسي واملظالت
السفر,

In the name of: LACOSTE

–ĚĚƌĞƐƐ͗ϮϯͬϮϱ͕ƌƵĞĚĞWƌŽǀĞŶĐĞϳϱϬϬϲϵWĂƌŝƐ
&ZE

العنوووو ا  ,27/27 :رو ب بوووو فينس

والسروج 
وعصي املشي ,السياط وأطقم اخليل
 570089ب ريس  -فرنس

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
In the name of: LACOSTE

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
أبسم  :الكوست
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

–ĚĚƌĞƐƐ͗ϮϯͬϮϱ͕ƌƵĞĚĞWƌŽǀĞŶĐĞϳϱϬϬϲϵWĂƌŝƐ
رو ب بوووو فينس
العنوووو ا  ,27/27 :

&ZE
 570089ب ريس  -فرنس



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:


عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ




; 04467
Ϳ













Trade
Mark No.: 30991



التجارية رقم  31550 :
العالمة

 يف الصنف  79 :
التاريخ  7102/13/12 :
من اجل
الرأس 

:

Ϳ ; 09





/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>Kd,/E'͕&KKdtZ͕,'Z


ولباس القدم واالحذية وأغطية
املالبس



Ϳ ; 06



العالمة ا لتجارية رقم  31551 :
يف الصنف  02 :

أبسم  :الكوست

In Class: 25
Date: 07/03/2017



Trade Mark No.: 30990
In Class: 18

In the name of: LACOSTE
Date: 07/03/2017

التاريخ  7102/13/12 :

–ĚĚƌĞƐƐ͗ϮϯͬϮϱ͕ƌƵĞĚĞWƌŽǀĞŶĐĞϳϱϬϬϲϵWĂƌŝƐ
فينس
رو ب
املدبوغة وتقليدها واملنتجات ͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>d,ZE/D/dd/KE^K&>d,Z
اجل :بوووواجللود
العنوووو ا  ,27/27 :من
͕'KK^K&>d,ZE/D/dd/KE^K&>d,Z
&ZE
املصنوعة من هذه املواد مبا فيها حقائب االمتعة,
 570089ب ريس  -فرنس
^'ED>z͗>h'''͕^WKZd^'^;yWd

عنوان التبليغ :

حقائب الرايضة (ابستثناء احلقائب املصنوعة خصيصا
/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ
لال دوات الرايضة املصممة هلا) ,اجللود ,حقائب صغرية


(W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚفارغة) ,حقائب اليد ,حقائب
ملواد التجميل






الشواطىء ,حقائب الظهر ,حقائب البسة القدم,
حمافظ جلدية ,حقائب مدرسية ,حمافظ اجليب ,حمافظ


 العالمة التجارية رقم


البطاقات ,جزادين ,جزادين ليست من املعادن
 31550
:
جراابت جلدية للحزم ,حقائب خملبية,
النفيسة,


 يف الصنف  79 :
العالمة ا لتجارية رقم  31557 :
التاريخ  7102/13/12 :

͕^'sE/dz^^;EKd&/ddͿ͕,E'^͕,

͕^^&Zh<^<^͕'^&KZ&KKdtZ͕Z/
͕^^^d,>^͕WK<dt>>d^͕Z^^͕WhZ

WhZ^^͕EKdK&͖WZ/Kh^Dd>^͕WKh,^dK
ZZ/KE>d^͕>hd,'^͖^</E^͖dZhE<^E
'dZs>>/E''^͖hDZ>>^͕WZ^K>^Et></E
Ϳ ; 06
 ^d/<^͖t,/W^͕,ZE^^^E^>Zz
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Trade Mark No.: 30991
In Class: 25
Trade Mark No.: 30992
Date: 07/03/2017
In Class: 18

يف الصنف  02 :

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
>Kd,/E'͕&KKdtZ͕,'Z
Date:
07/03/2017

ولباس القدم واالحذية وأغطية
من اجل  :املالبس
التاريخ 7102/13/12 :
منالرأس
اجل  :اجللود املدبوغة وتقليدها واملنتجات






y>h^/s>zWd&KZd,^WKZd/E'Zd/>^d,z

͕^^Z^/'EdKZZzͿ͕>d,ZtZ͕sE/dz
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:


͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>d,ZE/D/dd/KE^K&>d,Z

Trade Mark No.: 30992
العالمة ا لتجارية رقم  31557 :
͕'KK^K&>d,ZE/D/dd/KE^K&>d,Z
In the name of: LACOSTE
أبسم  :الكوست
حقائب االمتعة,
In Class: 18
فيها 02
مباالصنف :
املصنوعة من هذه املواد يف
^'ED>z͗>h'''͕^WKZd^'^;yWd
Date:
07/03/2017

7102
/
13
/
12
:
التاريخ
–ĚĚƌĞƐƐ͗ϮϯͬϮϱ͕ƌƵĞĚĞWƌŽǀĞŶĐĞϳϱϬϬϲϵWĂƌŝƐ
y>h^/s>zWd&KZd,^WKZd/E'Zd/>^d,z
احلقائبوووو فينس
ابستثناء رو ب ب
ايضة,27/27( :
الووور ا
حقائبالعنو
املصنوعة خصيصا
من اجل  :اجللود املدبوغة وتقليدها واملنتجات ͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>d,ZE/D/dd/KE^K&>d,Z
͕^^Z^/'EdKZZzͿ͕>d,ZtZ͕sE/dz
&ZE
͕'KK^K&>d,ZE/D/dd/KE^K&>d,Z
فرنس
ريس
ب
570089
,
االمتعة
حقائب
فيها
مبا
املواد
هذه
من
املصنوعة
ة
صغري
حقائب
,
اجللود
,
)
هلا
املصممة
ايضة
ر
ال
لال دوات
͕^'sE/dz^^;EKd&/ddͿ͕,E'^͕,
^'ED>z͗>h'''͕^WKZd^'^;yWd
حقائب الرايضة (ابستثناء احلقائب املصنوعة خصيصا y>h^/s>zWd&KZd,^WKZd/E'Zd/>^d,z
͕^^&Zh<^<^͕'^&KZ&KKdtZ͕Z/
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
/
'/W
Ͳ
dDW
ŐĞŶƚƐ
:
التبليغ
͕^^Z^/'EdKZZzͿ͕>d,ZtZ͕sE/dz
عنوانالتجميل (فارغة) ,حقائب اليد ,حقائب
ملواد
لال دوات الرايضة املصممة هلا) ,اجللود ,حقائب صغرية
͕^'sE/dz^^;EKd&/ddͿ͕,E'^͕,
͕^^^d,>^͕WK<dt>>d^͕Z^^͕WhZ
͕^^&Zh<^<^͕'^&KZ&KKdtZ͕Z/
القدم ,,حقائب
البسةحقائب اليد
حقائب (فارغة),
ملواد التجميل
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
WhZ^^͕EKdK&͖WZ/Kh^Dd>^͕WKh,^dK
الشواطىء ,حقائب الظهر,

͕^^^d,>^͕WK<dt>>d^͕Z^^͕WhZ
WhZ^^͕EKdK&͖WZ/Kh^Dd>^͕WKh,^dK
الشواطىء ,حقائب الظهر ,حقائب البسة القدم,
ZZ/KE>d^͕>hd,'^͖^</E^͖dZhE<^E

ZZ/KE>d^͕>hd,'^͖^</E^͖dZhE<^E
حمافظ جلدية ,حقائب مدرسية ,حمافظ اجليب ,حمافظ
'dZs>>/E''^͖hDZ>>^͕WZ^K>^Et></E
حمافظ جلدية ,حقائب مدرسية ,حمافظ اجليب ,حمافظ 'dZs>>/E''^͖hDZ>>^͕WZ^K>^Et></E
 ^d/<^͖t,/W^͕,ZE^^^E^>Zz
البطاقات ,جزادين ,جزادين ليست من املعادن
 ^d/<^͖t,/W^͕,ZE^^^E^>Zz
البطاقات ,جزادين ,جزادين ليست من املعادن
النفيسة ,جراابت جلدية للحزم ,حقائب خملبية,

النفيسة ,جراابت جلدية للحزم ,حقائب خملبية,

اجللود ,حقائب وصناديق السفر ,الشماسي واملظالت
وعصي املشي ,السياط وأطقم اخليل والسروج 

الشماسي واملظالت
السفر,
الكوست
اجللود ,حقائب وصناديق أبسم :
وووو فينس
والسروجب ب
اخليل  ,27/27 :رو
وعصي املشي ,السياط وأطقم العنوووو ا

أبسم  :الكوست
العنوووو ا

 570089ب ريس  -فرنس

 ,27/27 :رو ب

 570089ب ريس  -فرنس

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ



–ĚĚƌĞƐƐ͗ϮϯͬϮϱ͕ƌƵĞĚĞWƌŽǀĞŶĐĞϳϱϬϬϲϵWĂƌŝƐ
&ZE

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :

بوووو فينس

In the name of: LACOSTE

In the name of: LACOSTE
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


–ĚĚƌĞƐƐ͗ϮϯͬϮϱ͕ƌƵĞĚĞWƌŽǀĞŶĐĞϳϱϬϬϲϵWĂƌŝƐ
&ZE
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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; 06469
Ϳ







العالمة التجارية رقم  31553 :
يف الصنف  79 :
العالمة ا لتجارية رقم  31557 :

Trade Mark No.: 30993
In Class: 25
Trade Mark No.: 30992







In Class: 18

يف الصنف  02 :

التاريخ  7102/13/12 :

من اجل
الرأس 

التاريخ  7102/13/12 :
من اجل  :اجللود املدبوغة وتقليدها واملنتجات

املالبس ولباس القدم واالحذية وأغطية

:

املصنوعة من هذه املواد مبا فيها حقائب االمتعة,

حقائب الرايضة (ابستثناء احلقائب املصنوعة خصيصا
لال دوات الرايضة املصممة هلا) ,اجللود ,حقائب صغرية
ملواد التجميل (فارغة) ,حقائب اليد ,حقائب
الشواطىء ,حقائب الظهر ,حقائب البسة القدم,

أبسم  :الكوست

حمافظ جلدية ,حقائب مدرسية ,حمافظ اجليب ,حمافظ

Date: 07/03/2017

Date: 07/03/2017

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>d,ZE/D/dd/KE^K&>d,Z

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>Kd,/E'͕&KKdtZ͕,'Z

͕'KK^K&>d,ZE/D/dd/KE^K&>d,Z
^'ED>z͗>h'''͕^WKZd^'^;yWd
y>h^/s>zWd&KZd,^WKZd/E'Zd/>^d,z
͕^^Z^/'EdKZZzͿ͕>d,ZtZ͕sE/dz
͕^'sE/dz^^;EKd&/ddͿ͕,E'^͕,
͕^^&Zh<^<^͕'^&KZ&KKdtZ͕Z/
͕^^^d,>^͕WK<dt>>d^͕Z^^͕WhZ
WhZ^^͕EKdK&͖WZ/Kh^Dd>^͕WKh,^dK
ZZ/KE>d^͕>hd,'^͖^</E^͖dZhE<^E
'dZs>>/E''^͖hDZ>>^͕WZ^K>^Et></E
 ^d/<^͖t,/W^͕,ZE^^^E^>Zz

In the name of: LACOSTE

–ĚĚƌĞƐƐ͗ϮϯͬϮϱ͕ƌƵĞĚĞWƌŽǀĞŶĐĞϳϱϬϬϲϵWĂƌŝƐ
العنوووو ا  ,27/27 :رو ب بوووو فينس
&ZE
اجللود ,حقائب وصناديق السفر ,الشماسي واملظالت
 570089ب ريس  -فرنس
البطاقات ,جزادين ,جزادين ليست من املعادن
النفيسة ,جراابت جلدية للحزم ,حقائب خملبية,

وعصي املشي ,السياط وأطقم اخليل والسروج 

أبسم  :الكوست
/'/W Ͳ dDW
عنوان التبليغ ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :

العنوووو ا

بوووو فينس

 ,27/27 :رو ب

 570089ب ريس  -فرنس







In the name
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
: of: LACOSTE

–ĚĚƌĞƐƐ͗ϮϯͬϮϱ͕ƌƵĞĚĞWƌŽǀĞŶĐĞϳϱϬϬϲϵWĂƌŝƐ
&ZE
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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العالمة ا لتجارية رقم  31554 :
يف الصنف  9 :

Ϳ ; 02







التاريخ  7102/13/12 :

العالمة ا لتجارية رقم  31554 :
يف الصنف  9 :

من اجل  :املستحضرات الصحية لالغراض الطبية,
التاريخ  7102/13/12 :
لالغراضمواد
اللصقات,
احلفاظات :الصحية,
الطبية,
املستحضرات الصحية
اللبادات الصحية ,من اجل
اللبادات الصحية ,احلفاظات الصحية ,اللصقات ,مواد

Trade Mark No.: 30994
In Class: 5
Date: 07/03/2017

Trade Mark No.: 30994
In Class: 5
͖^ĂŶŝƚĂƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƵƐĞ

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

Date: 07/03/2017
ŚǇŐŝĞŶŝĐƉĂĚƐ͖ŚǇŐŝĞŶŝĐƚĂŵƉŽŶƐ͖ƉůĂƐƚĞƌƐ͖ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌ
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĂŶŝƚĂƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƵƐĞ
ĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖ĚŝĂƉĞƌƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚŽƐĞŵĂĚĞŽĨƉĂƉĞƌĂŶĚ
ŚǇŐŝĞŶŝĐƉĂĚƐ͖ŚǇŐŝĞŶŝĐƚĂŵƉŽŶƐ͖ƉůĂƐƚĞƌƐ͖ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌ
ĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖ĚŝĂƉĞƌƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚŽƐĞŵĂĚĞŽĨƉĂƉĞƌĂŶĚ
ƚĞǆƚŝůĞƐ͘ĂďǇŝĂƉĞƌƐ


التضميد ,احلفاظات الصحية مبا فيها املصنوعة من
الورق او النسيج ,حفاظات االطفال 
In the name of: KALESAN SAGLIK VE HIJYEN
أبسم  :شركة كالسان للمنتوجات
والتجارة احملدودة
والصناعة URUNLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
الصحية وا لطبية
ƚĞǆƚŝůĞƐ͘ĂďǇŝĂƉĞƌƐ

التضميد ,احلفاظات الصحية مبا فيها املصنوعة من
الورق او النسيج ,حفاظات االطفال 
In the name of: KALESAN SAGLIK VE HIJYEN
أبسم  :شركة كالسان للمنتوجات
الصحية وا لطبية والصناعة URUNLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

والتجارة احملدودة

العنو ا

 :المنطقووا الاوون يا ال ،ل،ووا

 -جوو بة ك ووول

هيو ك ل  /غ

وووربتج

 -رقووور 18

نت ب  /تركي

>ĚĚƌĞƐƐ͗ϯ͘KZ'E/^Ez/K>'^/<D/
ͬ^Zd/h>sZ/EK͗ϰϲ^,/d<D/>ͬ'/EdW
dhZ<z

ŐĞŶƚƐواĚĚƌĞƐƐ͗ϯ͘KZ'E/^Ez/K>'^/<D/> /'/W Ͳ dDW
التبليغ :يا ال ،ل،و
عنوانالاوون
العنو ا  :المنطقووا
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
 جوو بة ك ووول  وووربتج  -رقووور ^Zd/h>sZ/EK͗ϰϲ^,/d<D/>ͬ'/EdWͬ 18
تشتمل العالمة على اللون الربتقايل واالخضر
dhZ<z
واالبيض /تركي
هيو ك ل  /غ والكحلينت ب
واالزرق مع عدم منح محاية على
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





كلمة ĂůǁĂǇƐĐŽŵĨŽƌƚ

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ
عنوان التبليغ :

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


تشتمل العالمة على اللون الربتقايل واالخضر
والكحلي واالبيض واالزرق مع عدم منح محاية على
كلمة ĂůǁĂǇƐĐŽŵĨŽƌƚ



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


Ϳ ; 05
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Trade Mark No.: Trade
30995
Mark No.: 30995
In Class: 16
In Class: 16
Date: 07/03/2017
In the name of: Qatar Airways (Q.C.S.C)

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƐŝŶĞƐƐĐĂƌĚƐ͕ŵĂŐĂǌŝŶĞƐ͕ƚŝĐŬĞƚƐ

ŶŽƚĞďŽŽŬƐ





 31559 : العالمة التجارية رقم
 06 : يف الصنف
 7102/13/12 : التاريخ

 31559 : العالمة التجارية رقم
 06 : يف الصنف

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƐŝŶĞƐƐĐĂƌĚƐ͕ŵĂŐĂǌŝŶĞƐ͕ƚŝĐŬĞƚƐ
ŶŽƚĞďŽŽŬƐ

Date: 07/03/2017





ĚĚƌĞƐƐ͗W͘KŽǆϮϮϱϱϬ͕ŽŚĂ͕YĂƚĂƌ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

In the name of: Qatar Airways (Q.C.S.C)




 ودفاتر، التذاكر، اجملالت، بطاقات االعمال: من اجل
 املالحظات

 7102/13/12 : التاريخ

 اخلطوط اجلوية القطرية: أبسم
م.ق.م.ش

 ودفاتر، التذاكر، اجملالت، بطاقات االعمال: من اجل
, الوو وووووا22770.ب. ص: العنوووو ا
قطر
 املالحظات

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


 اخلطوط اجلوية القطرية: أبسم
م.ق.م.ش






ĚĚƌĞƐƐ͗W͘KŽǆϮϮϱϱϬ͕ŽŚĂ͕YĂƚĂƌ


,الوو وووووا
22770.ب. ص: العنوووو ا

; 71 Ϳ

قطر

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
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Trade Mark No.:Trade
30996
Mark No.: 30995
In Class: 16
In Class: 39
Date: 07/03/2017

; 71 Ϳ







ƵƐŝŶĞƐƐĐĂƌĚƐ͕ŵĂŐĂǌŝŶĞƐ͕ƚŝĐŬĞƚƐ
Date: 07/03/2017 /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ŶŽƚĞďŽŽŬƐ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dƌĂŶƐƉŽƌƚ͖ƉĂĐŬĂŐŝŶŐĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞŽĨ
In the name of: Qatar Airways (Q.C.S.C)

ŐŽŽĚƐ͖ƚƌĂǀĞůĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚ͕ŝƌƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ƌƌĂŶŐŝŶŐŽĨ
ĚĚƌĞƐƐ͗W͘KŽǆϮϮϱϱϬ͕ŽŚĂ͕YĂƚĂƌ
ĐƌƵŝƐĞƐ͕ƌƌĂŶŐŝŶŐŽĨƚŽƵƌƐ͕ŽŽŬŝŶŐŽĨƐĞĂƚƐĨŽƌƚƌĂǀĞů͕
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ŽƵƌŝĞƌƐĞƌǀŝĐĞƐ͕dƌĂŶƐƉŽƌƚŽĨƚƌĂǀĞůĞƌƐ͕dƌĂŶƐƉŽƌƚ

ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͕dƌĂŶƐƉŽƌƚĂƚŝŽŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ







 31556 : العالمة التجارية رقم
31559 : العالمة التجارية رقم
 06 : يف الصنف
 35 : يف الصنف
 7102/13/12 : التاريخ
 7102/13/12 : التاريخ

 ودفاتر، التذاكر، اجملالت، بطاقات االعمال: من اجل
 املالحظات

 ترتيبات، تغليف ونقل البضائع، النقل: من اجل
, الوو وووووا22770
.ب. ص: العنوووو ا
ترتيبات
،العطالت
 ترتيبات، النقل اجلوي،السفر
 اخلطوط اجلوية القطرية: أبسم
م.ق.م.ش
قطر

 خدمات، حجز املقاعد للسفر،الرحالت ا لسياحية
 تزويد، حجوزات السفر، نقل املسافرين،الربيد السريع

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ








In the name of: Qatar Airways (Q.C.S.C)
; 71 Ϳ

ĚĚƌĞƐƐ͗W͘KŽǆϮϮϱϱϬ͕ŽŚĂ͕YĂƚĂƌ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :











 املعلومات املتعلقة ابلنقل

 اخلطوط اجلوية القطرية: أبسم
م.ق.م.ش

, الوو وووووا22770.ب. ص: العنوووو ا
قطر

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
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Trade Mark No.: 30997
In Class: 4

 31552 : العالمة التجارية رقم
 4 : يف الصنف

Date: 07/03/2017

 7102/13/12 : التاريخ
 31552
قوالبالتجارية
 العالمة, الفحم: من اجل
 نفثا,الفحم
تراب: رقم,فحم


Trade Mark No.: 30997
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĂů͕ŽĂůďƌŝƋƵĞƚƚĞƐ͕ĐŽĂůĚƵƐƚ͕ĐŽĂů
In Class: 4

ŶĂƉŚƚŚĂ͕ĐŽŬĞ͕ĐŚĂƌĐŽĂů͕ŚŽŽŬĂŚĐŽĂů





 4 : يف الصنف

  االرجيلة7102
 فحم/,13)وقود
(  فحم, فحم الكوك,الفحم
/12 : التاريخ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ŽĂů͕ŽĂůďƌŝƋƵĞƚƚĞƐ͕ĐŽĂůĚƵƐƚ͕ĐŽĂů
 نفثا, تراب الفحم, قوالب فحم,الفحم
: من اجل
In the name of: Sharikat Eidco Liltijarah WalIstithmar
للتجارة
 شركة عيدكو: أبسم
Date: 07/03/2017

ŶĂƉŚƚŚĂ͕ĐŽŬĞ͕ĐŚĂƌĐŽĂů͕ŚŽŽŬĂŚĐŽĂů 

  فحم االرجيلة,) فحم (وقود, فحم الكوك,الفحم
In the name of: Sharikat Eidco Liltijarah WalIstithmar
 شركة عيدكو للتجارة: أبسم

واالستثمار

ĚĚƌĞƐƐ͗ŝŶ<ŚĂŝƌĚĚĞŶ^ƚƌĞĞƚ͕ŝŶ^ĂƌĂŚ͕,ĞďƌŽŶ͕
,واالستثمارخيووور الووووين
 ووو ر ووين: العنوو ا
ĚĚƌĞƐƐ͗ŝŶ<ŚĂŝƌĚĚĞŶ^ƚƌĞĞƚ͕ŝŶ^ĂƌĂŚ͕,ĞďƌŽŶ͕
, ووو ر ووين خيووور الووووين: العنوو ا
dŚĞtĞƐƚĂŶŬ͕WĂůĞƐƚŝŶĞ
, الضوفا اللربيووا, الخليوول,وين سو رة
dŚĞtĞƐƚĂŶŬ͕WĂůĞƐƚŝŶĞ
, الضوفا اللربيووا, الخليوول,وين سو رة

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
/'/W
Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

















فلسطين

فلسطين

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





; 77474
Ϳ





; 77 Ϳ


Trade Mark No.: 30998
Trade Mark No.: 30998
In
In Class:
Class: 29
29



Date: 07/03/2017

Date:
07/03/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
WƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚ͕ĐŽŽŬĞĚĂŶĚĐĂŶŶĞĚ





 31552 : العالمة التجارية رقم
 31552 : العالمة التجارية رقم
75 :: الصنف
يف الصنف
يف
 75






7102 /13 /12 : التاريخ

 7102/13/12 : التاريخ

 الفواكه واخلضروات احملفوظة واجملففة: من اجل
  الزيوت والدهون الصاحلة لالكل،واملطهية واملعلبة
WƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚ͕ĐŽŽŬĞĚĂŶĚĐĂŶŶĞĚ
: شر: أبسم
In the name of:
Sharikat Mahallat Al-Ajjawi Al-Tijaryeh –
كة حمالت العجاوي
Adiyeh Ammah
 عادية عامة- التجارية
ĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗

من اجل الفواكه واخلضروات احملفوظة واجملففة
 الصاحلة لالكل
واملطهية
ĚĚƌĞƐƐ͗ũũĂ͕:ĞŶŝŶ͕dŚĞtĞƐƚĂŶŬ͕WĂůĞƐƚŝŶĞ
والدهون الضوووووفا
,الزيوت جنوووووين
, جوووووه،واملعلبة
:
العنووووو ا
 فلسطين,اللربيا
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
the name of: Sharikat
– العجاوي
: Mahallat Al-Ajjawi Al-Tijaryeh
حمالت: كة
 شر: عنوان
أبسم
/'/W Ͳ dDW
ŐĞŶƚƐ
التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
Adiyeh Ammah
 عادية عامة- التجارية

ĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ





ĚĚƌĞƐƐ͗ũũĂ͕:ĞŶŝŶ͕dŚĞtĞƐƚĂŶŬ͕WĂůĞƐƚŝŶĞ



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





; 73 Ϳ

 الضوووووفا, جنوووووين, جوووووه: العنووووو ا





 فلسطين,اللربيا

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ



العدد التاسع عرش 2017/10/1

298

475






Trade Mark No.: 30999
In Class: 42

العالمة التجارية رقم  31555 :
يف الصنف  47 :

التاريخ  7102/13/12 :

31555

:
رقم
ية
ر
التجا
العالمة
من اجل  :اخلدمات العلمية والتكنولوجية وخدمات

Date: 07/03/2017







يف الصنف  47 :

Trade Mark No.: 30999
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚ

بتلك /13/12 :
البحث والتصميم املتعلقة التاريخ
 ، 7102خدمات
اخلدمات
من اجل

:

اخلدمات العلمية والتكنولوجية وخدمات

التحليل واالحباث الصناعية  ،خدمات تصميم وتطوير
التحليل واالحباث الصناعية  ،خدمات تصميم وتطوير
عتاد وبرامج الكمبيوتر 
البحث والتصميم املتعلقة بتلك اخلدمات  ،خدمات

In Class: 42

ƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĚĞƐŝŐŶƌĞůĂƚŝŶŐƚŚĞƌĞƚŽ͖ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂŶĂůǇƐŝƐ
Date: 07/03/2017
ĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĚĞƐŝŐŶĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚ
ĐŽŵƉƵƚĞƌŚĂƌĚǁĂƌĞĂŶĚƐŽĨƚǁĂƌĞ

ƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĚĞƐŝŐŶƌĞůĂƚŝŶŐƚŚĞƌĞƚŽ͖ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂŶĂůǇƐŝƐ
ĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĚĞƐŝŐŶĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ
ĐŽŵƉƵƚĞƌŚĂƌĚǁĂƌĞĂŶĚƐŽĨƚǁĂƌĞ

عتاد وبرامج الكمبيوتر 

In the name of: ALGEDRA
DMCC
In the name of: ALGEDRA
DMCC

أبسم  :شركة الغيدرة م.د.م.س.

أبسم  :شركة الغيدرة م.د.م.س.

العنوووووو ا  :ص ب  211811ببوووووو ĚĚƌĞƐƐ͗WKŽǆϮϭϰϲϰϰƵďĂŝ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ ,

العربيا ,المتحوة ĚĚƌĞƐƐ͗WKŽǆϮϭϰϲϰϰƵďĂŝ͕hŶŝƚĞĚƌĂďŵŝƌĂƚĞƐ
211811راتببوووووو
العنوووووو ا  :ص ب
اال
اال رات العربيا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
المتحوة
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

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

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

مبعزل عن العالمة
 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

الكلمات والعبارات
احلماية املطلق ابستخدام
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :









Ϳ ; 74
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العالمة التجارية رقم  30111 :
يف الصنف  4 :

Trade Mark No.: 31000
In Class: 4







التاريخ  7102/13/12 :
العالمة التجارية رقم 30111 :



يوتالصنف 4 :
من اجل  :الز يف
والشحوم الصناعية  ،مواد التزليق ،
التاريخ  7102/13/12 :
والرتطيب
والشحوم الغبار
المتصاص
املركبات اليت
ليق ،
الصناعية  ،مواد التز
تستخدمالزيوت
من اجل :

Date: 07/03/2017
Trade Mark No.: 31000

In Class:
4
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŽŝůƐĂŶĚŐƌĞĂƐĞƐ͖ůƵďƌŝĐĂŶƚƐ

Date: 07/03/2017
ĚƵƐƚĂďƐŽƌďŝŶŐ͕ǁĞƚƚŝŶŐĂŶĚďŝŶĚŝŶŐĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͖ĨƵĞůƐ
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŽŝůƐĂŶĚŐƌĞĂƐĞƐ͖ůƵďƌŝĐĂŶƚƐ
;ŝŶĐůƵĚŝŶŐŵŽƚŽƌƐƉŝƌŝƚͿĂŶĚŝůůƵŵŝŶĂŶƚƐ͖ĐĂŶĚůĞƐ͕ǁŝĐŬƐ
ĚƵƐƚĂďƐŽƌďŝŶŐ͕ǁĞƚƚŝŶŐĂŶĚďŝŶĚŝŶŐĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͖ĨƵĞůƐ
;ŝŶĐůƵĚŝŶŐŵŽƚŽƌƐƉŝƌŝƚͿĂŶĚŝůůƵŵŝŶĂŶƚƐ͖ĐĂŶĚůĞƐ͕ǁŝĐŬƐ

والتماسك وااللتحام  ،الوقود ( مبا يف ذلك وقود
احملركات)
In the name of: Jordan National Lube Oil Co. L.T.D
أبسم  :الشركة الوطنية االردنية
املركبات اليت تستخدم المتصاص الغبار والرتطيب

والتماسك وااللتحام  ،الوقود ( مبا يف ذلك وقود
والفتائل 
ومواد الشمو
اإلضاءة ،
والفتائل 
اإلضاءةع ،الشموع
ومواداحملركات)
In the name of: Jordan National Lube Oil Co. L.T.D
أبسم  :الشركة الوطنية االردنية
لصناعة الزيوت املعدنية ذ.م.م

العنوووو
املعدنيةا ذ:.ماب.م
لصناعة الزيوت

لنوووووا,

وووو ر الحووووزام

الووووائر  ,ص.ب  /777ر وووز بريووووو

ĚĚƌĞƐƐ͗ďƵůĂŶĚĂ͕ů,ŝǌĂŵůĂĞƌǇ^ƚƌĞĞƚ͕W͘K
ŽǆϱϯϯͬWŽƚĂůŽĚĞϭϭϱϵϮŵŵĂŶ͕:ŽƌĚĂŶ

ĚĚƌĞƐƐ͗ďƵůĂŶĚĂ͕ů,ŝǌĂŵůĂĞƌǇ^ƚƌĞĞƚ͕W͘K
لنوووووا ,م وووو –راالربالحووووزام
العنوووو ا
 :اب 11792
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ / '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
ŽǆϱϯϯͬWŽƚĂůŽĚĞϭϭϱϵϮŵŵĂŶ͕:ŽƌĚĂŶ
الووووائر  ,ص.ب  /777ر وووز بريووووو
11792

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
م – االرب

عنوان التبليغ / '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ








ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:



Ϳ ; 79
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Trade Mark No.: 31001
In Class: 35

 30110 : العالمة التجارية رقم
 39 : يف الصنف

Date: 09/03/2017

 7102/13/15 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
In the name of: AL-Soqour for advertising and Marketing
No.: 31001

2017

ĚĚƌĞƐƐ͗ůũĂƌŽƐŚŝĞŚͲdƵůŬĂƌŵͲϬϵϮϲϵϲϮϲϲ

  االعالانت التجاريه: من اجل
 شركة الصقور لالعالن: أبسم
 التسويقي3011


- طوووووو لكرم-  الج رو ووووويه: العنووووو ا
092898288

 7
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ůũĂƌŽƐŚŝĞŚͲdƵůŬĂƌŵͲ
طولكرم
اجلاروشيه
:
التبليغ
عنوان
Ĩ͗ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
 جاريه
ϬϵϮϲϵϲϮϲϲ
157656766

of: AL-Soqour for advertising and Marketing
لالعالن


ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
ĂƌŽƐŚŝĞŚͲdƵůŬĂƌŵͲϬϵϮϲϵϲϮϲϲ
- لكرم
املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
طوووووواحلماية- ووووويه

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

ƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ůũĂƌŽƐŚŝĞŚͲdƵůŬĂƌŵͲ
- طولكرم- اجلاروشيه
مبعزل عن العالمة


478


اصحاهبا حق
اليعطي
مة


Trade Mark No.: 31002
 والعبارات
30117 : التجارية رقم
العالمة
الكلمات
دام
In Class: 9
 5 : رقام ذاتيف الصنف
; 76 Ϳ
االستخدام العام
Date: 09/03/2017
 7102/13/15 : التاريخ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖
 البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت: من اجل
ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ďĂƚƚĞƌǇ  شواحن،األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ
ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
 شواحن البطارايت،بطارايت السجائر اإللكرتونية
ƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖h^
ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
; 76 Ϳ لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ شواحن
ƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶ يو اس يب للسجائر اإللكرتونية؛ شواحن يو اس يب
ůĂƐƐϬϵ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ شواحن
ƚŽďĂĐĐŽ͕ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶůĂƐƐϬϵ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ͕ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶůĂƐƐϬϵ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐ͕
 ؛5  املتضمنة يف الفئة،السيارات للسجائر اإللكرتونية
ĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚĞƌƐĂŶĚĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ͕ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƵƐĞŝŶ
ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶǁŝƚŚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐŽƌĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
، شواحن السي ارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶůĂƐƐϬϵ͘ 
؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة5 املتضمنة يف الفئة
،  الشواحن، 5  املتضمنة يف الفئة،إلعادة الشحن
 القطع واملستلزمات،الطفاايت واإلكسسوارات
املستخدمة فيما يتعلّق ابلسجائر اإللكرتونية أو أجهزة
 .5  املتضمنة يف الفئة،تسخني التبغ




Trade Mark No.: 31002
In Class: 9



Date: 09/03/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖

ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ďĂƚƚĞƌǇ
ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖h^
ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌ ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶ
ůĂƐƐϬϵ͖ĐĂƌ ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶůĂƐƐϬϵ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝ ĐƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ͕ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶůĂƐƐϬϵ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐ͕
ĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚĞƌƐĂŶĚĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ͕ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƵƐĞŝŶ
ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶǁŝƚŚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐŽƌĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶůĂƐƐϬϵ͘ 





30117 : العالمة التجارية رقم
 5 : يف الصنف


7102 /13 /15 : التاريخ

 البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت: من اجل
 شواحن،األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ
شواحن البطارايت
،السجائر اإللكرتونية
بطارايت
لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ شواحن
يو اس يب

اإللكرتونية؛ شواحن

اس يب للسجائر

يو

لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ شواحن
 ؛5  املتضمنة يف الفئة،السيارات للسجائر اإللكرتونية

، شواحن السي ارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ
؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة5 املتضمنة يف الفئة
،  الشواحن، 5  املتضمنة يف الفئة،إلعادة الشحن
واملستلزمات
القطع
،واإلكسسوارات
الطفاايت
املستخدمة فيما يتعلّق ابلسجائر اإللكرتونية أو أجهزة

In the name of: Philip Morris Products S.A.

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :









.5  املتضمنة يف ا لفئة،تسخني التبغ
 فيليب موريس برودكتس: أبسم
. إيه.أس

2000 ا7 جينرينوو وب

 كو ا:

العنو ا

يسر
ا
تيلا س

ن

- كاهم للملكية الفكرية
 سااب وشر: عنوان التبليغ

 البرية4427 ب. ص


ĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚĞƌƐĂŶĚĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ͕ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƵƐĞŝŶ
ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶǁŝƚŚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐŽƌĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶůĂƐƐϬϵ͘ 

300


; 72 Ϳ

 ؛5  املتضمنة يف الفئة،السيارات للسجائر اإللكرتونية

، شواحن السي ارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ
 السجائر اإللكرتونية القابلة2017/10/1
؛ علب5 الفئة
املتضمنة
التاسعيفعرش
العدد
،  الشواحن، 5  املتضمنة يف الفئة،إلعادة الشحن
 القطع واملستلزمات،الطفاايت  واإلكسسوارات
املستخدمة فيما يتعلّق ابلسجائر اإللكرتونية أو أجهزة

 .5  املتضمنة يف الفئة،تسخني التبغ
 فيليب موريس برودكتس: أبسم

In the name of: Philip Morris Products S.A.

. إيه.أس

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




2000 ا7  كو ا جينرين و وب: العنو ا
تيلا س يس ار

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ



 البرية4427 ب. ص


479



ن



; 72 Ϳ







Trade Mark No.: 31003

 30113 : العالمة التجارية رقم

In Class: 11
Date:Trade
09/03/2017
Mark No.: 31003





In Class: 11

Date: 09/03/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƌ͕ǁŝƌĞĚ
ŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƌ͕ǁŝƌĞĚ
ǀĂƉŽƌŝǌĞƌ͘
ǀĂƉŽƌŝǌĞƌ͘
 name of: Philip Morris Products S.A.
In the

In the name of: Philip Morris Products S.A.

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕

^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ






 00 : يف الصنف

 7102 /13
/15 : التاريخ
اإللكرتونية؛ ؛ أجهزة تسخني
املبخرات
: من اجل
املبخرات اإللكرتونية؛ ؛ أجهزة تسخني
من اجل
 .السلكية
املبخرات
،البخار
إصدارإصدار
السوائل؛ أجهزة
.السلكية
املبخرات
،البخار
السوائل؛ أجهزة
:

 فيليب موريس برودكتس: أبسم

. أس: أبسم
موريس برودكتس.فيليبإيه

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 00 : يف الصنف
  :7102
/13/العالمة
15 : التاريخ
30113
التجارية رقم

2000 ا7 جينرينوو وب

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


. إيه.أس

ن

2000 ا7  كو ا جينرين و وب: العنو ا
تيلا س يس ار

; 72 Ϳ

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 البرية4427 ب. ص


;

480
72 Ϳ













 Trade Mark No.: 31004

In Class: 34
Date:Trade
09/03/2017
Mark No.: 31003

ن







العنو ا

- كاهم للملكية الفكرية
 سااب وشر: عنوان التبليغ
 البرية4427 ب. ص






 كو ا:

يسر
ا
تيلا س

; 72 Ϳ

In Class: 11
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
dŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽ
Date: 09/03/2017

ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƌ͕ǁŝƌĞĚ
ƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕
ǀĂƉŽƌŝǌĞƌ͘
In the name of: Philip Morris Products S.A.
ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞƚĞŬ͖ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ;ŶŽƚĨŽƌ
ŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞ
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ƉĂƉĞƌ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƚƵďĞƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƚŝŶƐ͕
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ͕ĂƐŚƚƌĂǇƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉŝƉĞƐ͕ƉŽĐŬĞƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐ

ĨŽƌƌŽůůŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ůŝŐŚƚĞƌƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ͕ŵĂƚĐŚĞƐ͖

ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ


ƚŚĂƚŚĞĂƚĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐĨŽƌƵƐĞĂƐĂŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƚŽ
; 72 Ϳ
ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŶŝĐŽƚŝŶĞŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ
ĚĞǀŝĐĞƐ͖ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƚŽďĂĐĐŽ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ



 30114 : التجارية رقم
العالمة

 34 : يف الصنف
 7102/13/15 : التاريخ




 30113 : العالمة التجارية رقم

 مبا،ع؛ منتجات التبغ
 أو املصن00
اخلام: الصنف
، التبغ:من اجليف
 ّ7102 /13 /15 : التاريخ
املبخرات اإللكرتونية؛ ؛ أجهزة تسخني
من اجل
،املبخراتالرفيع
السيجار
،السجائر
،السيجار
 تبغ
.السلكية
،البخار
أجهزة إصدار
يف ذلكالسوائل؛
:

 فيليب موريس برودكتس: أبسم

 تبغ، تبغ املضغ، تبغ الغليون،اليدوية.اللفإيه
.ماكينات أس
 السجائر املصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛،السعوط
2000 ا7 جينرينوو وب

 كو ا:

العنو ا

يسر
ا
تيلا س

ن

- كاهم للملكية الفكرية
 سااب وشر: عنوان التبليغ
 البرية4427 ب. ص


السعوط؛ بدائل التبغ ) لغري األغراض الطبية(؛
، مبا يف ذلك ورق السجائر،مستلزمات املدخنني

 علب، علب التبغ، فالتر السجائر،أانبيب السجائر


 أدوات اجليب للف، غاليني التبغ، املنافض،السجائر

ƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕
ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞƚĞŬ͖ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ;ŶŽƚĨŽƌ
ŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞ
ƉĂƉĞƌ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƚƵďĞƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƚŝŶƐ͕
301
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ͕ĂƐŚƚƌĂǇƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉŝƉĞƐ͕ƉŽĐŬĞƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐ
ĨŽƌƌŽůůŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ůŝŐŚƚĞƌƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ͕ŵĂƚĐŚĞƐ͖
ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ
ƚŚĂƚŚĞĂƚĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐĨŽƌƵƐĞĂƐĂŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƚŽ
ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŶŝĐŽƚŝŶĞŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ
ĚĞǀŝĐĞƐ͖ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƚŽďĂĐĐŽ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ
ĂŶĚƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌΖƐĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ͕ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƵƐĞŝŶ
In
the name of: Philip Morris Products S.A.
ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶǁŝƚŚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐŽƌĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶůĂƐƐϯϰ͕ĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌ
ĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐ͖
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽĂŶĚƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͘ 

^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




 تبغ، السيجار الرفيع، السجائر،يف ذلك السيجار

 تبغ، تبغ املضغ، تبغ الغليون،ماكينات اللف اليدوية
املصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛
السجائر
،السعوط
2017/10/1
التاسع عرش
العدد
السعوط؛ بدائل التبغ ) لغري األغراض الطبية(؛
، مبا يف ذلك ورق السجائر،مستلزمات املدخنني
 علب، علب التبغ، فالتر السجائر،أانبيب السجائر

 أدوات اجليب للف، غاليني التبغ، املنافض،السجائر
 أعواد الثقاب؛ أعواد، والعات للمدخنني،السجائر
 فيليب: ،التبغ
أبسم
برودكتس األجهزة اإللكرتونية
،موريس املس ّخنة
منتجات التبغ

. إيه.أس
تسخن السجائر؛ أجهزة التدخني اإللكرتوين؛
اليت
ا7 وب
اإللكرتونية؛ جينرين و
 كو ا: العنو ا
 املستخدمة2000
اإللكرتونية
السجائر
السجائر

س يس ار
كبدائل تيلا
ن
التقليدية؛ أجهزة استنشاق النيكوتني
للسجائر
- الفكرية
سااب وشر
: التبليغ
عنوان
التبغ
للملكيةمنتجات
،كاهمللتبغ
التبخري
أجهزة
اإللكرتونية؛
 البرية4427
.ص
مستلزمات املدخنني للسجائر
وبدائلب التبغ؛

 القطع واملستلزمات، اإللكرتونية؛ واإلكسسوارات

املستخدمة فيما يتعلّق ابلسجائر اإللكرتونية أو أجهزة

 لوازم إطفاء، 34  الواردة يف الفئة،تسخني التبغ





; 75 Ϳ

 السجائر؛
مبخرات إصدار الدخان اإللكرتونية؛ أجهزة
 .تسخني التبغ ومنتجات التبغ

In the name of: Philip Morris Products S.A.

 فيليب موريس برودكتس: أبسم
. إيه.أس

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

2000 ا7كتس
ود وب
جينرين و
فيليب كو ا
: العنو ا
موريس بر
: أبسم

In the name of: Philip Morris Products S.A.

تيلا س يس ار

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ


2000 ا7 جينرينوو وب

. إيه.أس

ن

العنو ا
ن

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

:

-

كاهم للملكية الفكرية
سااب وشر

: عنوان التبليغ

 البرية4427 ب. ص


 البرية4427 ب. ص







 كو ا:

يسر
ا
تيلا س
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Trade Mark No.: 31005



Trade Mark No.: 31005
In Class: 9
Date: 09/03/2017

In Class: 9
Date: 09/03/2017



; 75 Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖

ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͘

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖

ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͘




 30119 : العالمة التجارية رقم







30119 : العالمة التجارية رقم

 5 : يف الصنف
7102 /13 /15 : التاريخ

 5 : يف الصنف
 7102/13/15 : التاريخ


 البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت: من اجل
 أجهزة،األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛

املستخدمة
لألجهزة اإللكرتونية
شواحن يو اس يب
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛

 البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت: من اجل
 أجهزة،األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ

شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛


.شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية

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 ؛


Trade Mark No.: 31005

 .شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية




 30119 : العالمة التجارية رقم

 البرية4427 ب. ص
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2017/10/1 العدد التاسع عرش






In the name of: Philip Morris Products S.A.

 فيليب موريس برودكتس: أبسم

; 31 Ϳ

. إيه.أس

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
In the name of: Philip Morris Products S.A.

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

:

2000 ا7  كو ا جينرين و وب: العنو ا
تيلا س يس ار

فيليب موريس برودكتس

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
2000 ا7 جينرينوو وب

-

ن

 البرية4427 ب. ص
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; 75 Ϳ















Trade Mark No.: 31006

Trade Mark No.: 31005

In Class: 11

Date: 09/03/2017


In Class: 9
Date: 09/03/2017

.ص
 30116البرية
: رقم4427
العالمةبالتجارية
 00 : يف الصنف



; 31 Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖

ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͘

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ͘





 7102/13/15 : التاريخ

 أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر: من اجل
اإللكرتونية؛  أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد

املستخدمة
لألجهزة اإللكرتونية
شواحن يو اس يب
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛


.شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية

 .البخار

 فيليب موريس برودكتس: أبسم
. إيه.أس

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

2000 ا7كتس
ود وب
جينرين و
 كو ا: العنو ا
 فيليب موريس بر: أبسم

In the name of: Philip Morris Products S.A.

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ




:

تيلا س يس ار

2000 ا7 جينرينوو وب

Trade Mark No.: 31006
InClass: 11
Date: 09/03/2017

كاهم للملكية الفكرية
سااب وشر


ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ͘

Date: 09/03/2017

ن

: عنوان التبليغ

 البرية4427 ب. ص




 البرية4427 ب. ص
 30116 : العالمة التجارية رقم
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 00 : يف الصنف

 7102/13/15 : التاريخ



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
Trade
Mark No.:
31007
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
In Class: 34

In Class: 9
Date: 09/03/2017

ن

. إيه.أس

العنو ا

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

-



Trade Mark No.: 31005

 كو ا:

يسر
ا
تيلا س




 5 : يف الصنف
7102 /13 /15 : التاريخ

الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛

In the name of: Philip Morris Products S.A.

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ





30119 : العالمة التجارية رقم

 البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت: من اجل
 أجهزة،األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ

; 30 Ϳ



العنو ا

: عنوان التبليغ

 البرية4427 ب. ص







 كو ا:

يسر
ا
تيلا س

كاهم للملكية الفكرية
سااب وشر





ن

: أبسم

. إيه.أس

; 30 Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖

ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͘

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
tŝƌĞĚǀĂƉŽƌŝǌĞƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
In the name of:
Philip Morris Products S.A.

ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞƚĞŬ͖
ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ;ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌĂŶĚƚƵďĞƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƚŝŶƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐĂŶĚĂƐŚƚƌĂǇƐ͕
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ƉŝƉĞƐ͕ƉŽĐŬĞƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌŽůůŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ůŝŐŚƚĞƌƐ͖
ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞ
ŽĨďĞŝŶŐŚĞĂƚĞĚ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĨŽƌƚŚĞ



اإللكرتونية ابستثناء السجائر
التبخري
من
 : اجل
 30112
 : أجهيةزةرقم
التجار
العالمة
34 :اإللكرتونية؛
يف الصنف
أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد








30119 : العالمة التجارية رقم


 5 : يف الصنف
7102 /13 /15 : التاريخ

 7102/13/15 : .التاريخ
البخار

 البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت: من اجل
 أجهزة،األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛

السلكية للسجائر االلكرتونية
: من اجل
املبخرات برودكتس
فيليب موريس
: أبسم
 اخلام أو املصنّع؛،وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ

املستخدمة
لألجهزة اإللكرتونية
شواحن يو اس يب
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛


. إيه.أس

.شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية

، السجائر،منتجات التبغ؛ مبا يف ذلك السيجار
2000 ا7  كو ا جينرين و وب: العنو ا
 تبغ، تبغ ماكينات اللف اليدوية،السيجار الرفيع
تيلا س يس ار

ن

 السجائر املصنوعة، تبغ السعوط، تبغ املضغ،الغليون

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ )لغري
 مبا يف ذلك،األغراض الطبية(؛ مستلزمات املدخنني

Date: 09/03/2017

 7102/13/15 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗tŝƌĞĚǀĂƉŽƌŝǌĞƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ  املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية: من اجل
ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
2017/10/1التدخني
التاسع عرش
العدد
303
املصنع؛
وأجهزة
ّ  اخلام أو،االلكرتونية؛ التبغ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕
، السجائر،منتجات التبغ؛ مبا يف ذلك السيجار
ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞƚĞŬ͖
 تبغ، تبغ ماكينات اللف اليدوية،السيجار الرفيع
ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ;ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖
ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌĂŶĚƚƵďĞƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƚŝŶƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐĂŶĚĂƐŚƚƌĂǇƐ͕
ƉŝƉĞƐ͕ƉŽĐŬĞƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌŽůůŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ůŝŐŚƚĞƌƐ͖
ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞ
ŽĨďĞŝŶŐŚĞĂƚĞĚ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĨŽƌƚŚĞ
ƉƵƌƉŽƐĞŽĨŚĞĂƚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐŽƌƚŽďĂĐĐŽŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞůĞĂƐĞ
ŶŝĐŽƚŝŶĞͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽůĨŽƌŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ͖ůŝƋƵŝĚŶŝĐŽƚŝŶĞ
ƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂƐƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĨŽƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ
ĨŽƌƚŚĞŝŶŚĂůĂƚŝŽŶŽĨͲŶŝĐŽƚŝŶĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽů͖ŽƌĂů
ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƵƐĞďǇƐŵŽŬĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ
ĂŶĚƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌΖƐĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϯϰ͖ĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚĞƌƐĨŽƌŚĞĂƚĞĚĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

 السجائر املصنوعة، تبغ السعوط، تبغ املضغ،الغليون

ĂŶĚĐŝŐĂƌƐĂƐǁĞůůĂƐŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ͘

املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني

من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ )لغري
 مبا يف ذلك،األغراض الطبية(؛ مستلزمات املدخنني

، علب التبغ، فالتر السجائر، ورق وأانبيب السجائر
 أدوات اجليب للف، الغاليني،علب ومنافض السجائر
، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ،السجائر

 أجهزة إلكرتونية، منتجات التبغ اليت يتم تسخينها
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق

رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية
كبدائل عن السجائر ا لتقليدية؛ األجهزة االلكرتونية
الستنشاق الرذاذات اليت حتتوي على النيكوتني ؛
أجهزة التبخري عن طريق الفم لالستخدام من قبل

 منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ مستلزمات،املدخنني

املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم للمنتجات
 ؛ طفاايت34 يف الفئة،املذكورة سابقا املتضمنة
السجائر والسيجار املسخنة وكذلك عيدان التبغ
املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة إلعادة
In the name of: Philip Morris Products S.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 .الشحن

 فيليب موريس برودكتس: أبسم
. إيه.أس
2000 ا7  كو ا جينرين و وب: العنو ا
تيلا س يس ار

ن

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

 البرية4427 ب. ص
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األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ ،أجهزة
املسخنة؛

السجائر

علب



الشحن.

القابلة

اإللكرتونية

إلعادة

الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛
أبسم  :فيليب
أس .إيه.
العنو ا

موريس

كو ا

:

كتس
برود

جينرينوو وب 7ا 2000

لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة
اس يب
شواحن
2017/10/1
التاسعيوعرش
العدد
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛
ن

عنوان

تيلا س

التبليغ

:

يسر
ا

سااب

ص .ب  4427البرية


كاهم
وشر

للملكية

الفكرية

-





شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛
شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية .

أبسم  :فيليب موريس برودكتس
العالمةإيه.التجارية رقم  30112 :
أس.







ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
304
͘ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
In the name of: Phili p Morris Products S.A.

͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
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In the name of: Philip Morris Products S.A.
Trade Mark No.: 31008
In
Class: 9
͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
Date: 09/03/2017
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

الصنفا 5: :كو ا جينرين و وب 7ا 2000
يف العنو

 7102
التاريخ 15 :
/13يس ار
تيلا /س
ن
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ايت
ر
بطا
اإللكرتونية؛
للسجائر
ايت
ر
البطا
:
اجل
من
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -
ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
البريةاملستخدمة لتسخني التبغ ،أجهزة
اإللكرتونية
األجهزة 4427
ص .ب
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ

ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ

شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ

͘ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛
شواحن

شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية .

أبسم  :فيليب موريس برودكتس
أس .إيه.

املستخدمة

السجائر

يف

االلكرتونية؛

اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛
كبدائل عن السجائر ا لتقليدية؛

أجهزة

السجائر
األجهزة

العنو ا  :كو ا جينرين و وب 7ا 2000

التدخني

االلكرتونية
االلكرتونية

على النيكوتني ؛
حتتوي
الستنشاق الرذاذات اليت
أجهزة التبخري عن طريق الفم لالستخدام من قبل
املدخنني،

ن

املدخنني
كورة
املذ

منتجات

التبغ

وبدائل

التبغ؛

مستلزمات

للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم للمنتجات
طفاايت
؛
الفئة34
يف
املتضمنة،
سابقا

تيلا س يس ار
السجائر
املسخنة؛

التبغ
عيدان
كذلك
و
املسخنة
والسيجار
إلعادة
علب السجائر اإللكرتونية القابلة

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

أبسم  :فيليب
أس .إيه.
العنو ا
ن

عنوان

; 33 ͿS.A.
In the name of: Philip Morris Products
ĂŶĚĐŝŐĂƌƐĂƐǁĞůůĂƐŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
͘ƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ

͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



الشحن.

موريس

كو ا

:

تيلا س

التبليغ

:

سااب

In the name of: Phili p Morris Products S.A.

كتس
برود

͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

جينرينوو وب 7ا 2000

يسر
ا

ص .ب  4427البرية


كاهم
وشر

للملكية

الفكرية

:

-
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ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ




























العالمة التجارية رقم  30115 :
يف الصنف  00 :

Ϳ ; 33

التاريخ  7102/13/15 :
من اجل  :أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد
البخار .

أبسم  :فيليب موريس برودكتس
أس .إيه.

العنو ا  :كو ا جينرين و وب 7ا 2000
ن



تيلا س يس ار



عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

البرية 30115
4427رقم  :
العالمةبالتجارية
ص.





Trade Mark No.: 31009
In Class: 11
Date: 09/03/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
͘ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ

In the name of: Philip Morris Products S.A.
͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
Trade
Mark No.: 31009




كورة
املذ

السجائر
املسخنة؛

املتضمنة،

سابقا

يف



أبسم  :فيليب
أس .إيه.
:

العنو ا

موريس
كو ا

تيلا س

التبليغ

:

يسر
ا

سااب

In the name of: Phili p Morris Products S.A.

كتس
برود

͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

جينرينوو وب 7ا 2000

العدد التاسع عرش 2017/10/1
ن

؛

التبغ
عيدان
كذلك
و
املسخنة
والسيجار
إلعادة
علب السجائر اإللكرتونية القابلة

الشحن.

عنوان

الفئة34

طفاايت

ص .ب  4427البرية


كاهم
وشر

للملكية

الفكرية

:

-
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ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
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العالمة التجارية رقم  30101 :






يف الصنف  34 :
التاريخ  7102/13/15 :
من اجل

:

املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية

املصنع؛
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
من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ )لغري

األغراض الطبية(؛ مستلزمات املدخنني ،مبا 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 إلكرتونية

وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني

Trade Mark No.: 31010
In Class: 34
Date: 09/03/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗tŝƌĞĚǀĂƉŽƌŝǌĞƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
͕ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ
͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
͖ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞƚĞŬ
͖ͿƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ;ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ
͕ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌĂŶĚƚƵďĞƐ
͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƚŝŶƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐĂŶĚĂƐŚƚƌĂǇƐ
͖ƉŝƉĞƐ͕ƉŽĐŬĞƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌŽůůŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ůŝŐŚƚĞƌƐ
ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞ
ŽĨďĞŝŶŐŚĞĂƚĞĚ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĨŽƌƚŚĞ
ƉƵƌƉŽƐĞŽĨŚĞĂƚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐŽƌƚŽďĂĐĐŽŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞůĞĂƐĞ
ŶŝĐŽƚŝŶĞͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽůĨŽƌŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ͖ůŝƋƵŝĚŶŝĐŽƚŝŶĞ
ƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂƐƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĨŽƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ
ĨŽƌƚŚĞŝŶŚĂůĂƚŝŽŶŽĨͲŶŝĐŽƚŝŶĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽů͖ŽƌĂů
ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƵƐĞďǇƐŵŽŬĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ
ĂŶĚƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌΖƐĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
͘ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϯϰ

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

املدخنني للسجائر اإل لكرتونية؛ ؛ قطع ولوازم
للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة ،يف الفئة  .34

أبسم  :فيليب موريس برودكتس
أس .إيه.

العنو ا  :كو ا جينرين و وب 7ا 2000
ن

تيلا س يس ار

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

ص .ب  4427البرية


In the name of: Philip Morris Products S.A.
͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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Trade Mark No.: 31011
In Class: 9





 30100 : العالمة التجارية رقم
 5 : يف الصنف



Tra de Ma rk No.: 3 101 1
In Cla ss : 9



Da te : 0 9 /0 3 /2 017



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞ ƌŝĞ ƐĨŽƌĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖
ďĂƚƚĞ ƌŝĞ ƐĨŽƌĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞ ǀŝĐĞ ƐƚŚĂƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌŚĞ ĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌ
ŚĞ ĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞ ǀŝĐĞ ƐƚŚĂƚ
ĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌŚĞ ĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĚĞ ǀŝĐĞ ƐƚŚĂƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌ
ŚĞ ĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞ ƌǇĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͘

Date: 09/03/2017
In the

na me

Pro duc ts

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖
ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
; 36 Ϳ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͘
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

:









In the name of: Philip Morris Products S.A.

7102 /13 /15 :

اال لكرتونية املستخدمة لتسخني ا لتبغ؛
املستخدمة
اإل لكرتونية
ة
لألجهز
يب
اإل لكرتونية؛
التبغ

للسجا ئر

لتسخني


S.A.

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

ة
لألجهز
اس
يو

ا لتاريخ

الشحن
شواحن

 7102/13/15 : التاريخ

ا لسيارات

ا لتبغ؛ شواحن

ة املستخدمة
السيارات لألجهز
.ايت ا لسجا ئر اإل لكرتونية
بطار
كتس
برود

ريس
مو

لتسخني

شواحن
شواحن

فيليب
:
أبسم
. إيه.أس

 البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت: من اجل
 أجهزة،األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ
2000

-

ا لفكرية

ا7

للملكية

وب

جينرينوو

كاهم
وشر

ا

يسر
ا

سااب

كو

س

:

:

ا

العنو

تيلا

ا لتبليغ

4427

ة
ا لبري

ن

عنوان

ب.

ص





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

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

2000 ا7  كو ا جينرين و وب: العنو ا
تيلا س يس ار

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ن

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

 البرية4427 ب. ص




488



ية
العالمة ا لتجار
5 : يف ا لصنف

ايت
بطار
اإل لكرتونية؛
للسجائر
ايت
البطار
:
اجل
من
ة
 أجهز،ة اإل لكرتونية املست خدمة لتسخني ا لتبغ
األجهز

؛

o f: Phili p Mo rris





30100 : رقم













العالمة




Tra de Ma rk No.: 3 101 1
In Cla ss : 9

Trade Mark No.: 31012
In Class: 11
Da te : 0 9 /0 3 /2 017

; 36 Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞ ƌŝĞ ƐĨŽƌĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖

ďĂƚƚĞ ƌŝĞ ƐĨŽƌĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞ ǀŝĐĞ ƐƚŚĂƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌŚĞ ĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌ
ŚĞ ĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞ ǀŝĐĞ ƐƚŚĂƚ
ĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌŚĞ ĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĚĞ ǀŝĐĞ ƐƚŚĂƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌ
ŚĞ ĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞ ƌǇĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͘

Date: 09/03/2017
In the

na me

o f: Phili p Mo rris



اال لكرتونية املستخدمة لتسخني ا لتبغ؛
املستخدمة
اإل لكرتونية
ة
لألجهز
يب
اإل لكرتونية؛
التبغ

:



ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
; 36 Ϳ
ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ͘




In the name of: Philip Morris Products S.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





للسجا ئر

لتسخني


S.A.

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

7102 /13 /15 :





يف

ا لتاريخ

ايت
بطار
اإل لكرتونية؛
للسجائر
ايت
البطار
:
اجل
من
ة
 أجهز،ة اإل لكرتونية املست خدمة لتسخني ا لتبغ
األجهز

ا لسيارات

ة
لألجهز
اس
يو

ا لتبغ؛ شواحن

الشحن
شواحن

ة املستخدمة
السيارات لألجهز
.ايت ا لسجا ئر اإل لكرتونية
بطار

2000

ا7

لتسخني

شواحن
شواحن

 7102/13/15 : التاريخ

كتس
برود

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ


ية
ا لتجار
5 : ا لصنف

 30107 : العالمة التجارية رقم
 00 : يف الصنف


؛
Pro duc ts

30100 : رقم


وب

ريس
مو

جينرينوو

ا

يسر
ا

فيليب
:
أبسم
. إيه.أس

كو

س

:

ا

العنو

تيلا

ن

 أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر: من اجل
اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد
-

ا لفكرية

للملكية

كاهم
وشر

سااب

ة
ا لبري

:

ا لتبليغ

4427

عنوان

ب.

ص





 .البخار
 فيليب موريس برودكتس: أبسم
. إيه.أس

2000 ا7  كو ا جينرين و وب: العنو ا
تيلا س يس ار

ن

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 البرية4427 ب. ص
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Trade Mark No.: 31013
In Class: 34





 30103 : العالمة التجارية رقم
 34 : يف الصنف



Tra de Ma rk No.: 3 101 1
In Cla ss : 9



Da te : 0 9 /0 3 /2 017



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞ ƌŝĞ ƐĨŽƌĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖
ďĂƚƚĞ ƌŝĞ ƐĨŽƌĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞ ǀŝĐĞ ƐƚŚĂƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌŚĞ ĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌ
ŚĞ ĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞ ǀŝĐĞ ƐƚŚĂƚ
ĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌŚĞ ĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĚĞ ǀŝĐĞ ƐƚŚĂƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌ
ŚĞ ĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞ ƌǇĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͘

Date: 09/03/2017

In the

na me

Pro duc ts

S.A.

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗tŝƌĞĚǀĂƉŽƌŝǌĞƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕
; 36 Ϳ
ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞƚĞŬ͖
ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ;ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖
ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌĂŶĚƚƵďĞƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƚŝŶƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐĂŶĚĂƐŚƚƌĂǇƐ͕
ƉŝƉĞƐ͕ƉŽĐŬĞƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌŽůůŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ůŝŐŚƚĞƌƐ͖
ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞ
ŽĨďĞŝŶŐŚĞĂƚĞĚ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĨŽƌƚŚĞ
ƉƵƌƉŽƐĞŽĨŚĞĂƚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐŽƌƚŽďĂĐĐŽŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞůĞĂƐĞ
ŶŝĐŽƚŝŶĞͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽůĨŽƌŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ͖ůŝƋƵŝĚŶŝĐŽƚŝŶĞ
ƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂƐƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĨŽƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ
ĨŽƌƚŚĞŝŶŚĂůĂƚŝŽŶŽĨŶŝĐŽƚŝŶĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽů͖ŽƌĂů
ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƵƐĞďǇƐŵŽŬĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ
ĂŶĚƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌΖƐĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϯϰ͖ĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚĞƌƐĨŽƌŚĞĂƚĞĚĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂŶĚĐŝŐĂƌƐĂƐǁĞůůĂƐŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ͘

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

:









ية
العالمة ا لتجار
5 : يف ا لصنف

7102 /13 /15 :

ا لتاريخ

ايت
بطار
اإل لكرتونية؛
للسجائر
ايت
البطار
:
اجل
من
ة
 أجهز،ة اإل لكرتونية املست خدمة لتسخني ا لتبغ
األجهز
اال لكرتونية املستخدمة لتسخني ا لتبغ؛
املستخدمة
اإل لكرتونية
ة
لألجهز
يب
اإل لكرتونية؛

؛

o f: Phili p Mo rris





30100 : رقم


التبغ

للسجا ئر

لتسخني


ة
لألجهز
اس
يو

الشحن
شواحن

 7102/13/15 : التاريخ

ا لسيارات

ا لتبغ؛ شواحن

ة املستخدمة
السيارات لألجهز
.ايت ا لسجا ئر اإل لكرتونية
بطار
كتس
برود

ريس
مو

لتسخني

شواحن
شواحن

فيليب
:
أبسم
. إيه.أس

 املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية: من اجل
املصنع؛
ّ  اخلام أو،وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ
2000

-

ا لفكرية

ا7

للملكية

وب

جينرينوو

كاهم
وشر

ا

يسر
ا

سااب

ة
ا لبري

كو

س

:

:

ا

العنو

تيلا

ا لتبليغ

4427

ن

عنوان

ب.

ص



، السجائر،منتجات التبغ؛ مبا يف ذلك السيجار
 تبغ، تبغ ماكينات اللف اليدوية،السيجار الرفيع


 السجائر املصنوعة، تبغ السعوط، تبغ املضغ،الغليون

من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ (لغري
 مبا يف ذلك،األغراض الطبية)؛ مستلزمات املدخنني

، علب التبغ، فالتر السجائر، ورق وأانبيب السجائر
 أدوات اجليب للف، الغاليني،علب ومنافض السجائر
، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ،السجائر

 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

كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية
الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ أجهزة التبخري
 منتجات،عن طريق الفم لالستخدام من قبل املدخنني
التبغ وبدائل التبغ؛ مستلزمات املدخنني للسجائر
اإللكرتوني ة؛ قطع ولوازم للمنتجات املذكورة سابقا
 ؛ طفاايت السجائر والسيجار34  يف الفئة،املتضمنة

املسخنة وكذلك عيدان التبغ املسخنة؛ علب السجائر
In the name of: Philip Morris Products S.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





 .اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن
 فيليب موريس برودكتس: أبسم
. إيه.أس

2000 ا7  كو ا جينرين و وب: العنو ا
تيلا س يس ار

ن

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 البرية4427 ب. ص



العدد التاسع عرش 2017/10/1
امل سخنة

عيد ان

كذ لك
و

ا لتبغ

امل سخنة؛

ونية ا لقا بلة إلعادة ال شحن.
اإل لكرت
كتس
ود
بر
ريس
مو
فيليب
:
أبسم
أس.

إيه.

العنو
ن

:

ا

تيلا

كو
س

:
ا لتبليغ
عنوان
ص .ب 4427


ا

جينرينوو

يسر
ا

سااب
ة
ا لبري

وب

7ا

كاهم
وشر



علب

ا ل سجا ئر
S.A.

Pro duc ts

Mo rris

o f: Phili p

na me

the

In

͕ ĚĚƌĞ ƐƐ ͗YƵĂŝ:Ğ ĂŶƌĞ ŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞ ƵĐŚĂƚĞ ů
^ǁŝƚǌ ĞƌůĂŶĚ

2000

للملكية

308

ا لفكرية

-



شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية .

490

:

 ĚĚƌĞ ƐƐ ĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ









Ϳ

أبسم  :فيليب موريس برودكتس
أس .إيه.
العالمة التجارية رقم  30104 :




العالمة

ية
ا لتجار

قم
ر

30104 :


يف ا لصنف 5 :
ا لتاريخ 7102 /13 /15 :
من

اجل

ايت
البطار





3 101 4



ايت
بطار

ونية؛
اإل لكرت

ا لتبغ،
لت سخني
املستخدمة
اإل لكرتونية
ة
األجهز
لت سخني
امل ستخدمة
ونية
اال لكرت
ة
لألجهز
ال شحن

ة
أجهز
ا لتبغ؛

يف الصنف  5 :
ن
التاريخ  7102/13/15 :
عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -
من اجل  :البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت
ص .ب  4427البرية
األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ ،أجهزة

الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛
شواحن

اس

يو

ة
لألجهز

يب

اإل لكرتونية

امل ستخدمة

ونية؛
لت سخني ا لتبغ؛ شواحن ا لسيارات لل سجا ئر اإل لكرت
التبغ ؛
لت سخني
امل ستخدمة
ة
لألجهز
ال سيارات
شواحن

تيلا س يس ار

شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة

لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛

شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛
شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية .
أبسم  :فيليب موريس برودكتس
أس .إيه.
تيلا س يس ار

͖/ŶZĞ Ɛ ƉĞ Đƚ ŽĨ͗ĂƚƚĞ ƌŝ Ğ ƐĨŽƌĞů Ğ ĐƚƌŽŶŝ ĐĐŝ ŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ
ďĂƚƚĞ ƌŝ Ğ ƐĨŽƌĞů Ğ ĐƚƌŽŶŝ ĐĚĞ ǀŝ ĐĞ ƐƚŚĂƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌŚĞ ĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ů Ğ ĐƚƌŽŶŝ ĐĚĞǀŝ ĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌ
ŚĞ Ăƚŝ ŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ů Ğ ĐƚƌŽŶŝ ĐĚĞ ǀŝ ĐĞ ƐƚŚĂƚ
ĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌŚĞ Ăƚŝ ŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ů Ğ ĐƚƌŽŶŝ Đ
Đŝ ŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĚĞ ǀŝ ĐĞ ƐƚŚĂƚĂƌĞ Ƶ ƐĞ ĚĨŽƌ
͘ŚĞ Ăƚŝ ŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞ ƌǇĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ů Ğ ĐƚƌŽŶŝ ĐĐŝ ŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ


ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ

ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ

ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
͘ ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

Ϳ ; 35

In the name of: Philip Morris Products S.A.

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

امل سخنة

عيد ان

كذ لك
و

ص .ب  4427البرية


ا لتبغ

امل سخنة؛

ونية ا لقا بلة إلعادة ال شحن.
اإل لكرت
كتس
ود
بر
ريس
مو
فيليب
:
أبسم
أس.

إيه.

العنو
ن

:

ا

تيلا

كو

س

:
ا لتبليغ
عنوان
ص .ب 4427


ا

جينرينوو

يسر
ا

سااب
ة
ا لبري

وب

7ا

كاهم
وشر



ا ل سجا ئر

علب

S.A.

2000

للملكية

Pro duc ts

Mo rris

o f: Phili p

na me

the

In

ا لفكرية

:

-
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 ĚĚƌĞ ƐƐ ĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ







;














͕ ĚĚƌĞ ƐƐ ͗YƵĂŝ:Ğ ĂŶƌĞ ŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞ ƵĐŚĂƚĞ ů
^ǁŝƚǌ ĞƌůĂŶĚ

Ϳ







العالمة

ية
ا لتجار

قم
ر

30104 :

اجل

:

ايت
البطار

3 101 4




التجارية رقم  30109 :
العالمة
يف الصنف  00 :


يف ا لصنف 5 :
ا لتاريخ 7102 /13 /15 :
من

No.:

Ma rk

͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

العنو ا  :كو ا جينرين و وب 7ا 2000
ن

Trade Mark No.: 31014
͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
In
Class: 9
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
Date: 09/03/2017
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
Tra de

In Cla ss : 9
Da te : 0 9 /0 3 /2 017

العنو ا  :كو ا جينرين و وب 7ا 2000
:

In the name of: Philip Morris Products S.A.



لل سجائر

32

;

لل سجائر

ايت
بطار

ونية؛
اإل لكرت

ا لتبغ،
لت سخني
املستخدمة
اإل لكرتونية
ة
األجهز
لت سخني
امل ستخدمة
ونية
اال لكرت
ة
لألجهز
ال شحن

شواحن

يو

اس

يب

ة
لألجهز

ة
أجهز
ا لتبغ؛

امل ستخدمة

ونية؛
لت سخني ا لتبغ؛ شواحن ا لسيارات لل سجا ئر اإل لكرت
التبغ ؛
لت سخني
امل ستخدمة
ة
لألجهز
ال سيارات
شواحن

التاريخ  7102/13/15 :
من اجل  :أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد

البخار .

أس .إيه.



عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -


ص.
البرية 30109
 4427رقم :
ب التجارية
العالمة
يف الصنف  00 :
التاريخ  7102/13/15 :


Ϳ ; 35

Date: 09/03/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
͘ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ

͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

العنو ا  :كو ا جينرين و وب 7ا 2000
ن

͖/ŶZĞ Ɛ ƉĞ Đƚ ŽĨ͗ĂƚƚĞ ƌŝ Ğ ƐĨŽƌĞů Ğ ĐƚƌŽŶŝ ĐĐŝ ŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ
ďĂƚƚĞ ƌŝ Ğ ƐĨŽƌĞů Ğ ĐƚƌŽŶŝ ĐĚĞ ǀŝ ĐĞ ƐƚŚĂƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌŚĞ ĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ů Ğ ĐƚƌŽŶŝ ĐĚĞǀŝ ĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌ
ŚĞ Ăƚŝ ŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ů Ğ ĐƚƌŽŶŝ ĐĚĞ ǀŝ ĐĞ ƐƚŚĂƚ
ĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌŚĞ Ăƚŝ ŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ů Ğ ĐƚƌŽŶŝ Đ
Đŝ ŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĚĞ ǀŝ ĐĞ ƐƚŚĂƚĂƌĞ Ƶ ƐĞ ĚĨŽƌ
͘ŚĞ Ăƚŝ ŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞ ƌǇĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ů Ğ ĐƚƌŽŶŝ ĐĐŝ ŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ

In the name of: Philip Morris Products S.A.

أبسم  :فيليب موريس برودكتس

تيلا س يس ار

Trade Mark No.: 31015
In Class: 11

In Cla ss : 9
Da te : 0 9 /0 3 /2 017



اإل لكرتونية

No.:

Ma rk

Tra de

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
Trade

Mark No.: 31015
In Class: 11

Date: 09/03/2017




ا ل سجا ئر
In

309

the

na me

o f: Phili p

Mo rris

Pro duc ts

علب

S.A.

 ĚĚƌĞ ƐƐ ͗YƵĂŝ:Ğ ĂŶƌĞ ŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞ ƵĐŚĂƚĞ ů͕
^ǁŝƚǌ ĞƌůĂŶĚ
 ĚĚƌĞ ƐƐ ĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

:








;
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امل سخنة؛


2000

-

ا لفكرية

ا لتبغ

عيد ان

كذ لك
و

امل سخنة

.ونية ا لقا بلة إلعادة ال شحن
اإل لكرت
كتس
ود
بر
ريس
مو
فيليب
:
أبسم

ا7

للملكية

وب

2017/10/1 العدد التاسع عرش

جينرينوو

كاهم
وشر

ا

يسر
ا

سااب
ة
ا لبري

كو

س

:

ا

.إيه

العنو

تيلا




Ϳ



Trade Mark No.: 31016
Tra de

Ma rk

No.:

.أس

ن

:
ا لتبليغ
عنوان
4427 ب. ص
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 30106 : العالمة التجارية رقم



In Cla ss : 9
Da te : 0 9 /0 3 /2 017

30104 :


قم
ر

ية
ا لتجار

العالمة


5 : يف ا لصنف
7102 /13 /15 : ا لتاريخ

/ŶZĞ Ɛ ƉĞ Đƚ ŽĨ͗ĂƚƚĞ ƌŝ Ğ ƐĨŽƌĞů Ğ ĐƚƌŽŶŝ ĐĐŝ ŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖
ďĂƚƚĞ ƌŝ Ğ ƐĨŽƌĞů Ğ ĐƚƌŽŶŝ ĐĚĞ ǀŝ ĐĞ ƐƚŚĂƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌŚĞ ĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ů Ğ ĐƚƌŽŶŝ ĐĚĞǀŝ ĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌ
ŚĞ Ăƚŝ ŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ů Ğ ĐƚƌŽŶŝ ĐĚĞ ǀŝ ĐĞ ƐƚŚĂƚ
ĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌŚĞ Ăƚŝ ŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ů Ğ ĐƚƌŽŶŝ Đ
Đŝ ŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĚĞ ǀŝ ĐĞ ƐƚŚĂƚĂƌĞ Ƶ ƐĞ ĚĨŽƌ
ŚĞ Ăƚŝ ŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞ ƌǇĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ů Ğ ĐƚƌŽŶŝ ĐĐŝ ŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͘

ايت
بطار

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗tŝƌĞĚǀĂƉŽƌŝǌĞƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕
ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞƚĞŬ͖
ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ;ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖
ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌĂŶĚƚƵďĞƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƚŝŶƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐĂŶĚĂƐŚƚƌĂǇƐ͕
ƉŝƉĞƐ͕ƉŽĐŬĞƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌŽůůŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ůŝŐŚƚĞƌƐ͖
ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞ
ŽĨďĞŝŶŐŚĞĂƚĞĚ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĨŽƌƚŚĞ
ƉƵƌƉŽƐĞŽĨŚĞĂƚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐŽƌƚŽďĂĐĐŽŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞůĞĂƐĞ
ŶŝĐŽƚŝŶĞͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽůĨŽƌŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ͖ůŝƋƵŝĚŶŝĐŽƚŝŶĞ
ƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂƐƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĨŽƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ
ĨŽƌƚŚĞŝŶŚĂůĂƚŝŽŶŽĨͲŶŝĐŽƚŝŶĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽů͖ŽƌĂů
ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƵƐĞďǇƐŵŽŬĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ
ĂŶĚƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌΖƐĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϯϰ͖ĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚĞƌƐĨŽƌŚĞĂƚĞĚĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂŶĚĐŝŐĂƌƐĂƐǁĞůůĂƐŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ͘

 املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية: من اجل
املصنع؛
ّ  اخلام أو،وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ

In Class: 34
Date: 09/03/2017

ة
أجهز
ا لتبغ؛

ونية؛
اإل لكرت

لل سجائر

ايت
البطار

:

اجل

من

،ا لتبغ
لت سخني
املستخدمة
اإل لكرتونية
ة
األجهز
لت سخني
امل ستخدمة
ونية
اال لكرت
ة
لألجهز
ال شحن

امل ستخدمة

اإل لكرتونية

 34 : يف الصنف
 7102/13/15 : التاريخ

ة
لألجهز

يب

اس

يو

شواحن

ونية؛
لت سخني ا لتبغ؛ شواحن ا لسيارات لل سجا ئر اإل لكرت
التبغ ؛
لت سخني
امل ستخدمة
ة
لألجهز
ال سيارات
شواحن

، السجائر، مبا يف ذلك السيجار،منتجات التبغ

 تبغ، تبغ ماكينات اللف اليدوية،السيجار الرفيع
 السجائر املصنوعة، تبغ السعوط، تبغ املضغ،الغليون
من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ )لغري

 مبا يف ذلك،األغراض الطبية(؛ مستلزمات املدخنني
، علب التبغ، فالتر السجائر، ورق وأانبيب السجائر
 أدوات اجليب للف، الغاليني،علب ومنافض السجائر

، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ،السجائر
 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
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة االلكرتونية
الستنشاق الرذاذات اليت حتتوي على النيكوتني ؛
أجهزة التبخري عن طريق الفم لالستخدام من قبل

 منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ مستلزمات،املدخنني

املدخنني للسجائر اإل لكرتونية؛ قطع ولوازم للمنتجات
 ؛ طفاايت34  يف الفئة،املذكورة سابقا املتضمنة
السجائر والسيجار املسخنة وكذلك عيدان التبغ

In the name of: Philip Morris Products S.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة إلعادة
 .الشحن

 فيليب موريس برودكتس: أبسم
. إيه.أس

2000 ا7  كو ا جينرين و وب: العنو ا
تيلا س يس ار

ن

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

 البرية4427 ب. ص
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Trade Mark No.: 31017
In Class: 9

العالمة التجارية رقم  30102 :
يف الصنف  5 :
التاريخ  7102/13/15 :

Date: 09/03/2017






͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

من اجل  :البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت
Trade Mark No.: 31017
العالمة التجارية رقم  30102 :
ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
لتسخني التبغ ،أجهزة
األجهزة اإللكرتونية
In Class: 9
املستخدمةالصنف  5 :
يف
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
Date: 09/03/2017
التاريخ  7102/13/15 :
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
من اجل  :البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
أجهزة
التبغ،
املستخدمة لتسخني
شواحن يو اس يب لألجهزةاألجهزة اإللكرتونية
املستخدمة
اإللكرتونية
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
التبغ؛
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني
͘ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛

شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛
شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية .

شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛
شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية .

أبسم  :فيليب موريس برودكتس

أبسم  :فيليب موريس برودكتس

أس .إيه.

ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
͘ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

In the name of: Philip Morris Products S.A.

In the name of: Philip Morris Products S.A.

أس .إيه.
ن تيلا س يس ار
͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
2000وشركاهم للملكية الفكرية -
التبليغ  :سااب
العنو ا  :كو ا جينرين و وبعنوان7ا
ص .ب  4427البرية

^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ن تيلا س يس ار
͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

العنو ا  :كو ا جينرين و وب 7ا 2000


تشتمل العالمة على اللون االخضر واالخضر الفاتح

 :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -
واالزرق واالزرق الفاتح


ص .ب  4427البرية


تشتمل العالمة على اللون االخضر واالخضر الفاتح
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العالمة التجارية رقم  30102 :
يف الصنف  00 :
التاريخ  7102/13/15 :



Trade Mark No.: 31018
In Class: 11
Date: 09/03/2017







 30102
التجارية رقم  :
العالمة
السجائر
ابستثناء
اإللكرتونية
يف الصنف  5 :

من اجل  :أجهزة التبخري
أجهزة توليد
السوائل؛
تسخني
اإللكرتونية؛ أجهزة
التاريخ  7102/13/15 :
أبسم  :فيليب موريس
أس .إيه.



Ϳ ; 47

واالزرق واالزرق الفاتح


البخار .



من اجل  :البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت
األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ ،أجهزة

برودكتس
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛

Trade Mark No.: 31017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
In Class: 9
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ

͘ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ

Date: 09/03/2017

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
͘ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

In the name of: Philip Morris Products S.A.

لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
2000
العنو ا  :كو ا جينرين و وب
7االسيارات
شواحن
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية .
ن تيلا س يس ار
أبسم  :فيليب موريس برودكتس

للملكية الفكرية -
عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم
أس .إيه.

ص .ب  4427البرية

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -
االخضر 4427البرية
ص .ب
واالخضر الفاتح
تشتمل العالمة على اللون

واالزرق واالزرق الفاتح
تشتمل العالمة على اللون االخضر واالخضر الفاتح
واالزرق واالزرق الفاتح

العنو ا  :كو ا جينرين و وب 7ا 2000
ن

تيلا س يس ار

In the name of: Philip Morris Products S.A.

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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Trade Mark No.: 31019
In Class: 34
Date: 09/03/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗tŝƌĞĚǀĂƉŽƌŝǌĞƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
Trade Mark No.: 31017





 30105 : العالمة التجارية رقم
 34 : يف الصنف






 7102/13/15 : التاريخ

االلكرتونية
 املبخرات السلكية للسجائر: من اجل
 30102 : العالمة التجارية رقم
ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
In Class: 9
 5 :،التبغ
وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ يف الصنف
اخلام أو املصنّع؛
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
Date: 09/03/2017
 7102/13/15 : التاريخ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕
منتجات التبغ؛ مبا يف
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖
 بطارايت،السجائر
للسجائر اإللكرتونية؛،السيجار
 البطارايت: ذلك اجل
من
ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞƚĞŬ͖
 أجهزة،األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
 تبغ، تبغ ماكينات اللف اليدوية،السيجار الرفيع
ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ;ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌĂŶĚƚƵďĞƐ͕
املصنوعةاملستخدمة
لألجهزة اإللكرتونية
يو اس يب،السعوط
شواحن
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
السجائر
 تبغ، تبغ املضغ،الغليون
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͘ لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƚŝŶƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐĂŶĚĂƐŚƚƌĂǇƐ͕
ƉŝƉĞƐ͕ƉŽĐŬĞƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌŽůůŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ůŝŐŚƚĞƌƐ͖ لتسخني التبغ ؛
املستخدمة(لغري
لألجهزةالتبغ
بدائل
السعوط؛
من مزيج التبغ والقرنفل؛
السيارات
شواحن
ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞ
 .شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
برودكتسيف ذلك
موريس مبا
،املدخنني
األغراض الطبية)؛ مستلزمات
In the name of: Philip Morris Products S.A.
ŽĨďĞŝŶŐŚĞĂƚĞĚ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĨŽƌƚŚĞ
 فيليب: أبسم
. إيه.أس
ƉƵƌƉŽƐĞŽĨŚĞĂƚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐŽƌƚŽďĂĐĐŽŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞůĞĂƐĞ ، علب التبغ،السجائر
 فالتر، ورق وأانبيب السجائر
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
2000 ا7  كو ا جينرين و وب: العنو ا
ŶŝĐŽƚŝŶĞͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽůĨŽƌŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ͖ůŝƋƵŝĚŶŝĐŽƚŝŶĞ
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
أدوات اجليب للف
،علب ومنافض السجائر
 تيلا س يس ار،الغاليني
ن
ƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
ƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
،الثقاب؛البرية أعواد التبغ
4427 ب.  القداحات؛ أعوادص،السجائر

ĂƐƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĨŽƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ

ĨŽƌƚŚĞŝŶŚĂůĂƚŝŽŶŽĨͲŶŝĐŽƚŝŶĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽů͖ŽƌĂů
 أجهزة إلكرتونية، تسخينها
منتجات التبغ اليت يتم

تشتمل العالمة على اللون االخضر واالخضر الفاتح
ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƵƐĞďǇƐŵŽŬĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ
الفاتح
واالزرق
واالزرق
وقطعها لغا ية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق

ĂŶĚƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌΖƐĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ


ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϯϰ͖ĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚĞƌƐĨŽƌŚĞĂƚĞĚĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني
ĂŶĚĐŝŐĂƌƐĂƐǁĞůůĂƐŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
; 47 Ϳ
ƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ͘
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

 منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ مستلزمات،املدخنني
املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم للمنتجات

In the name of: Philip Morris Products S.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







 ؛ طفاايت34  يف الفئة،املذكورة سابقا املتضمنة
السجائر والسيجار املسخنة وكذلك عيدان التبغ
املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة إلعادة
 .الشحن
 فيليب موريس برودكتس: أبسم
. إيه.أس
2000 ا7 جينرين و وب

 كو ا: العنو ا

تيلا س يس ار

ن

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

 البرية4427 ب. ص

تشتمل العالمة على اللون االخضر واالخضر الفاتح
واالزرق واالزرق الفاتح




تشتمل العالمة على اللون االخضر واالخضر الفاتح



واالزرق واالزرق الفاتح


العدد التاسع عرش 2017/10/1







; 44495
Ϳ

لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛

312

شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛


شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية .

Markof:
No.:
31020
برودكتس 
موريس30171
فيليبرية رقم :
العالمة التجا
InTrade
the name
Philip
Morris Products S.A.
أبسم :
In Class: 9
الصنف  5 :
يف
أس .إيه.
Date: 09/03/2017
التاريخ  7102/13/15 :
͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
العنو ا  :كو ا جينرين و وب 7ا 2000
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت
من اجل  :البطار
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
Trade Mark No.: 31020
ن تيلا س يس ا
ر العالمة التجارية رقم  30171 :
ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
In Class: 9
املستخدمة 5 :
يف الصنف
أجهزة
لتسخني التبغ،
اإللكرتونية
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
الفكرية -
للملكية
سااب وشركاهم
األجهزةالتبليغ :
عنوان
Date: 09/03/2017
التاريخ  7102/13/15 :
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
التبغ؛
لتسخني
املستخدمة
االلكرتونية
لألجهزة
الشحن
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ص .ب  4427البرية من اجل  :البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت
 ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
دمة أجهزة
املستخالتبغ،
املستخدمة لتسخني
لألجهزة اإللكرتونية
األجهزة
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
اإللكرتونية
شواحن يو اس يب
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
͘ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
املستخدمة
اإللكرتونية؛
للسجائر
السيارات
شواحن
لتسخني التبغ؛
اإللكرتونية
شواحن يو
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ

وبين
البيناس :يب بينلألجهزةفاتح
تشتمل العالمة على اللون
͘ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛
غامق واالخضر اخضر فاتح واخضر غامق والرتكواز
شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية .
واالزرق وازرق فاتح وازرق غامق واالسود واالبيض

In the name of: Philip Morris Products S.A.
أبسم  :فيليب موريس برودكتس
والسكين
أس .إيه.

لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛
2000
العنو ا  :كو ا جينرين و وب
7االسيارات
شواحن
لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛͕ ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية .

^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
تيلا س يس ار
ن








In the name of: Philip Morris Products S.A.

أبسم  :فيليب موريس برودكتس

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهمأس .إيه.للملكية الفكرية -

Ϳ ; 49

͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

العنو ا  :كو ا جينرين و وب 7ا 2000

ص .ب  4427البرية

ص .ب  4427البرية

تشتمل العالمة على اللون البين  :بين فاتح وبين
تشتمل العالمة على اللون البين  :بين فاتح وبين
ن

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

تيلا س يس ار

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -







غامق واالخضر اخضر فاتح واخضر غامق والرتكواز
والسكين واالسود واالبيض
واالزرق وازرق فاتح وازرق غامق

غامق واالخضر اخضر فاتح واخضر غامق والرتكواز
واالزرق وازرق فاتح وازرق غامق واالسود واالبيض







والسكين








; 49496
Ϳ










Ϳ ; 49

العالمة التجارية رقم  30170 :
يف الصنف  00 :
التاريخ  7102/13/15 :







Trade Mark No.: 31021
In Class: 11

العالمة التجارية رقم  30170 :
يف الصنف  00 :

7102/13/15
التاريخ :
ابستثناء السجائر
اإللكرتونية
من اجل  :أجهزة التبخري
اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد
البخار .

من اجل  :أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر
اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد

أبسم  :فيليب موريس برودكتس
أس .إيه.




العنو ا  :كو ا جينرين و وب 7ا 2000
ن

تيلا س يس ار



العالمة التجارية رقم  30170 :
عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

Trade Mark No.: 31021
In Class: 11
Date: 09/03/2017

Date: 09/03/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
͘ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ͘ ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ

In the name of: Philip Morris Products S.A.
͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
Trade Mark No.: 31021
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


تشتمل العالمة على اللون البين  :بين فاتح وبين
واالخضر اخضر فاتح واخضر غامق والرتكواز
غامق
البخار .
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غامق واالسود واالبيض
موريسوازرق
فيليب فاتح
واالزرق وازرق
برودكتس
أبسم :

In
 the name of: Philip Morris Products S.A.

والسكين.
أس .إيه
2000السيارات للسجائر اإللكرتونية؛͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
 العنو ا  :كو ا جينرين و وب 7ا
لتسخني التبغ؛ شواحن
 ^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛
تيلا س يس ار
ن

شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية .

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
 of: Philip Morris Products S.A.
In the :name

الفكرية -
للملكية
عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم
موريس برودكتس
أبسم  :فيليب
أس .إيه.

ص .ب  4427البرية

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -
تشتمل العالمة على اللون ص .ب
4427بينالبرية فاتح وبين
البين :

كواز فاتح وبين
والرت  :بين
اللون البين
العالمة على
غامق واالخضر اخضر فاتح تشتمل
غامق
واخضر
العنو ا  :كو ا جينرين و وب 7ا 2000
ن

تيلا س يس ار

Ϳ ; 46

͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



واالزرق وازرق فاتح وازرق غامق واالسود واالبيض





والسكين






; 49497
Ϳ





Ϳ ; 46











غامق واالخضر اخضر فاتح واخضر غامق والرتكواز
واالزرق وازرق فاتح وازرق غامق واالسود واالبيض

والسكين




العالمة التجارية رقم  30177 :
يف الصنف  34 :







التاريخ  7102/13/15 :
من اجل  :املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية
العالمة التجارية رقم  30170 :
يف الصنف  00 :

Trade Mark No.: 31022
In Class: 34
Trade Mark No.: 31021
In Class: 11

Date: 09/03/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗tŝƌĞĚǀĂƉŽƌŝǌĞƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
Date: 09/03/2017
التاريخ  7102/13/15 :
͕ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ابستثناء السجائر
اإللكرتونية
السجائر؛التبخري
وأجهزة التدخني االلكرتونية؛من اجل  :أجهزة
التبغ،
أعواد
͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨďĞŝŶŐŚĞĂƚĞĚ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد
͘ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨ
منتجات التبغ اليت يتم تسخينها  ،أجهزة إلكرتونية
ͲŚĞĂƚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐŽƌƚŽďĂĐĐŽŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞůĞĂƐĞŶŝĐŽƚŝŶĞ
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽůĨŽƌŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ͖ůŝƋƵŝĚŶŝĐŽƚŝŶĞƐŽůƵƚŝŽŶƐ
͖ĨŽƌƵƐĞŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ

رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐĂƐƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĨŽƌ

ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ

االلكرتونية؛ أجهزة التدخني
املستخدمة
ŽĨͲŶŝĐŽƚŝŶĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽů͖ŽƌĂůǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌ
Trade
Mark No.: 31022
السجائر 30177
يفية رقم  :
التجار
العالمة
͖ƐŵŽŬĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ
السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية
In
Class: 34
اإللكرتوين؛  34 :
يف الصنف
ƐŵŽŬĞƌΖƐĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐ
͖ĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚƉƌŽĚƵĐƚƐŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϯϰ
االلكرتونية
األجهزة
التقليدية؛
السجائر
عن
Date: 09/03/2017
كبدائل  7102/13/15 :
التاريخ
ĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚĞƌƐĨŽƌŚĞĂƚĞĚĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐĂŶĚĐŝŐĂƌƐĂƐǁĞůůĂƐ
للسجائرالنيكوتني ؛
حتتوي على
املبخرات اليت
الستنشاق  :الرذاذات
ŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞĐŝŐĂƌĞƚƚĞ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
االلكرتونية tŝƌĞĚǀĂƉŽƌŝǌĞƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
السلكية
من اجل
͘ĐĂƐĞƐ
͕ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ
التبغ
منتجات
،
للمدخنني
ابلفم
التبخري
وأجهزة
وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ السجائر؛ أعواد التبغ،
͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨďĞŝŶŐŚĞĂƚĞĚ
أجهزة للسجائر
املدخنني
مستلزمات
وبدائل
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨ
إلكرتونية
تسخينها ،
التبغ؛ اليت يتم
منتجات التبغ
ͲŚĞĂƚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐŽƌƚŽďĂĐĐŽŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞůĞĂƐĞŶŝĐŽƚŝŶĞ
اإللكرتونية؛ قطع ولوازم للمنتجات املذكورة سابقا
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽůĨŽƌŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ͖ůŝƋƵŝĚŶŝĐŽƚŝŶĞƐŽůƵƚŝŽŶƐ
املتضمنة ،يف الفئة  34؛ طفاايت السجائر والسيجار ͖ĨŽƌƵƐĞŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ


املسخنة وكذلك عيدان التبغ املسخنة؛ علب السجائر
اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن .

أبسم  :فيليب موريس برودكتس
أس .إيه.

العنو ا  :كو ا جينرين و وب 7ا 2000
ن

تيلا س يس ار

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

In the name of: Philip Morris Products S.A.
͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

اإللكرتونية؛ قطع ولوازم للمنتجات املذكورة سابقا

املتضمنة ،يف الفئة  34؛ طفاايت السجائر والسيجار
التبغ املسخنة؛ علب السجائر
كذلك عيدان
املسخنة
2017/10/1
التاسعوعرش
العدد
اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن .

In the name of: Philip Morris Products S.A.

أبسم  :فيليب موريس برودكتس
أس .إيه.

͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

العنو ا  :كو ا جينرين و وب 7ا 2000
ن

314

تيلا س يس ار

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

ص .ب  4427البرية

تشتمل العالمة على اللون البين  :بين فاتح وبين
غامق واالخضر اخضر فاتح واخضر غامق والرتكواز





واالزرق وازرق فاتح وازرق غامق واالسود واالبيض



والسكين






; 42 498
Ϳ













Trade
Mark
No.: 31023
Trade Mark
No.:
31023
In Class: 32
In Class: 32

 30173  : 30173
العالمة التجارية رقم
رقم :
يف الصنف  37 :

العالمة التجارية
يف الصنف  37 :

Date: 09/03/2017

التاريخ  7102/13/15 :

Date: 09/03/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŶĞƌŐǇƌŝŶŬƐ

مش 
7102
التاريخ /13/15 :
روابت الطاقة 
من اجل :
إكس أل إنريجي
أبسم :
الطاقة 
من اجل  :مشروابت

In the
name of: XLEnergy International Corp
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ŶĞƌŐǇƌŝŶŬƐ

إنرتانشوانل كورب

In the name of: XL Energy International Corp

أبسم  :إكس أل إنريجي
إنرتانشوانل كورب

ĚĚƌĞƐƐ͗͘W͘K͘ϯϰϲϯ͕ZŽĂĚdŽǁŶ͕dŽƌƚŽůĂ͕sŝƌŐŝŶ
/ƐůĂŶĚƐ

العنووووو ا  :صوووووونووق بريووووووو 7187ا
رووب توووووووو و ا ت رتوووووووو الا فيووووووووورجن

أيسلنو .

العنووووو ا  :صوووووونووق بريووووووو 7187ا

عنوان التبليغ  :احملامي مهند عساف -

ĚĚƌĞƐƐ͗͘W͘K͘ϯϰϲϯ͕ZŽĂĚdŽǁŶ͕dŽƌƚŽůĂ͕sŝƌŐŝŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
اتقان
/ƐůĂŶĚƐ

للخدماترتوووووووو الا
رووب توووووووو و ا ت
وووووووورجنهللا برج رام هللا
االستشاريةفيو  -رام
أيسلنو  .التجاري  -ط3
عنوان التبليغ   :احملامي مهند عساف  -اتقان

االستشارية  -رام هللا برج رام هللا
للخدمات

التجاري  -ط3






ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :






Ϳ ; 42
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Trade Mark No.: 31024
In Class: 9
Date: 09/03/2017

Trade Mark No.: 31024







 30174 : العالمة التجارية رقم
 5 : يف الصنف



 7102 /13/15 : التاريخ

 30174 : العالمة التجارية رقم

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗InůĞĐƚƌŝĐĂůĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
 اإلتصاالت واإلتصال5وأدوات
Class: 9
:  أجهزةيف الصنف: من اجل
ĂŶĚƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖
Date: 09/03/2017

7102
/
13
/
15
 أجهزة وأدوات اإلتصاالت: التاريخ
الكهرابئية واإللكرتونية؛
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĂŶĚƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŝĐĂůĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ أجهزة وأدوات اإلتصاالت واإلتصال

:

من اجل

ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
ĂŶĚƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖
واإلتصال؛ األجهزة واألدوات اإللكرتونية والكهرابئية
الكهرابئية واإللكرتونية؛ أجهزة وأدوات اإلتصاالت
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĂŶĚƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĂůůĨŽƌƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ͕ůŽŐŐŝŶŐ͕ƐƚŽƌŝŶŐ͕
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
والكهرابئية
واألدوات اإللكرتونية
واإلتصال؛ األجهزة
اسرتجاع أو
، بث،ختزين
، تسجيل،املعدة لتجهيز
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ͕ƌĞƚƌŝĞǀĂůŽƌƌĞĐĞƉƚŝŽŶŽĨĚĂƚĂ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĂůůĨŽƌƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ͕ůŽŐŐŝŶŐ͕ƐƚŽƌŝŶŐ͕
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŽƌƌĞĐŽƌĚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ͕ĂŵƉůŝĨǇŝŶŐŽƌ
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ͕ƌĞƚƌŝĞǀĂůŽƌƌĞĐĞƉƚŝŽŶŽĨĚĂƚĂ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ  اسرتجاع أو، بث، ختزين، تسجيل،املعدة لتجهيز
، بث،استقبال البياانت؛ أجهزة وأدوات اتسجيل
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŽƌƌĞĐŽƌĚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ͕ĂŵƉůŝĨǇŝŶŐŽƌ
، بث،استقبال البياانت؛ أجهزة وأدوات اتسجيل
ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨƐŽƵŶĚ͕ŝŵĂŐĞƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽƌĞŶĐŽĚĞĚ
ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨƐŽƵŶĚ͕ŝŵĂŐĞƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽƌĞŶĐŽĚĞĚ
واملعلومات أو
والصور
ĚĂƚĂ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůĐŽŶƚƌŽů͕ƚĞƐƚŝŶŐ;ŽƚŚĞƌƚŚĂŶŝŶͲǀŝǀŽƚĞƐƚŝŶŐͿ͕
ĚĂƚĂ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůĐŽŶƚƌŽů͕ƚĞƐƚŝŶŐ;ŽƚŚĞƌƚŚĂŶŝŶͲǀŝǀŽƚĞƐƚŝŶŐͿ͕ واملعلومات أو
الصوت والصور
الصوتتقليص
تضخيم أو تقليص تضخيم أو
ƐŝŐŶĂůůŝŶŐ͕ĐŚĞĐŬŝŶŐ;ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶͿĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ
ƐŝŐŶĂůůŝŶŐ͕ĐŚĞĐŬŝŶŐ;ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶͿĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ
،ابئي
ر
الكه
التحكم
ومعدات
أجهزة
املشفرة؛
ĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ŽƉƚŝĐĂůĂŶĚĞůĞĐƚƌŽͲŽƉƚŝĐĂůĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
،البياانت ومعدات التحكم الكهرابئي
البياانت املشفرة؛ أجهزة
ĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ŽƉƚŝĐĂůĂŶĚĞůĞĐƚƌŽͲŽƉƚŝĐĂůĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐĞƌǀĞƌƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐĞƌǀĞƌƐ͖
/للفحص ( ما عدا على الكائنات احلية) واإلشارة
sWEǀŝƌƚƵĂůƉƌŝǀĂƚĞŶĞƚǁŽƌŬŽƉĞƌĂƚŝŶŐŚĂƌĚǁĂƌĞ͖tE
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐĞƌǀĞƌƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐĞƌǀĞƌƐ͖
/واإلشارة
األجهزة
احلية) والتعليم؛
)الكائناتاإلشراف
( على واملراقبة
للفحص ( ما عدا التإشري
ǁŝĚĞĂƌĞĂŶĞƚǁŽƌŬŽƉĞƌĂƚŝŶŐŚĂƌĚǁĂƌĞ͖>EůŽĐĂůĂƌĞĂ
sWEǀŝƌƚƵĂůƉƌŝǀĂƚĞŶĞƚǁŽƌŬŽƉĞƌĂƚŝŶŐŚĂƌĚǁĂƌĞ͖tE
ŶĞƚǁŽƌŬŽƉĞƌĂƚŝŶŐŚĂƌĚǁĂƌĞ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŚĂƌĚǁĂƌĞ͖
األجهزةخوادم
،والتعليم؛ األلكرتونية
البصرية والبصرايت
واملعدات
)اإلشراف
( التإشري واملراقبة
ǁŝĚĞĂƌĞĂŶĞƚǁŽƌŬŽƉĞƌĂƚŝŶŐŚĂƌĚǁĂƌĞ͖>EůŽĐĂůĂƌĞĂ
ĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬŚĂƌĚǁĂƌĞ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŚĂƌĚǁĂƌĞĨŽƌ
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƐĞĐƵƌĞƌĞŵŽƚĞĂĐĐĞƐƐƚŽĐŽŵƉƵƚĞƌĂŶĚ
 خوادم احلاسوب؛ أجهزة تشغيل يف يب أن،اإلتصاالت
ŶĞƚǁŽƌŬŽƉĞƌĂƚŝŶŐŚĂƌĚǁĂƌĞ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŚĂƌĚǁĂƌĞ͖
 خوادم،واملعدات البصرية والبصرايت األلكرتونية
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ĞƚŚĞƌŶĞƚŚĂƌĚǁĂƌĞ͖ŝŵĂŐĞ
] شبكة إفرتاضية خاصة[؛ أجهزة تشغيل دبليو أيه أن
ĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬŚĂƌĚǁĂƌĞ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŚĂƌĚǁĂƌĞĨŽƌ
ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĂŶĚĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͖
ĐĂŵĞƌĂƐ͖ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĂŶĚ
تشغيليبإل أنأيه أن
[احلاسوب؛ النطاق
 خوادم ]شبكة واسعة،اإلتصاالت
أجهزةيل يف
أجهزة؛ تشغ
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƐĞĐƵƌĞƌĞŵŽƚĞĂĐĐĞƐƐƚŽĐŽŵƉƵƚĞƌĂŶĚ
ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͖ǀŝĚĞŽƉƌŽũĞĐƚŽƌƐ͖ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂƉƌŽũĞĐƚŽƌƐ͖ďĂƌ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ĞƚŚĞƌŶĞƚŚĂƌĚǁĂƌĞ͖ŝŵĂŐĞ
]شبكة حملية النطاق[؛ أجزاء وأجهزة احلاسوب؛ شبكة
ĐŽĚĞƐĐĂŶŶĞƌƐĂŶĚƌĞĂĚĞƌƐ͖ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶĂŶĚƌĂĚŝŽĂƉƉĂƌĂƚƵƐ
] شبكة إفرتاضية خاصة[؛ أجهزة تشغيل دبليو أيه أن
ĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͕ƌĂĚŝŽĂŶĚƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ أجهزة احلاسوب؛ أجهزة احلاسوب للوصول األمن عن
ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĂŶĚĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͖
ďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐƚƌĂŶƐŵŝƚƚĞƌƐĂŶĚƌĞĐĞŝǀĞƌƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
ĐĂŵĞƌĂƐ͖ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĂŶĚ
واألتصاالت؛ أيه
احلاسوبتشغيل إل
أجهزة
[النطاق
]شبكة واسعة
ĂĐĐĞƐƐƚŽďƌŽĂĚĐĂƐƚŽƌƚƌĂŶƐŵŝƚƚĞĚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͖
أنرنت؛
أجهزة أيث
إىل؛شبكة
بعد
ŚŽůŽŐƌĂŵƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ƉĞƌŝƉŚĞƌĂůĞƋƵŝƉŵĞŶƚĨŽƌ
ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͖ǀŝĚĞŽƉƌŽũĞĐƚŽƌƐ͖ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂƉƌŽũĞĐƚŽƌƐ͖ďĂƌ
،الكامريات
الصور؛
معاجلة
ومعدات
وأدوات
أجهزة
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚͲĚĂƚĂͲĐĂƌƌǇŝŶŐĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝƌĐƵŝƚƐ͖
]شبكة حملية النطاق[؛ أجزاء وأجهزة احلاسوب؛ شبكة
ĐŽĚĞƐĐĂŶŶĞƌƐĂŶĚƌĞĂĚĞƌƐ͖ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶĂŶĚƌĂĚŝŽĂƉƉĂƌĂƚƵƐ
ĚŝƐĐƐ͕ƚĂƉĞƐĂŶĚǁŝƌĞƐĂůůďĞŝŶŐŵĂŐŶĞƚŝĐĚĂƚĂĐĂƌƌŝĞƌƐ͖
واألجهزة واألدوات واملعدات الفوتوغرافية؛ أجهزة
ĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͕ƌĂĚŝŽĂŶĚƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ
ƉƌŝŶƚĞĚĐŝƌĐƵŝƚďŽĂƌĚƐ͖ďůĂŶŬĂŶĚƉƌĞͲƌĞĐŽƌĚĞĚŵĂŐŶĞƚŝĐ
املتعددة؛ عن
للوصول األمن
احلاسوب
أجهزة احلاسوب؛ أجهزة
ماسحات
عرض الوسائط
العرض؛ أجهزة
ĐĂƌĚƐ͖ĚĂƚĂĐĂƌĚƐ͖ŵĞŵŽƌǇĐĂƌĚƐ͖ƐŵĂƌƚĐĂƌĚƐ͖ĐĂƌĚƐ
ďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐƚƌĂŶƐŵŝƚƚĞƌƐĂŶĚƌĞĐĞŝǀĞƌƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐŵŝĐƌŽƉƌŽĐĞƐƐŽƌƐ͖ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĐŝƌĐƵŝƚĐĂƌĚƐ͖
وأستقبال
بث
ومعدات
أجهزة
كود؛
البار
ائت
وقار
احلاسوب واألتصاالت؛ أجهزة أيثرنت؛
بعد إىل شبكة
ĂĐĐĞƐƐƚŽďƌŽĂĚĐĂƐƚŽƌƚƌĂŶƐŵŝƚƚĞĚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͖
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĐĂƌĚƐ͖ƚĞůĞƉŚŽŶĞĐĂƌĚƐ͖ƚĞůĞƉŚŽŶĞ
ĐƌĞĚŝƚĐĂƌĚƐ͖ĐƌĞĚŝƚĐĂƌĚƐ͖ĚĞďŝƚĐĂƌĚƐ͖ĐĂƌĚƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
إىل
للوصول
أجهزة
والراديو؛
والتلفاز
االتصاالت
ŚŽůŽŐƌĂŵƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ƉĞƌŝƉŚĞƌĂůĞƋƵŝƉŵĞŶƚĨŽƌ
،أجهزة وأدوات ومعدات معاجلة الصور؛ الكامريات
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚͲĚĂƚĂͲĐĂƌƌǇŝŶŐĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝƌĐƵŝƚƐ͖
ĚŝƐĐƐ͕ƚĂƉĞƐĂŶĚǁŝƌĞƐĂůůďĞŝŶŐŵĂŐŶĞƚŝĐĚĂƚĂĐĂƌƌŝĞƌƐ͖
واألجهزة واألدوات واملعدات الفوتوغرافية؛ أجهزة
ƉƌŝŶƚĞĚĐŝƌĐƵŝƚďŽĂƌĚƐ͖ďůĂŶŬĂŶĚƉƌĞͲƌĞĐŽƌĚĞĚŵĂŐŶĞƚŝĐ
العرض؛ أجهزة عرض الوسائط املتعددة؛ ماسحات
ĐĂƌĚƐ͖ĚĂƚĂĐĂƌĚƐ͖ŵĞŵŽƌǇĐĂƌĚƐ͖ƐŵĂƌƚĐĂƌĚƐ͖ĐĂƌĚƐ
ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐŵŝĐƌŽƉƌŽĐĞƐƐŽƌƐ͖ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĐŝƌĐƵŝƚĐĂƌĚƐ͖
وقارائت الباركود؛ أجهزة ومعدات بث وأستقبال
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĐĂƌĚƐ͖ƚĞůĞƉŚŽŶĞĐĂƌĚƐ͖ƚĞůĞƉŚŽŶĞ
االتصاالت والتلفاز والراديو؛ أجهزة للوصول إىل
ĐƌĞĚŝƚĐĂƌĚƐ͖ĐƌĞĚŝƚĐĂƌĚƐ͖ĚĞďŝƚĐĂƌĚƐ͖ĐĂƌĚƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ŐĂŵĞƐĚĞƐŝŐŶĞĚĨŽƌƵƐĞǁŝƚŚƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͖ZKD^͖
برامج مت بثها أو برامج منقولة؛ اهلولوجرامز؛ أجهزة
ŵĂŐŶĞƚŝĐ͕ĚŝŐŝƚĂůĂŶĚŽƉƚŝĐĂůĚĂƚĂĐĂƌƌŝĞƌƐ͖ŵĂŐŶĞƚŝĐ͕ĚŝŐŝƚĂů
احلاسوب؛ كماليات أجهزة احلاسوب؛ الدوائر
ĂŶĚŽƉƚŝĐĂůĚĂƚĂƌĞĐŽƌĚŝŶŐĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞŵĞĚŝĂ;ďůĂŶŬĂŶĚ
ƉƌĞͲƌĞĐŽƌĚĞĚͿ͖ƉƌĞͲƌĞĐŽƌĚĞĚƐ͖h^ĨůĂƐŚĚƌŝǀĞƐ͖ĚĞǀŝĐĞƐ
األلكرتونية احلاملة للبياانت املربجمة؛ األقراص املدجمة
ĨŽƌƉůĂǇŝŶŐĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞŵƵƐŝĐĨŝůĞƐ͖ƉŽƌƚĂďůĞŵĞĚŝĂ
ƉůĂǇĞƌƐ͖ƐĂƚĞůůŝƚĞƚƌĂŶƐŵŝƚƚĞƌƐĂŶĚƌĞĐĞŝǀĞƌƐ͖
واألشرطة واألسالك احلاملة للبياانت املمغنطة؛ لوحات
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĂŶĚďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐƐĂƚĞůůŝƚĞƐ͖ƌĂĚŝŽ
ƚĞůĞƉŚŽŶĞďĞĂĐŽŶƐĂŶĚƚĞůĞƉŚŽŶĞŵĂƐƚƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐǁŝƌĞƐĂŶĚ دارات مطبوعة؛ البطاقات املمغنطة اخلالية واحململة
ĐĂďůĞƐ͖ŽƉƚŝĐĂůĐĂďůĞƐ͖ĨŝďƌĞͲŽƉƚŝĐĐĂďůĞƐ͖ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞǁŝƌĞƐ͖
مسبقا؛ بطاقات البياانت؛ شرائح الذاكرة؛ البطاقات
ĞůĞĐƚƌŽĚĞƐ͖ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͖
ƚĞƌŵŝŶĂůƐĨŽƌƚĞůĞƉŚŽŶĞŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐǁŝƚĐŚďŽĂƌĚƐ͖ الذكية؛ ا لبطاقات اليت حتتوي على املعاجلات متناهية
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐŝŐŶĂůŝŶƉƵƚ͕ƐƚŽƌĂŐĞ͕ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĂŶĚ

الصغر؛ بطاقات الدوائر املتكاملة؛ بطاقات اهلوية

ŵĂŐŶĞƚŝĐ͕ĚŝŐŝƚĂůĂŶĚŽƉƚŝĐĂůĚĂƚĂĐĂƌƌŝĞƌƐ͖ŵĂŐŶĞƚŝĐ͕ĚŝŐŝƚĂů
ĂŶĚŽƉƚŝĐĂůĚĂƚĂƌĞĐŽƌĚŝŶŐĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞŵĞĚŝĂ;ďůĂŶŬĂŶĚ
ƉƌĞͲƌĞĐŽƌĚĞĚͿ͖ƉƌĞͲƌĞĐŽƌĚĞĚƐ͖h^ĨůĂƐŚĚƌŝǀĞƐ͖ĚĞǀŝĐĞƐ
316ĨŽƌƉůĂǇŝŶŐĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞŵƵƐŝĐĨŝůĞƐ͖ƉŽƌƚĂďůĞŵĞĚŝĂ
ƉůĂǇĞƌƐ͖ƐĂƚĞůůŝƚĞƚƌĂŶƐŵŝƚƚĞƌƐĂŶĚƌĞĐĞŝǀĞƌƐ͖
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĂŶĚďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐƐĂƚĞůůŝƚĞƐ͖ƌĂĚŝŽ
ƚĞůĞƉŚŽŶĞďĞĂĐŽŶƐĂŶĚƚĞůĞƉŚŽŶĞŵĂƐƚƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐǁŝƌĞƐĂŶĚ
ĐĂďůĞƐ͖ŽƉƚŝĐĂůĐĂďůĞƐ͖ĨŝďƌĞͲŽƉƚŝĐĐĂďůĞƐ͖ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞǁŝƌĞƐ͖
ĞůĞĐƚƌŽĚĞƐ͖ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͖
ƚĞƌŵŝŶĂůƐĨŽƌƚĞůĞƉŚŽŶĞŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐǁŝƚĐŚďŽĂƌĚƐ͖
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐŝŐŶĂůŝŶƉƵƚ͕ƐƚŽƌĂŐĞ͕ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĂŶĚ
ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ƚĞůĞƉŚŽŶĞĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͖ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ
ĨŽƌĨŝǆĞĚ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂďůĞ͕ŵŽďŝůĞ͕ŚĂŶĚƐͲĨƌĞĞŽƌǀŽŝĐĞͲ
ĂĐƚŝǀĂƚĞĚƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͖ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂƚĞƌŵŝŶĂůƐ͖ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ
ƚĞƌŵŝŶĂůƐĨŽƌĚŝƐƉůĂǇŝŶŐĂŶĚŽƌĚĞƌŝŶŐŐŽŽĚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ƐĞĐƵƌĞƚĞƌŵŝŶĂůƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƉĂǇŵĞŶƚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐŽĨĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƉĂǇŵĞŶƚƐ͖ƉĂŐŝŶŐ͕ƌĂĚŝŽƉĂŐŝŶŐĂŶĚƌĂĚŝŽͲƚĞůĞƉŚŽŶĞ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͕ŵŽďŝůĞƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ
ĂŶĚƚĞůĞƉŚŽŶĞŚĂŶĚƐĞƚƐ͖ĨĂĐƐŝŵŝůĞŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ƉĞƌƐŽŶĂů
ĚŝŐŝƚĂůĂƐƐŝƐƚĂŶƚƐ;WƐͿ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŶŽƚĞƉĂĚƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ŶŽƚĞďŽŽŬƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƚĂďůĞƚƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŚĂŶĚŚĞůĚƵŶŝƚƐĨŽƌ
ƚŚĞǁŝƌĞůĞƐƐƌĞĐĞŝƉƚ͕ƐƚŽƌĂŐĞĂŶĚͬŽƌƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨĚĂƚĂ
ŵĞƐƐĂŐĞƐĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƉĂǇŵĞŶƚƐ͖ŵŽďŝůĞĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĞŶĂďůĞƚŚĞƵƐĞƌƚŽŬĞĞƉƚƌĂĐŬŽĨŽƌŵĂŶĂŐĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĚŽŵĞƐƚŝĐ
ŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶŽĨĞůĞĐƚƌŝĐĂůĞŶĞƌŐǇ͕ŐĂƐ͕ŚĞĂƚ
ĂŶĚǁĂƚĞƌ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŽƌƵƐĞŝŶŽƌŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚŚĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶŽƌ
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƉŽǁĞƌ͕ŐĂƐ͕ǁĂƚĞƌŽƌĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇŽƌ
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƵƐĞŝŶƌĞŵŽƚĞĐŽŶƚƌŽů
ŽĨĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͕ŐĂƐ͕ŚĞĂƚ͕ǁĂƚĞƌĂŶĚĞŶĞƌŐǇƐƵƉƉůŝĞƐ͖ƐĂƚĞůůŝƚĞ
ŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶĂůĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĂŶĚƐǇƐƚĞŵƐ͖
ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐĨŽƌƚĞůĞƉŚŽŶĞƐĂŶĚƚĞůĞƉŚŽŶĞŚĂŶĚƐĞƚƐ͖
ĂĚĂƉƚĞƌƐĨŽƌƵƐĞǁŝƚŚƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌƵƐĞ
ǁŝƚŚƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͖ĚĞƐŬŽƌĐĂƌŵŽƵŶƚĞĚƵŶŝƚƐŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐĂ
ůŽƵĚƐƉĞĂŬĞƌƚŽĂůůŽǁĂƚĞůĞƉŚŽŶĞŚĂŶĚƐĞƚƚŽďĞƵƐĞĚ
ŚĂŶĚƐͲĨƌĞĞ͖ŝŶͲĐĂƌƚĞůĞƉŚŽŶĞŚĂŶĚƐĞƚĐƌĂĚůĞƐ͖ŚĞĂĚƉŚŽŶĞƐ͖
ŚĂŶĚƐĨƌĞĞĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƚĞůĞƉŚŽŶĞŚĂŶĚƐĞƚƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
ŵŽďŝůĞĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ͖ďĂŐƐĂŶĚĐĂƐĞƐƐƉĞĐŝĂůůǇĂĚĂƉƚĞĚ
ĨŽƌŚŽůĚŝŶŐŽƌĐĂƌƌǇŝŶŐƉŽƌƚĂďůĞƚĞůĞƉŚŽŶĞƐĂŶĚƚĞůĞƉŚŽŶĞ
ĞƋƵŝƉŵĞŶƚĂŶĚĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ͖ĐĞůůƉŚŽŶĞƐƚƌĂƉƐ͖
ĐŽŵƉƵƚĞƌŝƐĞĚƉĞƌƐŽŶĂůŽƌŐĂŶŝƐĞƌƐ͖ĂĞƌŝĂůƐ͖ďĂƚƚĞƌŝĞƐ͖ŵŝĐƌŽ
ƉƌŽĐĞƐƐŽƌƐ͖ŬĞǇďŽĂƌĚƐ͖ŵŽĚĞŵƐ͖ĐĂůĐƵůĂƚŽƌƐ͖ĚŝƐƉůĂǇ
ƐĐƌĞĞŶƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŐůŽďĂůƉŽƐŝƚŝŽŶŝŶŐƐǇƐƚĞŵƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶĂů͕ƚƌĂĐŬŝŶŐĂŶĚƉŽƐŝƚŝŽŶŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ;ŽƚŚĞƌƚŚĂŶŝŶͲǀŝǀŽŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐͿ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ƌĂĚŝŽĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ǀŝĚĞŽĨŝůŵƐ͖ĂƵĚŝŽͲǀŝƐƵĂůĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐĂŶĚ
ƉĞƌŝƉŚĞƌĂůĞƋƵŝƉŵĞŶƚĚĞƐŝŐŶĞĚĂŶĚĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌƵƐĞǁŝƚŚ
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐĂŶĚĂƵĚŝŽͲǀŝƐƵĂůĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŐĂŵĞƐ
ĐĂƌƚƌŝĚŐĞƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌĂůůƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚŐŽŽĚƐ͖
ĐŽŵƉƵƚĞƌƉƌŽŐƌĂŵƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞ͖sWEǀŝƌƚƵĂů
ƉƌŝǀĂƚĞŶĞƚǁŽƌŬŽƉĞƌĂƚŝŶŐƐŽĨƚǁĂƌĞ͖tEǁŝĚĞĂƌĞĂ
ŶĞƚǁŽƌŬŽƉĞƌĂƚŝŶŐƐŽĨƚǁĂƌĞ͖>EůŽĐĂůĂƌĞĂŶĞƚǁŽƌŬ
ŽƉĞƌĂƚŝŶŐƐŽĨƚǁĂƌĞ͖h^ŽƉĞƌĂƚŝŶŐƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƐŽĨƚǁĂƌĞƐƵƉƉůŝĞĚĨƌŽŵƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞ
ĨŽƌƐǇŶĐŚƌŽŶŝǌŝŶŐĚĂƚĂďĞƚǁĞĞŶĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ƉƌŽĐĞƐƐŽƌƐ͕
ƌĞĐŽƌĚĞƌƐ͕ŵŽŶŝƚŽƌƐĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚŚŽƐƚ
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ĐůŽƵĚĐŽŵƉƵƚŝŶŐƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ŶĞƚǁŽƌŬŽƉĞƌĂƚŝŶŐ
ƐǇƐƚĞŵƐƉƌŽŐƌĂŵƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŽƉĞƌĂƚŝŶŐƐǇƐƚĞŵƐƉƌŽŐƌĂŵƐ͖
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐƐĞĐƵƌĞƌĞŵŽƚĞĂĐĐĞƐƐƚŽ
ĐŽŵƉƵƚĞƌĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƐĞĐƵƌŝƚǇƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌĨŝƌĞǁĂůůƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌ
ĞŶƐƵƌŝŶŐƚŚĞƐĞĐƵƌŝƚǇŽĨĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŵĂŝů͖ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ

برامج مت بثها أو برامج منقولة؛ اهلولوجرامز؛ أجهزة

احلاسوب؛ كماليات أجهزة احلاسوب؛ الدوائر
للبياانت املربجمة؛ األقراص املدجمة
األلكرتونيةعرشاحلاملة
2017/10/1
العدد التاسع
واألشرطة واألسالك احلاملة للبياانت املمغنطة؛ لوحات
دارات مطبوعة؛ البطاقات املمغنطة اخلالية واحململة
مسبقا؛ بطاقات البياانت؛ شرائح الذاكرة؛ البطاقات

الذكية؛ ا لبطاقات اليت حتتوي على املعاجلات متناهية
الصغر؛ بطاقات الدوائر املتكاملة؛ بطاقات اهلوية
األلكرتونية؛ بطاقات 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 وتسجيل البياانت املمغنطة

والرقمية والبصرية (خالية وحمملة مسبقا)؛ األقراص
املدجمة املسجلة مسبقا؛ حمرك فالش يو أس يب؛ أجهزة
لتشغيل ملفات املوسيقى القابلة للتحميل؛ مشغالت

وسائط حممولة؛ أجهزة اإلرسال واإلستقبال الفضائية؛
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؛
حمطات لشبكات اهلاتف؛ املقاسم اهلاتفية؛ اجهزة
،ادخال اشارات االتصاالت السلكية والالسلكية

 اجهزة احملاداثت واجهزة التجهيز؛،اجهزة التخزين
، أجهزة اهلواتف املثبتة،أجهزة اهلاتف؛ معدات

 أجهزة اهلاتف املفعلة دون استخدام اليدين أو،املنقولة
االجهزة املفعلة عن طريق الصوت؛ حمطات متعددة
الوسائط؛ حمطات تفاعلية لعرض وطلب السلع

واخلدمات؛ طرفيات توصيل لتإمني املعامالت
األلكرتونية مبا يف ذلك الدفع األلكرتوين؛ جهاز ملعاجلة

 البيجر عن،الدفع األلكرتوين؛ أجهزة وأدوات البيجر
 تلفون؛ اهلواتف واهلواتف- طريق الراديو والراديو
 وأجهزة ا هلاتف؛ األت الفاكس؛ املساعدات،النقالة
الرقمية الشخصية(يب دي إيه)؛ املفكرات األلكرتونية؛
دفاتر املالحظات االلكرتونية؛ اللوحات واألقراص
االلكرتونية؛ والوحدات األلكرتونية احملمولة لتخزين

 أو نقل البياانت والرسائل والدفع/ وتلقي و،الالسلكي
األلكرتوين؛ األجهزة االلكرتوني ة احملمولة اليت متكن
املستخدم من تتبع أو إدارة املعلومات الشخصية؛
أدوات ملراقبة اإلستهالك الصناعي أو املنزيل لطاقة
 واحلرارة واملياه؛ أجهزة ومعدات، الغاز،الكهرابء

ŶĞƚǁŽƌŬŽƉĞƌĂƚŝŶŐƐŽĨƚǁĂƌĞ͖>EůŽĐĂůĂƌĞĂŶĞƚǁŽƌŬ
ŽƉĞƌĂƚŝŶŐƐŽĨƚǁĂƌĞ͖h^ŽƉĞƌĂƚŝŶŐƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƐŽĨƚǁĂƌĞƐƵƉƉůŝĞĚĨƌŽŵƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞ
ĨŽƌƐǇŶĐŚƌŽŶŝǌŝŶŐĚĂƚĂďĞƚǁĞĞŶĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ƉƌŽĐĞƐƐŽƌƐ͕
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ƌĞĐŽƌĚĞƌƐ͕ŵŽŶŝƚŽƌƐĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚŚŽƐƚ
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ĐůŽƵĚĐŽŵƉƵƚŝŶŐƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ŶĞƚǁŽƌŬŽƉĞƌĂƚŝŶŐ
ƐǇƐƚĞŵƐƉƌŽŐƌĂŵƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŽƉĞƌĂƚŝŶŐƐǇƐƚĞŵƐƉƌŽŐƌĂŵƐ͖
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐƐĞĐƵƌĞƌĞŵŽƚĞĂĐĐĞƐƐƚŽ
ĐŽŵƉƵƚĞƌĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƐĞĐƵƌŝƚǇƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌĨŝƌĞǁĂůůƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌ
ĞŶƐƵƌŝŶŐƚŚĞƐĞĐƵƌŝƚǇŽĨĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŵĂŝů͖ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ
ƌŝŶŐƚŽŶĞƐĨŽƌŵŽďŝůĞƉŚŽŶĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ
;ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞͿƉƌŽǀŝĚĞĚŽŶͲůŝŶĞĨƌŽŵĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ
ŽƌƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞĂŶĚ
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐŵŽĚĞŵƐͿƚŽ
ĞŶĂďůĞĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƚŽĚĂƚĂďĂƐĞƐ͕ůŽĐĂůĂƌĞĂŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚ
ƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞƚŽĞŶĂďůĞ
ƚĞůĞĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝŶŐ͕ǀŝĚĞŽĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝŶŐĂŶĚǀŝĚĞŽƉŚŽŶĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞƚŽĞŶĂďůĞƐĞĂƌĐŚŝŶŐĂŶĚ
ƌĞƚƌŝĞǀĂůŽĨĚĂƚĂ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌĂĐĐĞƐƐŝŶŐ
ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͕ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐďƵůůĞƚŝŶďŽĂƌĚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌƵƐĞŝŶŽƌŝŶĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶǁŝƚŚŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶŽĨ
ƉŽǁĞƌŽƌĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͕ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂŶĚĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨŐĂƐĂŶĚ
ǁĂƚĞƌ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŐĂŵĞƐƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞŵƵůƚŝŵĞĚŝĂ
ĐŽŵƉƵƚĞƌŐĂŵĞƐƉƌŽŐƌĂŵƐ͖ǀŝƌƚƵĂůƌĞĂůŝƚǇŐĂŵĞƐƐŽĨƚǁĂƌĞ͖
ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞŵƵƐŝĐĨŝůĞƐ͖ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͕ƉŝĐƚƵƌĞƐ͕ŐƌĂƉŚŝĐƐ͕
ŝŵĂŐĞĨŝůĞƐ͕ƐŽƵŶĚďŝƚĞƐ͕ĨŝůŵƐ͕ǀŝĚĞŽƐĂŶĚĂƵĚŝŽͲǀŝƐƵĂů
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ;ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞͿƉƌŽǀŝĚĞĚŽŶͲůŝŶĞŽƌĨƌŽŵ
ĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐŽƌƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚŽƌ/ŶƚĞƌŶĞƚǁĞďƐŝƚĞƐ͖
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌƵƐĞŝŶƌĞŵŽƚĞŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ͖ƐŽĨƚǁĂƌĞ
ĨŽƌ'W^ŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶ͖ƐŵĂƌƚǁĂƚĐŚĞƐ͖ǁĞĂƌĂďůĞŵŽďŝůĞ
ĚĞǀŝĐĞƐ͖ǁĞĂƌĂďůĞĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ǁĞĂƌĂďůĞĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƚƌĂŶƐŵŝƚƚĞƌƐĂŶĚƌĞĐĞŝǀĞƌƐŽĨĚĂƚĂ͖ǁƌŝƐƚďĂŶĚƐƚŚĂƚ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞĚĂƚĂƚŽƉĞƌƐŽŶĂůĚŝŐŝƚĂůĂƐƐŝƐƚĂŶƚƐ͕ƐŵĂƌƚ
ƉŚŽŶĞƐ͕ƚĂďůĞƚWƐ͕W͕ĂŶĚƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŵƉƵƚĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚ
ŝŶƚĞƌŶĞƚǁĞďƐŝƚĞƐĂŶĚŽƚŚĞƌĐŽŵƉƵƚĞƌĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐĂŶĚƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞƐŝŶ
ƚŚĞƐŚĂƉĞŽĨĂǁĂƚĐŚ͖ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐĂŶĚƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞƐŝŶƚŚĞ
ƐŚĂƉĞŽĨĂǁƌŝƐƚďĂŶĚ͖ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐĂŶĚƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞƐŝŶƚŚĞ
ƐŚĂƉĞŽĨĂƉĞŶĚĂŶƚ͕ŶĞĐŬůĂĐĞ͕ƌŝŶŐ͕ĞĂƌƌŝŶŐĂŶĚͬŽƌŽƚŚĞƌ
ŝƚĞŵŽĨũĞǁĞůƌǇ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŝŶƚŚĞƐŚĂƉĞŽĨĂǁĂƚĐŚ͖
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŝŶƚŚĞƐŚĂƉĞŽĨĂǁƌŝƐƚďĂŶĚ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŝŶƚŚĞ
ƐŚĂƉĞŽĨĂƉĞŶĚĂŶƚ͕ŶĞĐŬůĂĐĞ͕ƌŝŶŐ͕ĞĂƌƌŝŶŐĂŶĚͬŽƌŽƚŚĞƌ
ŝƚĞŵŽĨũĞǁĞůƌǇ͖ƉĞƌƐŽŶĂůĨŝƚŶĞƐƐŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĚĞǀŝĐĞŝŶƚŚĞ
ƐŚĂƉĞŽĨĂǁĂƚĐŚŽƌĂǁƌŝƐƚďĂŶĚ͖ƉĞƌƐŽŶĂůĨŝƚŶĞƐƐ
ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĚĞǀŝĐĞŝŶƚŚĞƐŚĂƉĞŽĨĂƉĞŶĚĂŶƚ͕ŶĞĐŬůĂĐĞ͕ƌŝŶŐ͕
ĞĂƌƌŝŶŐĂŶĚͬŽƌŽƌŽƚŚĞƌŝƚĞŵŽĨũĞǁĞůƌǇ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐ
ĨŽƌĂůůƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚŐŽŽĚƐ͘

دفاتر املالحظات االلكرتونية؛ اللوحات واألقراص
االلكرتونية؛ والوحدات األلكرتونية احملمولة لتخزين

عرش،الالسلكي
العدد التاسع
 البياانت والرسائل والدفع2017/10/1
 أو نقل/وتلقي و
األلكرتوين؛ األجهزة االلكرتوني ة احملمولة اليت متكن
املستخدم من تتبع أو إدارة املعلومات الشخصية؛

أدوات ملراقبة اإلستهالك الصناعي أو املنزيل لطاقة
 واحلرارة واملياه؛ أجهزة ومعدات، الغاز،الكهرابء

كهرابئية وإلكرتونية لإلستخدام يف أو يف عالقة اجليل

 أو الكهرابء أو، املياه، الغاز،أو توزيع الطاقة
،اإلتصاالت؛ معدات التحكم عن بعد يف الكهرابء

 واملياه وموارد الطاقة؛ معدات وأجهزة، واحلرارة،والغاز

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 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

وحامالت كيفت خصيصا لعقد أو محل اهلواتف
احملمولة وأجهزة اهلاتف وملحقاهتا واكسسواراهتا؛
أطواق للهواتف النقالة؛ املنظمات الشخصية احملوسبة؛
اهلوائيات؛ البطارايت؛ املعاجلات املتناهية الصغر؛
لوحات املفاتيح؛ أجهزة املودم؛ األالت احلاسبة؛

شاشات العرض؛ النظم اإللكرتونية العاملية لتحديد

 وتتبع،املواقع؛ أجهزة وأدوات املالحية اإللكرتونية
وحتديد املواقع؛ أجهزة وأدوات الرصد( ما عدا داخل

األجسام احلية)؛ األدوات واملعدات؛ أدوات ومعدات
الراديو؛ أفالم الفيديو؛ التجهيزات واملعدات البصرية

والسمعية؛ إكسسوارات وملحقات كهرابئية وإلكرتونية
م صممة ومكيفة لألسخدام مع احلاسوب واملعدات
البصرية والسمعية؛ لفافات ختزين العاب الفيديو؛
أجزاء وجتهيزات لكافة البضائع املذكورة أنفا؛ برامج

احلاسوب؛ برجميات احلاسوب؛ برامج تشغيل يف يب أن

(شبكة إفرتاضية خاصة)؛ برامج تشغيل دبليو أيه أن
(شبكة واسعة النطاق)؛ برامج تشغيل يف يب أن (شبكة
حملية النطاق)؛ برامج تشغيل حملرك الفالش؛ برجميات
حاسوب مزودة من األنرتنت؛ برجميات حاسوب لتزامن
،البياانت بني احلواسيب واملعاجلات واملسجالت

 واألجهزة األلكرتونية وأجهزة،وشاشات العرض

احلاسوب؛ برجميات احلاسوب؛ برامج تشغيل يف يب أن

(شبكة إفرتاضية خاصة)؛ برامج تشغيل دبليو أيه أن
التاسع
2017/10/1ج تشغيل يف يب أن (شبكة
عرشالنطاق)؛ برام
واسعة
العددشبكة
(
حملية النطاق)؛ برامج تشغيل حملرك الفالش؛ برجميات
حاسوب مزودة من األنرتنت؛ برجميات حاسوب لتزامن

البياانت بني احلواسيب واملعاجلات واملسجالت،

وشاشات العرض ،واألجهزة األلكرتونية وأجهزة
احلاسوب املضيفة؛ برانمج احلوسبة احلسابية؛ برانمج

نظا م تشغيل الشبكة؛ برانمج نظام تشغيل احلاسوب؛

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

للتنزيل على اهلواتف احملمولة؛ املنشورات اإللكرتونية (

القابلة للتنزيل) املزودة من قواعد بياانت احلاسوب
املتوفرة على قواعد بياانت الكومبيوتر أو األنرتنت؛

برجميات احلاسوب وأجهزة األتصاالت ( مبا فيها أجهزة
املودم) لتمكن ابألتصال بقواعد البياانت ،شبكات

االتصال احمللية واالنرتنت؛ برجميات احلاسوب اليت

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

والالسلكية ،شبكة احلاسوب ولوحات األعالانت
األلكرتونية؛ برجميات احلاسوب لإلستخدام يف أو

لإلتصال يف توليد 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 الصور وتسجيالت صوتية،
األفالم وأشرطة الفيديو والربامج السمعية والبصرية

( القابلة للتنزيل) مزودة عرب 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 اهلواتف احملمولة ميكن إرتداؤها؛
احلواسيب القابلة لإلرتداء؛ أجهزة اإلرسال واإلستقبال
اإللكرتونية للبياانت القابلة لإلرتداء؛ األساور اليت
تصل البياانت إىل املساعدات الرقمية الشخصية

واألجهزة الذكية وأجهزة احلاسوب اللوحية واملساعد
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برجميات احلاسوب لإلستخدام يف التحكم أو الرصد

عن بعد؛ برانمج لتحديد املواقع واملالحة؛ الساعات
التاسع عرش
العدد
 2017/10/1احملمولة ميكن إرتداؤها؛
أجهزة اهلواتف
الذكية؛
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احلواسيب القابلة لإلرتداء؛ أجهزة اإلرسال واإلستقبال
اإللكرتونية للبياانت القابلة لإلرتداء؛ األساور اليت
تصل البياانت إىل املساعدات الرقمية الشخصية

واألجهزة الذكية وأجهزة احلاسوب اللوحية واملساعد
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

متدلية ،قالدة ،خامت ،قرط و /أو أي عناصر أخرى من
اجملوهرات؛ أجهزة حاسوب على شكل ساعة؛ أجهزة

حاسوب على شكل أسوارة؛ أجهزة حاسوب على
شكل حلي ،قالدة ،خامت ،قرط و /أو أي عنصر أخر
من اجملوهرات؛ جهاز مراقبة اللياقة البدنية على شكل

ساعة أو أسوارة؛ جهاز مراقبة اللياقة البدنية على
شكل حلي ،قالدة ،خامت ،قرط و /أو أي عنصر أخر

من اجملوهرات؛ أجزاء ولوازم جلميع السلع املذكورة
أعاله .

أبسم  :أورانج براند سريفيسز
ليميتد

العنوووو ا  :أورانوووو برانووووو سيرفيسووووزم
ليميتوووووا  7وووو ر لنووووو ريفيرسوووو يوا

In the name of: Orange Brand Services Limited

ĚĚƌĞƐƐ͗KƌĂŶŐĞƌĂŶĚ^ĞƌǀŝĐĞƐ>ŝŵŝƚĞĚ͕ϯDŽƌĞ
>ŽŶĚŽŶZŝǀĞƌƐŝĚĞ͕>ŽŶĚŽŶ͕^ϭϮY͕hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ

لنووو ا أس ت 2 1أيووه كي و ا المملكووا
المتحوة.

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :احملامي مهند عساف  -اتقان
للخدمات االستشارية  -رام هللا برج رام هللا
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In the name of: Orange Brand Services Limited
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سريفيسز

ĚĚƌĞƐƐ͗KƌĂŶŐĞƌĂŶĚ^ĞƌǀŝĐĞƐ>ŝŵŝƚĞĚ͕ϯDŽƌĞ
>ŽŶĚŽŶZŝǀĞƌƐŝĚĞ͕>ŽŶĚŽŶ͕^ϭϮY͕hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ

براند

انووووو سيرفيسووووزم
بر
ريفيرسوووو يوا

وووو ر لنووووو

أيووه كيوو ا المملكووا2 1

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


500

 اتقان- عساف
هللا برج رام هللا

أورانج

انوووو
 أور:

:

أبسم

ليميتد

العنوووو ا

7 ليميتوووووا

ا أس ت

لنووو

2017/10/1 العدد التاسع عرش
.المتحوة

 احملامي مهند: عنوان التبليغ
 رام- للخدمات االستشارية
3 ط- التجاري
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/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŝĐĂůĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
ĂŶĚƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĂŶĚƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĂůůĨŽƌƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ͕ůŽŐŐŝŶŐ͕ƐƚŽƌŝŶŐ͕
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ͕ƌĞƚƌŝĞǀĂůŽƌƌĞĐĞƉƚŝŽŶŽĨĚĂƚĂ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŽƌƌĞĐŽƌĚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ͕ĂŵƉůŝĨǇŝŶŐŽƌ
ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨƐŽƵŶĚ͕ŝŵĂŐĞƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽƌĞŶĐŽĚĞĚ
ĚĂƚĂ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůĐŽŶƚƌŽů͕ƚĞƐƚŝŶŐ;ŽƚŚĞƌƚŚĂŶŝŶͲǀŝǀŽƚĞƐƚŝŶŐͿ͕
ƐŝŐŶĂůůŝŶŐ͕ĐŚĞĐŬŝŶŐ;ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶͿĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ
ĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ŽƉƚŝĐĂůĂŶĚĞůĞĐƚƌŽͲŽƉƚŝĐĂůĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐĞƌǀĞƌƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐĞƌǀĞƌƐ͖
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واإلتصال

اإلتصاالت

 5 : يف الصنف
 7102/13/15 : التاريخ

 5 : يف الصنف
7102 /13 /15 : التاريخ

وأدوات

أجهزة

:

اجل

من

الكهرابئية واإللكرتونية؛ أجهزة وأدوات اإلتصاالت
واإلتصال؛ األجهزة واألدوات اإللكرتونية والكهرابئية

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŝĐĂůĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ أجهزة وأدوات اإلتصاالت واإلتصال

: من اجل
تضخيم أو تقليص الصوت والصور واملعلومات أو
ĂŶĚƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖
،البياانت املشفرة؛ أجهزة ومعد ات التحكم الكهرابئي
الكهرابئية واإللكرتونية؛ أجهزة وأدوات اإلتصاالت
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĂŶĚƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
واإلتصال؛ األجهزة واألدوات اإللكرتونية والكهرابئية
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĂůůĨŽƌƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ͕ůŽŐŐŝŶŐ͕ƐƚŽƌŝŶŐ͕
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ͕ƌĞƚƌŝĞǀĂůŽƌƌĞĐĞƉƚŝŽŶŽĨĚĂƚĂ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ  اسرتجاع أو، بث، ختزين، تسجيل،املعدة لتجهيز
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŽƌƌĞĐŽƌĚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ͕ĂŵƉůŝĨǇŝŶŐŽƌ
، بث،استقبال البياانت؛ أجهزة وأدوات اتسجيل
ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨƐŽƵŶĚ͕ŝŵĂŐĞƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽƌĞŶĐŽĚĞĚ
ĚĂƚĂ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůĐŽŶƚƌŽů͕ƚĞƐƚŝŶŐ;ŽƚŚĞƌƚŚĂŶŝŶͲǀŝǀŽƚĞƐƚŝŶŐͿ͕ تضخيم أو تقليص الصوت والصور واملعلومات أو
ƐŝŐŶĂůůŝŶŐ͕ĐŚĞĐŬŝŶŐ;ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶͿĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ
ĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ŽƉƚŝĐĂůĂŶĚĞůĞĐƚƌŽͲŽƉƚŝĐĂůĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ ،البياانت املشفرة؛ أجهزة ومعد ات التحكم الكهرابئي
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐĞƌǀĞƌƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐĞƌǀĞƌƐ͖
sWEǀŝƌƚƵĂůƉƌŝǀĂƚĞŶĞƚǁŽƌŬŽƉĞƌĂƚŝŶŐŚĂƌĚǁĂƌĞ͖tE
/للفحص ( ما عدا على الكائنات احلية) واإلشارة
ǁŝĚĞĂƌĞĂŶĞƚǁŽƌŬŽƉĞƌĂƚŝŶŐŚĂƌĚǁĂƌĞ͖>EůŽĐĂůĂƌĞĂ
التإشري واملراقبة (اإلشراف) والتعليم؛ األجهزة
ŶĞƚǁŽƌŬŽƉĞƌĂƚŝŶŐŚĂƌĚǁĂƌĞ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŚĂƌĚǁĂƌĞ͖
ĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬŚĂƌĚǁĂƌĞ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŚĂƌĚǁĂƌĞĨŽƌ
 خوادم،واملعدات البصرية والبصرايت األلكرتونية
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƐĞĐƵƌĞƌĞŵŽƚĞĂĐĐĞƐƐƚŽĐŽŵƉƵƚĞƌĂŶĚ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ĞƚŚĞƌŶĞƚŚĂƌĚǁĂƌĞ͖ŝŵĂŐĞ
 خوادم احلاسوب؛ أجهزة تشغيل يف يب أن،اإلتصاالت
ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĂŶĚĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͖
] شبكة إفرتاضية خاصة[؛ أجهزة تشغيل دبليو أيه أن
ĐĂŵĞƌĂƐ͖ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĂŶĚ
ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͖ǀŝĚĞŽƉƌŽũĞĐƚŽƌƐ͖ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂƉƌŽũĞĐƚŽƌƐ͖ďĂƌ
]شبكة واسعة النطاق[؛ أجهزة تشغيل إل أيه أن
ĐŽĚĞƐĐĂŶŶĞƌƐĂŶĚƌĞĂĚĞƌƐ͖ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶĂŶĚƌĂĚŝŽĂƉƉĂƌĂƚƵƐ
ĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͕ƌĂĚŝŽĂŶĚƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ]شبكة حملية النطاق[؛ أجزاء وأجهزة احلاسوب؛ شبكة
ďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐƚƌĂŶƐŵŝƚƚĞƌƐĂŶĚƌĞĐĞŝǀĞƌƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
أجهزة احلاسوب؛ أجهزة احلاسوب للوصول األمن عن
ĂĐĐĞƐƐƚŽďƌŽĂĚĐĂƐƚŽƌƚƌĂŶƐŵŝƚƚĞĚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͖
ŚŽůŽŐƌĂŵƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ƉĞƌŝƉŚĞƌĂůĞƋƵŝƉŵĞŶƚĨŽƌ
بعد إىل شبكة احلاسوب واألتصاالت؛ أجهزة أيثرنت؛
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚͲĚĂƚĂͲĐĂƌƌǇŝŶŐĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝƌĐƵŝƚƐ͖
،أجهزة وأدوات ومعدات معاجلة الصور؛ الكامريات
ĚŝƐĐƐ͕ƚĂƉĞƐĂŶĚǁŝƌĞƐĂůůďĞŝŶŐŵĂŐŶĞƚŝĐĚĂƚĂĐĂƌƌŝĞƌƐ͖
ƉƌŝŶƚĞĚĐŝƌĐƵŝƚďŽĂƌĚƐ͖ďůĂŶŬĂŶĚƉƌĞͲƌĞĐŽƌĚĞĚŵĂŐŶĞƚŝĐ
واألجهزة واألدوات واملعدات الفوتوغرافية؛ أجهزة
ĐĂƌĚƐ͖ĚĂƚĂĐĂƌĚƐ͖ŵĞŵŽƌǇĐĂƌĚƐ͖ƐŵĂƌƚĐĂƌĚƐ͖ĐĂƌĚƐ
العرض؛ أجهزة عرض الوسائط املتعددة؛ ماسحات
ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐŵŝĐƌŽƉƌŽĐĞƐƐŽƌƐ͖ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĐŝƌĐƵŝƚĐĂƌĚƐ͖
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĐĂƌĚƐ͖ƚĞůĞƉŚŽŶĞĐĂƌĚƐ͖ƚĞůĞƉŚŽŶĞ
وقارائت الباركود؛ أجهزة ومعدات بث وأستقبال
ĐƌĞĚŝƚĐĂƌĚƐ͖ĐƌĞĚŝƚĐĂƌĚƐ͖ĚĞďŝƚĐĂƌĚƐ͖ĐĂƌĚƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ŐĂŵĞƐĚĞƐŝŐŶĞĚĨŽƌƵƐĞǁŝƚŚƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͖ZKD^͖
االتصاالت والتلفاز والراديو؛ أجهزة للوصول إىل برامج
ŵĂŐŶĞƚŝĐ͕ĚŝŐŝƚĂůĂŶĚŽƉƚŝĐĂůĚĂƚĂĐĂƌƌŝĞƌƐ͖ŵĂŐŶĞƚŝĐ͕ĚŝŐŝƚĂů
مت بثها أو برامج منقولة؛ اهلولوجرامز؛ أجهزة احلاسوب؛
ĂŶĚŽƉƚŝĐĂůĚĂƚĂƌĞĐŽƌĚŝŶŐĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞŵĞĚŝĂ;ďůĂŶŬĂŶĚ
ƉƌĞͲƌĞĐŽƌĚĞĚͿ͖ƉƌĞͲƌĞĐŽƌĚĞĚƐ͖h^ĨůĂƐŚĚƌŝǀĞƐ͖ĚĞǀŝĐĞƐ كماليات أجهزة احلاسوب؛ الدوائر األلكرتونية احلاملة
ĨŽƌƉůĂǇŝŶŐĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞŵƵƐŝĐĨŝůĞƐ͖ƉŽƌƚĂďůĞŵĞĚŝĂ
للبياانت املربجمة؛ األقراص املدجمة واألشرطة واألسالك
ƉůĂǇĞƌƐ͖ƐĂƚĞůůŝƚĞƚƌĂŶƐŵŝƚƚĞƌƐĂŶĚƌĞĐĞŝǀĞƌƐ͖
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĂŶĚďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐƐĂƚĞůůŝƚĞƐ͖ƌĂĚŝŽ
احلاملة للبياانت املمغنطة؛ لوحات دارات مطبوعة؛
ƚĞůĞƉŚŽŶĞďĞĂĐŽŶƐĂŶĚƚĞůĞƉŚŽŶĞŵĂƐƚƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐǁŝƌĞƐĂŶĚ
ĐĂďůĞƐ͖ŽƉƚŝĐĂůĐĂďůĞƐ͖ĨŝďƌĞͲŽƉƚŝĐĐĂďůĞƐ͖ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞǁŝƌĞƐ͖
البطاقات املمغنطة اخلالية واحململة مسبقا؛ بطاقات
ĞůĞĐƚƌŽĚĞƐ͖ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͖
البياانت؛ شرائح الذاكرة؛ البطاقات الذكية؛ البطاقات
ƚĞƌŵŝŶĂůƐĨŽƌƚĞůĞƉŚŽŶĞŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ƚĞůĞƉŚŽŶĞ
ƐǁŝƚĐŚďŽĂƌĚƐ͖ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐŝŐŶĂůŝŶƉƵƚ͕ƐƚŽƌĂŐĞ͕
اليت حتتوي على املعاجلات متناهية الصغر؛ بطاقات
ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĂŶĚƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ƚĞůĞƉŚŽŶĞ
الدوائر ا ملتكاملة؛ بطاقات اهلوية األلكرتونية؛ بطاقات
ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͖ĞƋƵŝƉŵĞŶƚĨŽƌĨŝǆĞĚ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂďůĞ͕ŵŽďŝůĞ͕
ŚĂŶĚƐͲĨƌĞĞŽƌǀŽŝĐĞͲĂĐƚŝǀĂƚĞĚƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͖ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂ
اهلاتف؛ بطاقات األئتمان اهلاتفية؛ بطاقات األئتمان؛
 اسرتجاع أو، بث، ختزين، تسجيل،املعدة لتجهيز
، بث،استقبال البياانت؛ أجهزة وأدوات اتسجيل

ĨŽƌƉůĂǇŝŶŐĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞŵƵƐŝĐĨŝůĞƐ͖ƉŽƌƚĂďůĞŵĞĚŝĂ
ƉůĂǇĞƌƐ͖ƐĂƚĞůůŝƚĞƚƌĂŶƐŵŝƚƚĞƌƐĂŶĚƌĞĐĞŝǀĞƌƐ͖
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĂŶĚďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐƐĂƚĞůůŝƚĞƐ͖ƌĂĚŝŽ
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ƚĞůĞƉŚŽŶĞďĞĂĐŽŶƐĂŶĚƚĞůĞƉŚŽŶĞŵĂƐƚƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐǁŝƌĞƐĂŶĚ
ĐĂďůĞƐ͖ŽƉƚŝĐĂůĐĂďůĞƐ͖ĨŝďƌĞͲŽƉƚŝĐĐĂďůĞƐ͖ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞǁŝƌĞƐ͖
ĞůĞĐƚƌŽĚĞƐ͖ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͖
ƚĞƌŵŝŶĂůƐĨŽƌƚĞůĞƉŚŽŶĞŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ƚĞůĞƉŚŽŶĞ
ƐǁŝƚĐŚďŽĂƌĚƐ͖ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐŝŐŶĂůŝŶƉƵƚ͕ƐƚŽƌĂŐĞ͕
ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĂŶĚƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ƚĞůĞƉŚŽŶĞ
ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͖ĞƋƵŝƉŵĞŶƚĨŽƌĨŝǆĞĚ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂďůĞ͕ŵŽďŝůĞ͕
ŚĂŶĚƐͲĨƌĞĞŽƌǀŽŝĐĞͲĂĐƚŝǀĂƚĞĚƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͖ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂ
ƚĞƌŵŝŶĂůƐ͖ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞƚĞƌŵŝŶĂůƐĨŽƌĚŝƐƉůĂǇŝŶŐĂŶĚŽƌĚĞƌŝŶŐ
ŐŽŽĚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƐĞĐƵƌĞƚĞƌŵŝŶĂůƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐŝŶĐůƵĚŝŶŐĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƉĂǇŵĞŶƚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐŽĨĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƉĂǇŵĞŶƚƐ͖ƉĂŐŝŶŐ͕ƌĂĚŝŽƉĂŐŝŶŐ
ĂŶĚƌĂĚŝŽͲƚĞůĞƉŚŽŶĞĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖
ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͕ŵŽďŝůĞƚĞůĞƉŚŽŶĞƐĂŶĚƚĞůĞƉŚŽŶĞŚĂŶĚƐĞƚƐ͖
ĨĂĐƐŝŵŝůĞŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ƉĞƌƐŽŶĂůĚŝŐŝƚĂůĂƐƐŝƐƚĂŶƚƐ;WƐͿ͖
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŶŽƚĞƉĂĚƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŶŽƚĞďŽŽŬƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƚĂďůĞƚƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŚĂŶĚŚĞůĚƵŶŝƚƐĨŽƌƚŚĞǁŝƌĞůĞƐƐƌĞĐĞŝƉƚ͕
ƐƚŽƌĂŐĞĂŶĚͬŽƌƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨĚĂƚĂŵĞƐƐĂŐĞƐĂŶĚ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƉĂǇŵĞŶƚƐ͖ŵŽďŝůĞĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĞŶĂďůĞ
ƚŚĞƵƐĞƌƚŽŬĞĞƉƚƌĂĐŬŽĨŽƌŵĂŶĂŐĞƉĞƌƐŽŶĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĚŽŵĞƐƚŝĐŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶŽĨĞůĞĐƚƌŝĐĂůĞŶĞƌŐǇ͕ŐĂƐ͕ŚĞĂƚĂŶĚǁĂƚĞƌ͖
ĞůĞĐƚƌŝĐĂůĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŽƌƵƐĞ
ŝŶŽƌŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚŚĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶŽƌĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƉŽǁĞƌ͕
ŐĂƐ͕ǁĂƚĞƌŽƌĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇŽƌƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ
ĨŽƌƵƐĞŝŶƌĞŵŽƚĞĐŽŶƚƌŽůŽĨĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͕ŐĂƐ͕ŚĞĂƚ͕ǁĂƚĞƌĂŶĚ
ĞŶĞƌŐǇƐƵƉƉůŝĞƐ͖ƐĂƚĞůůŝƚĞŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶĂůĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĂŶĚƐǇƐƚĞŵƐ͖ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐĨŽƌƚĞůĞƉŚŽŶĞƐĂŶĚ
ƚĞůĞƉŚŽŶĞŚĂŶĚƐĞƚƐ͖ĂĚĂƉƚĞƌƐĨŽƌƵƐĞǁŝƚŚƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͖
ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌƵƐĞǁŝƚŚƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͖ĚĞƐŬŽƌĐĂƌ
ŵŽƵŶƚĞĚƵŶŝƚƐŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐĂůŽƵĚƐƉĞĂŬĞƌƚŽĂůůŽǁĂ
ƚĞůĞƉŚŽŶĞŚĂŶĚƐĞƚƚŽďĞƵƐĞĚŚĂŶĚƐͲĨƌĞĞ͖ŝŶͲĐĂƌƚĞůĞƉŚŽŶĞ
ŚĂŶĚƐĞƚĐƌĂĚůĞƐ͖ŚĞĂĚƉŚŽŶĞƐ͖ŚĂŶĚƐĨƌĞĞĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌ
ƚĞůĞƉŚŽŶĞŚĂŶĚƐĞƚƐĂŶĚŽƚŚĞƌŵŽďŝůĞĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ͖
ďĂŐƐĂŶĚĐĂƐĞƐƐƉĞĐŝĂůůǇĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŚŽůĚŝŶŐŽƌĐĂƌƌǇŝŶŐ
ƉŽƌƚĂďůĞƚĞůĞƉŚŽŶĞƐĂŶĚƚĞůĞƉŚŽŶĞĞƋƵŝƉŵĞŶƚĂŶĚ
ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ͖ĐĞůůƉŚŽŶĞƐƚƌĂƉƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŝƐĞĚƉĞƌƐŽŶĂů
ŽƌŐĂŶŝƐĞƌƐ͖ĂĞƌŝĂůƐ͖ďĂƚƚĞƌŝĞƐ͖ŵŝĐƌŽƉƌŽĐĞƐƐŽƌƐ͖ŬĞǇďŽĂƌĚƐ͖
ŵŽĚĞŵƐ͖ĐĂůĐƵůĂƚŽƌƐ͖ĚŝƐƉůĂǇƐĐƌĞĞŶƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŐůŽďĂů
ƉŽƐŝƚŝŽŶŝŶŐƐǇƐƚĞŵƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶĂů͕ƚƌĂĐŬŝŶŐĂŶĚ
ƉŽƐŝƚŝŽŶŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ;ŽƚŚĞƌ
ƚŚĂŶŝŶͲǀŝǀŽŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐͿĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ƌĂĚŝŽ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ǀŝĚĞŽĨŝůŵƐ͖ĂƵĚŝŽͲǀŝƐƵĂů
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐĂŶĚƉĞƌŝƉŚĞƌĂůĞƋƵŝƉŵĞŶƚĚĞƐŝŐŶĞĚĂŶĚ
ĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌƵƐĞǁŝƚŚĐŽŵƉƵƚĞƌƐĂŶĚĂƵĚŝŽͲǀŝƐƵĂů
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŐĂŵĞƐĐĂƌƚƌŝĚŐĞƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐ
ĨŽƌĂůůƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚŐŽŽĚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƉƌŽŐƌĂŵƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƐŽĨƚǁĂƌĞ͖sWEǀŝƌƚƵĂůƉƌŝǀĂƚĞŶĞƚǁŽƌŬŽƉĞƌĂƚŝŶŐ
ƐŽĨƚǁĂƌĞ͖tEǁŝĚĞĂƌĞĂŶĞƚǁŽƌŬŽƉĞƌĂƚŝŶŐƐŽĨƚǁĂƌĞ͖
>EůŽĐĂůĂƌĞĂŶĞƚǁŽƌŬŽƉĞƌĂƚŝŶŐƐŽĨƚǁĂƌĞ͖h^
ŽƉĞƌĂƚŝŶŐƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞƐƵƉƉůŝĞĚĨƌŽŵƚŚĞ
/ŶƚĞƌŶĞƚ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌƐǇŶĐŚƌŽŶŝǌŝŶŐĚĂƚĂ
ďĞƚǁĞĞŶĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ƉƌŽĐĞƐƐŽƌƐ͕ƌĞĐŽƌĚĞƌƐ͕ŵŽŶŝƚŽƌƐĂŶĚ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚŚŽƐƚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ĐůŽƵĚĐŽŵƉƵƚŝŶŐ
ƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ŶĞƚǁŽƌŬŽƉĞƌĂƚŝŶŐƐǇƐƚĞŵƐƉƌŽŐƌĂŵƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŽƉĞƌĂƚŝŶŐƐǇƐƚĞŵƐƉƌŽŐƌĂŵƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌ
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƐĞĐƵƌĞƌĞŵŽƚĞĂĐĐĞƐƐƚŽĐŽŵƉƵƚĞƌĂŶĚ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐĞĐƵƌŝƚǇƐŽĨƚǁĂƌĞ͖
ĐŽŵƉƵƚĞƌĨŝƌĞǁĂůůƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌĞŶƐƵƌŝŶŐƚŚĞ
ƐĞĐƵƌŝƚǇŽĨĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŵĂŝů͖ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞƌŝŶŐƚŽŶĞƐĨŽƌ

كماليات أجهزة احلاسوب؛ الدوائر األلكرتونية احلاملة

للبياانت املربجمة؛ األقراص املدجمة واألشرطة واألسالك
 لوحات دارات مطبوعة؛2017/10/1
للبياانت املمغنطة؛
احلاملة
التاسع عرش
العدد
البطاقات املمغنطة اخلالية واحململة مسبقا؛ بطاقات

البياانت؛ شرائح الذاكرة؛ البطاقات الذكية؛ البطاقات
اليت حتتوي على املعاجلات متناهية الصغر؛ بطاقات

الدوائر ا ملتكاملة؛ بطاقات اهلوية األلكرتونية؛ بطاقات
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

وتسجيل البياانت املمغنطة والرقمية والبصرية (خالية
وحمملة مسبقا)؛ األقراص املدجمة املسجلة مسبقا؛ حمرك
فالش يو أس يب؛ أجهزة لتشغيل ملفات املوسيقى
القابلة للتحميل؛ مشغالت وسائط حممولة؛ أجهزة
اإلرسال واإلستقبال الفضائية؛ 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؛ حمطات
لشبكات اهلاتف؛ املقاسم اهلاتفية؛ اجهزة ادخال
 اجهزة،اشارات االتصاالت السلكي ة والالسلكية
 اجهزة احملاداثت واجهزة التجهيز؛ أجهزة،التخزين
 أجهزة، املنقولة، أجهزة اهلواتف املثبتة،اهلاتف؛ معدات

اهلاتف املفعلة دون استخدام اليدين أو االجهزة املفعلة
عن طريق الصوت؛ حمطات متعددة الوسائط؛ حمطات

تفاعلية لعرض وطلب السلع واخلدمات؛ طرفيات
توصيل لتإمني املعامالت األلكرتونية مبا يف ذلك الدفع
األلكرتوين؛ جهاز ملعاجلة الدفع األلكرتوين؛ أجهزة

-  البيجر عن طريق الراديو والراديو،وأدوات البيجر
 وأجهزة اهلاتف؛ األت،تلفون؛ اهلواتف واهلواتف النقالة
الفاكس؛ املساعدات الرقمية الشخصية(يب دي إيه)؛

املفكرات األلكرتونية؛ دفاتر املالحظات االلكرتونية؛
اللوحات واألقراص االلكرتونية؛ والوحدات األلكرتونية
 أو نقل البياانت/ وتلقي و،احملمولة لتخزين الالسلكي

والرسائل والدفع األلكرتوين؛ األجهزة االلكرتونية
احملمولة اليت متكن املستخدم من تتبع أو إدارة

املعلومات الشخصية؛ أدوات ملراقبة اإلستهالك
 واحلرارة، الغاز،الصناعي أو املنزيل لطاقة الكهرابء

واملياه؛ أجهزة ومعدات كهرابئية وإلكرتونية لإلستخدام
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اللوحات واألقراص االلكرتونية؛ والوحدات األلكرتونية

 أو نقل البياانت/ وتلقي و،احملمولة لتخزين الالسلكي

2017/10/1والدفع
التاسع عرش
العدد
األلكرتوين؛ األجهزة االلكرتونية
والرسائل
احملمولة اليت متكن املستخدم من تتبع أو إدارة

املعلومات الشخصية؛ أدوات ملراقبة اإلستهالك
 واحلرارة، الغاز،الصناعي أو املنزيل لطاقة الكهرابء

واملياه؛ أجهزة ومعدات كهرابئية وإلكرتونية لإلستخدام
 أو، املياه، الغاز،يف أو يف عالقة اجليل أو توزيع الطاقة
الكهرابء أو اإلتصاالت؛ معدات التحكم عن بعد يف
 واملياه وموارد الطاقة؛، واحلرارة، والغاز،الكهرابء
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
إستعمال ج هاز اهلاتف بدون إستعمال اليدين؛ حامالت
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
احملمولة وأجهزة اهلاتف وملحقاهتا واكسسواراهتا؛ أطواق
للهواتف النقالة؛ املنظمات الشخصية احملوسبة؛
اهلوائيات؛ البطارايت؛ املعاجلات املتناهية الصغر؛

لوحات املفاتيح؛ أجهزة املودم؛ األالت احلاسبة؛
شاشات العرض؛ النظم اإللكرتونية العاملية لتحديد
 وتتبع،املواقع؛ أجهزة وأدوات املالحية اإللكرتونية

وحت ديد املواقع؛ أجهزة وأدوات الرصد( ما عدا داخل
األجسام احلية)؛ األدوات واملعدات؛ أدوات ومعدات
الراديو؛ أفالم الفيديو؛ التجهيزات واملعدات البصرية

والسمعية؛ إكسسوارات وملحقات كهرابئية وإلكرتونية
مصممة ومكيفة لألسخدام مع احلاسوب واملعدات

البصرية والسمعية؛ لفافات ختزين العاب الفيديو؛ أجزاء
وجتهيزات لكافة البضائع املذكورة أنفا؛ برامج
احلاسوب؛ برجميات احلاسوب؛ برامج تشغيل يف يب أن

(شبكة إفرتاضية خاصة)؛ برامج تشغيل دبليو أيه أن
(شبكة واسعة النطاق)؛ برامج تشغيل يف يب أن (شبكة
حملية النطاق)؛ برامج تشغيل حملرك الفالش؛ برجميات
حاسوب مزودة من األنرتنت؛ برجميات حاسوب لتزامن
،البياانت بني احلواسيب واملعاجلات واملسجالت

 واألجهزة األلكرتونية وأجهزة،وشاشات العرض
احلاسوب املضيفة؛ برانمج احلوسبة احلسابية؛ برانمج

(شبكة إفرتاضية خاصة)؛ برامج تشغيل دبليو أيه أن
(شبكة واسعة النطاق)؛ برامج تشغيل يف يب أن (شبكة

2017/10/1
التاسع
تشغيل حملرك الفالش؛ برجميات
عرش؛ برامج
النطاق)
العددحملية
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؛
برجميات احلاسوب لتزوي د اإلتصال األمن عن بعد
للدخول إىل شبكة احلاسوب واإلتصاالت؛ برجميات
أمن احلواسيب؛ برجميات محاية احلاسوب؛ برجميات
لتإمني احلماية للرسائل األلكرتونية؛ النغمات القابلة

للتنزيل على اهلواتف احملمولة؛ املنشورات اإللكرتونية (
القابلة للتنزيل) املزودة من قواعد بياانت احلاسوب

املتوفرة على قواعد بياانت الكومبيوتر أو األنرتنت؛
برجميات احلاسوب وأجهزة األتصاالت ( مبا فيها أجهزة

املودم) لتمكن ابألتصال بقواعد البياانت ،شبكات
االتصال احمللية واالنرتنت؛ برجميات احلاسوب اليت 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 والالسلكية،

شبكة احلاسوب ولوحات األعالانت األلكرتونية؛
برجميات احلاسوب لإلستخدام يف أو لإلتصال يف توليد
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

الصور وتسجيالت صوتية ،األفالم وأشرطة الفيديو
والربامج السمعية والبصرية ( القابلة للتنزيل) مزودة عرب
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
اهلواتف احملمولة ميكن إرتداؤها؛ احلواسيب القابلة
لإلرتداء؛ أجهزة اإلرسال واإلستقبال اإللكرتونية

للبياانت القابلة لإلرتداء؛ األساور اليت تصل البياانت
إىل املساعدات الرقمية الشخصية واألجهزة الذكية

وأجهزة احلاسوب اللوحية واملساعد الشخصي الرقمي
وأجهزة احلاسوب الشخصية عن طريق مواقع األنرتنت
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لإلستخدام يف التحكم أو الرصد عن بعد؛ برانمج

لتحديد املواقع واملالحة؛ الساعات الذكية؛ أجهزة
إرتداؤها؛ احلواسيب القابلة
مولة ميكن
اهلواتف
2017/10/1
التاسعاحملعرش
العدد
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لإلرتداء؛ أجهزة اإلرسال واإلستقبال اإللكرتونية

للبياانت القابلة لإلرتداء؛ األساور اليت تصل البياانت
إىل املساعدات الرقمية الشخصية واألجهزة الذكية

وأجهزة احلاسوب اللوحية واملساعد 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 متدلية ،قالدة ،خامت ،قرط و/أو أي

عناصر أخرى من اجملوهرات؛ أجهزة حاسوب على

شكل ساعة؛ أجهزة حاسوب على شكل أسوارة؛
أجهزة حاسوب على شكل حلي ،قالدة ،خامت ،قرط

و /أو أي عنصر أخر من اجملوهرات؛ جهاز مراقبة
اللياقة البدنية على شكل ساعة أو أسوارة؛ جهاز
مراقبة اللياقة البدنية على شكل حلي ،قالدة ،خامت،

قرط و /أو أي عنصر أخر من اجملوهرات؛ أجزاء ولوازم
جلميع السلع املذكورة أعاله .
In the name of: Orange Brand Services Limited
أبسم  :أورانج براند سريفيسز
ليميتد

العنوووو ا  :أورانوووو برانووووو سيرفيسووووزم
ليميتوووووا  7وووو ر لنووووو ريفيرسوووو يوا

ĚĚƌĞƐƐ͗KƌĂŶŐĞƌĂŶĚ^ĞƌǀŝĐĞƐ>ŝŵŝƚĞĚ͕ϯDŽƌĞ
>ŽŶĚŽŶZŝǀĞƌƐŝĚĞ͕>ŽŶĚŽŶ͕^ϭϮY͕hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ

لنووو ا أس ت 2 1أيووه كي و ا المملكووا
المتحوة.

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :احملامي مهند عساف  -اتقان
للخدمات االستشارية  -رام هللا برج رام هللا



التجاري  -ط3
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In the name of: Orange Brand Services Limited
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سريفيسز

ĚĚƌĞƐƐ͗KƌĂŶŐĞƌĂŶĚ^ĞƌǀŝĐĞƐ>ŝŵŝƚĞĚ͕ϯDŽƌĞ
>ŽŶĚŽŶZŝǀĞƌƐŝĚĞ͕>ŽŶĚŽŶ͕^ϭϮY͕hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ

براند

انووووو سيرفيسووووزم
بر
ريفيرسوووو يوا

وووو ر لنووووو

أيووه كيوو ا المملكووا2 1

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

501



 اتقان- عساف
هللا برج رام هللا

أورانج

انوووو
 أور:

7 ليميتوووووا

ا أس ت

3 ط- التجاري
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/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŝĐĂůĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
ĂŶĚƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĂŶĚƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĂůůĨŽƌƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ͕ůŽŐŐŝŶŐ͕ƐƚŽƌŝŶŐ͕
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ͕ƌĞƚƌŝĞǀĂůŽƌƌĞĐĞƉƚŝŽŶŽĨĚĂƚĂ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŽƌƌĞĐŽƌĚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ͕ĂŵƉůŝĨǇŝŶŐŽƌ
ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨƐŽƵŶĚ͕ŝŵĂŐĞƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽƌĞŶĐŽĚĞĚ
ĚĂƚĂ͖ĞůĞĐƚƌŝĐĂůĐŽŶƚƌŽů͕ƚĞƐƚŝŶŐ;ŽƚŚĞƌƚŚĂŶŝŶͲǀŝǀŽƚĞƐƚŝŶŐͿ͕
ƐŝŐŶĂůůŝŶŐ͕ĐŚĞĐŬŝŶŐ;ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶͿĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ
ĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ŽƉƚŝĐĂůĂŶĚĞůĞĐƚƌŽͲŽƉƚŝĐĂůĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐĞƌǀĞƌƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐĞƌǀĞƌƐ͖

 32 : يف الصنف
 7102/13/15 : التاريخ



Trade Mark No.: 31025
In Class: 9
Date: 09/03/2017

لنووو

.المتحوة

 احملامي مهند: عنوان التبليغ
 رام- للخدمات االستشارية

Trade Mark No.: 31026

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖

أبسم

ليميتد

2017/10/1 العدد التاسع عرش

; 45 Ϳ

In Class: 38
Date: 09/03/2017

:

العنوووو ا
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 5 : يف الصنف
7102 /13 /15 : التاريخ

 خدمات األتصاالت السلكية والالسلكية؛: من اجل
 خدمات، اهلاتف النقال،خدمات األتصاالت؛ اهلاتف

واإلتصال

اإلتصاالت

اإلتصاالت
وأدوات

وأدوات

أجهزة

أجهزة

:

واإللكرتونية؛

اجل

من

الكهرابئية

ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƚĞůĞƉŚŽŶĞ͕ŵŽďŝůĞƚĞůĞƉŚŽŶĞ͕ واإلتصال؛ األجهزة واألدوات اإللكرتونية والكهرابئية
 اسرتجاع أو، بث، ختزين، تسجيل،املعدة لتجهيز
ĨĂĐƐŝŵŝůĞ͕ƚĞůĞǆ͕ŵĞƐƐĂŐĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶĂŶĚƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ͕
، بث،استقبال البياانت؛ أجهزة وأدوات اتسجيل
تضخيم أو تقليص الصوت والصور واملعلومات أو
ƌĂĚŝŽͲƉĂŐŝŶŐ͕ĐĂůůĚŝǀĞƌƐŝŽŶ͕ĂŶƐǁĞƌƉŚŽŶĞ͕ĚŝƌĞĐƚŽƌǇ
البيجر
،الرسائل
أجهزةونقل
املشفرة؛مجع
،التلكس
،الربيد الفاكس
،ابئي
التحكم الكهر
ومعد ات
البياانت
ĞŶƋƵŝƌŝĞƐĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŵĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ͕
 دليل، الرد األيل، حتويل املكاملات،عن طريق الراديو
ĚĞůŝǀĞƌǇĂŶĚƌĞĐĞƉƚŝŽŶŽĨƐŽƵŶĚ͕ĚĂƚĂ͕ŝŵĂŐĞƐ͕ŵƵƐŝĐĂŶĚ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŵĞƐƐĂŐĞĚĞůŝǀĞƌǇƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ŽŶͲůŝŶĞ
اإلستعماالت وخدمات الربيد اإللكرتوين؛ نقل وتسليم
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ͖ĚĂƚĂ
ŝŶƚĞƌĐŚĂŶŐĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƚƌĂŶƐĨĞƌŽĨĚĂƚĂďǇ
وإستالم الصوت والبياانت والصور واملوسيقى
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͖ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨĚŝŐŝƚĂůĨŝůĞƐ͖ƐĂƚĞůůŝƚĞ
واملعلومات؛ خدمات ارسال الرسائل األلكرتونية؛
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐŽƌƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨƌĂĚŝŽŽƌƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ
خدمات املعلومات عرب االنرتنت املتعلقة ابإلتصاالت
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͕ĨŝůŵƐĂŶĚŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞŐĂŵĞƐ͖ǀŝĚĞŽƚĞǆƚ͕
ƚĞůĞƚĞǆƚĂŶĚǀŝĞǁĚĂƚĂƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ السلكية والالسلكية؛ تبادل خدمات البياانت؛ نقل
ĂŶĚĚĞůŝǀĞƌǇŽĨŵƵůƚŝŵĞĚŝĂĐŽŶƚĞŶƚĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŐĂŵĞƐ
البياانت عن طريق االتصاالت السلكية والالسلكية؛
ŽǀĞƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ǀŝĚĞŽ
نقل امللفات الرقمية ؛خدمات اإلتصال من خالل
ŵĞƐƐĂŐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ǀŝĚĞŽĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ǀŝĚĞŽ
ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
األقمار الصناعية؛ خدمات البث؛ البث األذاعي ونقل
;ŝŶĐůƵĚŝŶŐǁĞďƉĂŐĞƐͿ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌƉƌŽŐƌĂŵƐĂŶĚĂŶǇŽƚŚĞƌ
ĚĂƚĂ͖ƌĞŶƚĂůŽĨĂĐĐĞƐƐƚŝŵĞƚŽĂĚĂƚĂďĂƐĞƐĞƌǀĞƌ͖ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ  والفيديوهات واأللعاب،برامج الراديو والتلفاز
ŽĨƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐĨŽƌƚĞůĞƉŚŽŶĞŚŽƚůŝŶĞƐ
 نصوص مكتوبة وخدمات،التفاعلية؛ نصوص الفيديو
ĂŶĚĐĂůůĐĞŶƚƌĞƐ͖ƚĞůĞƉŚŽŶĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ
ƉƌŽǀŝĚĞĚĨŽƌŚŽƚůŝŶĞƐĂŶĚĐĂůůĐĞŶƚƌĞƐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƵƐĞƌ
عرض البياانت؛ البث ونقل وتوصيل حمتوى الوسائط
ĂĐĐĞƐƐƚŽƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐŽƌůŝŶŬƐƚŽƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚŽƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ املتعددة وااللعاب االلكرتونية عرب شبكات األتصاالت
ƵƐĞƌĂĐĐĞƐƐƚŽƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ;ƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽǀŝĚĞƌƐͿ͖ƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨ
اإللكرتونية؛ خدمات املراسلة عرب الفيديو؛ خدمات
ĂĐĐĞƐƐƚŽĂŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŽŶͲůŝŶĞŶĞƚǁŽƌŬĨŽƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƌĞƚƌŝĞǀĂů͖ůĞĂƐŝŶŐŽĨĂĐĐĞƐƐƚŝŵĞƚŽĂĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞ͖
االتصال عن طريق الفيديو كونفرس؛ خدمات األتصال
ůĞĂƐŝŶŐŽĨĂĐĐĞƐƐƚŝŵĞƚŽĐŽŵƉƵƚĞƌďƵůůĞƚŝŶĂŶĚŵĞƐƐĂŐĞ
عن طريق الفيديو؛ االتصاالت السلكية والالسلكية
ďŽĂƌĚƐĂŶĚƚŽĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐ͖/ŶƚĞƌŶĞƚƐĞƌǀŝĐĞ
ƉƌŽǀŝĚĞƌ;/^WͿƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂŶĚŽƉĞƌĂƚŝŽŶŽĨ
 برامج،)للمعلومات ( مبا يف ذلك صفحات الويب
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝŶŐ͕ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŐƌŽƵƉƐĂŶĚĐŚĂƚƌŽŽŵƐ͖
الكومبيوتر وأي بياانت اخرى؛ أستئجار وقت الوصول
ƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨŽŶͲůŝŶĞĂĐĐĞƐƐƚŽĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĂŶĚĞǆŚŝďŝƚŝŽŶ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽĚŝŐŝƚĂůŵƵƐŝĐǁĞďƐŝƚĞƐŽŶƚŚĞ
/ŶƚĞƌŶĞƚ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽDWϯǁĞďƐŝƚĞƐŽŶƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͖ إىل خادم قاعدة البياانت؛ توفري خدمات وصالت
ĚĞůŝǀĞƌǇŽĨĚŝŐŝƚĂůŵƵƐŝĐďǇƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ األتصاالت السلكية والالسلكية للخط الساخن
ĂĐĐĞƐƐƚŽƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂŶĚ
ومراكز األتصاالت؛ توفري وصالت املستخدم إىل
ŶĞƚǁŽƌŬƐĨŽƌŽƚŚĞƌŽƉĞƌĂƚŽƌƐĂŶĚƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐ͖ƌĞŶƚĂůŽĨ
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚŶĞƚǁŽƌŬƐƚŽŽƚŚĞƌ األنرتنت؛ وتوفري االتصاالت السلكية والالسلكية أو
ŽƉĞƌĂƚŽƌƐĂŶĚƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐ͖ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĂĐĐĞƐƐ
وصالت إىل شكبة اإلنرتنت أو قواعد البياانت؛ وتوفري
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌĂŝĚĞĚƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŵĞƐƐĂŐĞƐĂŶĚ
ŝŵĂŐĞƐ͖ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶďǇĐŽŵƉƵƚĞƌ͖ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĂŶĚ
وصول املستخدم على شبكة االنرتنت (مقدمي
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨĚĂƚĂŽƌĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůŝŵĂŐĞƐǀŝĂĂŐůŽďĂů
ĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬŽƌƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽƚŚĞ اخلدمات)؛ توفري الوصول إىل شبكة اخلط املباشر
/ŶƚĞƌŶĞƚŽŶĂƚĞŵƉŽƌĂƌǇďĂƐŝƐĨŽƌƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
األلكرتوين إلسرتجاع البياانت؛ إستئجار وإجيار الوقت
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƉĂǇŵĞŶƚĚĂƚĂǀŝĂĂ
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للوصول إىل قاعدة البياانت؛ استئجار وإجيار الوقت

للوصول بياانت احلاسوب ولوحة إعالانت الرسائل وإىل
شبكة احلاسوب؛ خدمات مزود خدمة األنرتنت ( أي
إس يب)؛ توفري وتشغيل املؤمترات األلكرتونية؛
جمموعات النقاش وغرفة الشات؛ توفري الوصول عرب

͖ŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ͖ŶĞǁƐĂŐĞŶĐǇƐĞƌǀŝĐĞƐ
͕ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŶĞǁƐĂŶĚĐƵƌƌĞŶƚĂĨĨĂŝƌƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ŚŝƌĞ
ůĞĂƐŝŶŐŽƌƌĞŶƚĂůŽĨĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͕ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐŽƌ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐĨŽƌƵƐĞŝŶƚŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨƚŚĞĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĂĚǀŝƐŽƌǇ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇƐĞƌǀŝĐĞƐ
͘ƌĞůĂƚŝŶŐƚŽĂůůƚŚĞĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚ

األنرتنت إىل املعارض وخدمات املعارض؛ تتوفري

إمكانية الوصول إىل مواقع املوسيقى الرقمية على
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

االتصاالت السلكية والالسلكية األخرى وأطراف
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
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،
واملعلوماتية املتعلقة جبميع املذكور أنفا .
أبسم  :أورانج براند سريفيسز
ليميتد

العنوووو ا  :أورانوووو برانووووو سيرفيسووووزم
ليميتوووووا  7وووو ر لنووووو ريفيرسوووو يوا

In the name of: Orange Brand Services Limited

ĚĚƌĞƐƐ͗KƌĂŶŐĞƌĂŶĚ^ĞƌǀŝĐĞƐ>ŝŵŝƚĞĚ͕ϯDŽƌĞ
>ŽŶĚŽŶZŝǀĞƌƐŝĚĞ͕>ŽŶĚŽŶ͕^ϭϮY͕hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ

لنووو ا أس ت 2 1أيووه كي و ا المملكووا
المتحوة.

عنوان التبليغ  :احملامي مهند عساف  -اتقان
للخدمات االستشارية  -رام هللا برج رام هللا
التجاري  -ط3



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 اتقان-  احملامي مهند عساف: عنوان التبليغ
 رام هللا برج رام هللا- للخدمات االستشارية
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Trade Mark No.: 31027
In Class: 38
Date: 09/03/2017

Trade Mark No.: 31027

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
In Class: 38





 30172 : العالمة التجارية رقم


 32 : يف الصنف
 7102/13/15 : التاريخ




 30172 : العالمة التجارية رقم

السلكية والالسلكية؛
األتصاالت
 خدمات: من اجل
 32 : الصنف
يف
 7102/13/15 : التاريخ
 خدمات،النقال
 اهلاتف،خدمات األتصاالت؛ اهلاتف

ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƚĞůĞƉŚŽŶĞ͕ŵŽďŝůĞƚĞůĞƉŚŽŶĞ͕
Date: 09/03/2017
ĨĂĐƐŝŵŝůĞ͕ƚĞůĞǆ͕ŵĞƐƐĂŐĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶĂŶĚƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ͕
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
 خدمات األتصاالت السلكية والالسلكية؛: من اجل
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƚĞůĞƉŚŽŶĞ͕ŵŽďŝůĞƚĞůĞƉŚŽŶĞ͕
ƌĂĚŝŽͲƉĂŐŝŶŐ͕ĐĂůůĚŝǀĞƌƐŝŽŶ͕ĂŶƐǁĞƌƉŚŽŶĞ͕ĚŝƌĞĐƚŽƌǇ
البيجرخدمات
،اهلاتف النقال
،األتصاالت؛ اهلاتف
،الرسائل
خدمات ونقل
 مجع، التلكس،الربيد الفاكس
ĨĂĐƐŝŵŝůĞ͕ƚĞůĞǆ͕ŵĞƐƐĂŐĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶĂŶĚƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ͕
ĞŶƋƵŝƌŝĞƐĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŵĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ͕
ƌĂĚŝŽͲƉĂŐŝŶŐ͕ĐĂůůĚŝǀĞƌƐŝŽŶ͕ĂŶƐǁĞƌƉŚŽŶĞ͕ĚŝƌĞĐƚŽƌǇ
 البيجر، مجع ونقل الرسائل، التلكس،الربيد الفاكس
ĞŶƋƵŝƌŝĞƐĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŵĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ͕
 الرددليل،األيل
،املكاملات
ĚĞůŝǀĞƌǇĂŶĚƌĞĐĞƉƚŝŽŶŽĨƐŽƵŶĚ͕ĚĂƚĂ͕ŝŵĂŐĞƐ͕ŵƵƐŝĐĂŶĚ
 دليل،األيل
،الرد املكاملات
 حتويل،الراديو
 حتويل عن طريق،عن طريق الراديو
ĚĞůŝǀĞƌǇĂŶĚƌĞĐĞƉƚŝŽŶŽĨƐŽƵŶĚ͕ĚĂƚĂ͕ŝŵĂŐĞƐ͕ŵƵƐŝĐĂŶĚ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŵĞƐƐĂŐĞĚĞůŝǀĞƌǇƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ŽŶͲůŝŶĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŵĞƐƐĂŐĞĚĞůŝǀĞƌǇƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ŽŶͲůŝŶĞ
اإلستعماالت وخدمات الربيد اإللكرتوين؛ نقل وتسليم
اإلستعماالت وخدمات الربيد اإللكرتوين؛ نقل وتسليم
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ͖ĚĂƚĂ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ͖ĚĂƚĂ
ŝŶƚĞƌĐŚĂŶŐĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƚƌĂŶƐĨĞƌŽĨĚĂƚĂďǇ
ŝŶƚĞƌĐŚĂŶŐĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƚƌĂŶƐĨĞƌŽĨĚĂƚĂďǇ
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͖ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨĚŝŐŝƚĂůĨŝůĞƐ͖ƐĂƚĞůůŝƚĞ
وإستالم الصوت والبياانت والصور واملوسيقى
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
واملعلومات؛ خدمات ارسال الرسائل األلكرتونية؛
ďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐŽƌƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨƌĂĚŝŽŽƌƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͕ĨŝůŵƐĂŶĚŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞŐĂŵĞƐ͖ǀŝĚĞŽƚĞǆƚ͕
خدمات املعلومات عرب االنرتنت املتعلقة ابإلتصاالت
ƚĞůĞƚĞǆƚĂŶĚǀŝĞǁĚĂƚĂƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
ĂŶĚĚĞůŝǀĞƌǇŽĨŵƵůƚŝŵĞĚŝĂĐŽŶƚĞŶƚĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŐĂŵĞƐ
السلكية والالسلكية؛ تبادل خدمات البياانت؛ نقل
ŽǀĞƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ǀŝĚĞŽ
البياانت عن طريق االتصاالت السلكية والالسلكية؛
ŵĞƐƐĂŐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ǀŝĚĞŽĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ǀŝĚĞŽ
ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
نقل امللفات الرقمية ؛خدمات اإلتصال من خالل
;ŝŶĐůƵĚŝŶŐǁĞďƉĂŐĞƐͿ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌƉƌŽŐƌĂŵƐĂŶĚĂŶǇŽƚŚĞƌ
ĚĂƚĂ͖ƌĞŶƚĂůŽĨĂĐĐĞƐƐƚŝŵĞƚŽĂĚĂƚĂďĂƐĞƐĞƌǀĞƌ͖ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ األقمار ا لصناعية؛ خدمات البث؛ البث األذاعي ونقل
ŽĨƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐĨŽƌƚĞůĞƉŚŽŶĞŚŽƚůŝŶĞƐ
 والفيديوهات واأللعاب،برامج الراديو والتلفاز
ĂŶĚĐĂůůĐĞŶƚƌĞƐ͖ƚĞůĞƉŚŽŶĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ
ƉƌŽǀŝĚĞĚĨŽƌŚŽƚůŝŶĞƐĂŶĚĐĂůůĐĞŶƚƌĞƐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƵƐĞƌ
 نصوص مكتوبة وخدمات،التفاعلية؛ نصوص الفيديو
ĂĐĐĞƐƐƚŽƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐŽƌůŝŶŬƐƚŽƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚŽƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ عرض البياانت؛ البث ونقل وتوصيل حمتوى الوسائط
ƵƐĞƌĂĐĐĞƐƐƚŽƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ;ƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽǀŝĚĞƌƐͿ͖ƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨ املتعددة وااللعاب االلكرتونية عرب شبكات األتصاالت
ĂĐĐĞƐƐƚŽĂŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŽŶͲůŝŶĞŶĞƚǁŽƌŬĨŽƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
اإللكرتونية؛ خدمات املراسلة عرب الفيديو؛ خدمات
ƌĞƚƌŝĞǀĂů͖ůĞĂƐŝŶŐŽĨĂĐĐĞƐƐƚŝŵĞƚŽĂĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞ͖
ůĞĂƐŝŶŐŽĨĂĐĐĞƐƐƚŝŵĞƚŽĐŽŵƉƵƚĞƌďƵůůĞƚŝŶĂŶĚŵĞƐƐĂŐĞ
االتصال عن طريق الفيديو كونفرس؛ خدمات األتصال
ďŽĂƌĚƐĂŶĚƚŽĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐ͖/ŶƚĞƌŶĞƚƐĞƌǀŝĐĞ
ƉƌŽǀŝĚĞƌ;/^WͿƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂŶĚŽƉĞƌĂƚŝŽŶŽĨ
عن طريق الفيديو؛ االتصاالت السلكية والالسلكية
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝŶŐ͕ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŐƌŽƵƉƐĂŶĚĐŚĂƚƌŽŽŵƐ͖
 برامج،)للمعلومات ( مبا يف ذلك صفحات الويب
ƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨŽŶͲůŝŶĞĂĐĐĞƐƐƚŽĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĂŶĚĞǆŚŝďŝƚŝŽŶ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽĚŝŐŝƚĂůŵƵƐŝĐǁĞďƐŝƚĞƐŽŶƚŚĞ الكومبيوتر وأي بياانت اخرى؛ أستئجار وقت الوصول
/ŶƚĞƌŶĞƚ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽDWϯǁĞďƐŝƚĞƐŽŶƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͖
ĚĞůŝǀĞƌǇŽĨĚŝŐŝƚĂůŵƵƐŝĐďǇƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ إىل خادم قاعدة البياانت؛ توفري خدمات وصالت
ĂĐĐĞƐƐƚŽƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂŶĚ
األتصاالت السلكية والالسلكية للخط الساخن
ŶĞƚǁŽƌŬƐĨŽƌŽƚŚĞƌŽƉĞƌĂƚŽƌƐĂŶĚƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐ͖ƌĞŶƚĂůŽĨ
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚŶĞƚǁŽƌŬƐƚŽŽƚŚĞƌ ومراكز األتصاالت؛ توفري وصالت املستخدم إىل
ŽƉĞƌĂƚŽƌƐĂŶĚƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐ͖ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĂĐĐĞƐƐ
األنرتنت؛ وتوفري االتصاالت السلكية والالسلكية أو
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌĂŝĚĞĚƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŵĞƐƐĂŐĞƐĂŶĚ
ŝŵĂŐĞƐ͖ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶďǇĐŽŵƉƵƚĞƌ͖ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĂŶĚ
وصالت إىل شكبة اإلنرتنت أو قواعد البياانت؛ وتوفري
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨĚĂƚĂŽƌĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůŝŵĂŐĞƐǀŝĂĂŐůŽďĂů
ĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬŽƌƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽƚŚĞ وصول املستخدم على شبكة االنرتنت (مقدمي
/ŶƚĞƌŶĞƚŽŶĂƚĞŵƉŽƌĂƌǇďĂƐŝƐĨŽƌƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
اخلدمات)؛ توفري الوصول إىل شبكة اخلط املباشر
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƉĂǇŵĞŶƚĚĂƚĂǀŝĂĂ
ŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ͖ŶĞǁƐĂŐĞŶĐǇƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
األلكرتوين إلسرتجاع البياانت؛ إستئجار وإجيار الوقت
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŶĞǁƐĂŶĚĐƵƌƌĞŶƚĂĨĨĂŝƌƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ŚŝƌĞ͕

األتصاالت السلكية والالسلكية للخط الساخن

ومراكز األتصاالت؛ توفري وصالت املستخدم إىل

االتصاالت السلكية والالسلكية أو
األنرتنت؛
وتوفري2017/10/1
التاسع عرش
العدد
وصالت إىل شكبة اإلنرتنت أو قواعد البياانت؛ وتوفري

وصول املستخدم على شبكة االنرتنت (مقدمي
اخلدمات)؛ توفري الوصول إىل شبكة اخلط املباشر

األلكرتوين إلسرتجاع البياانت؛ إستئجار وإجيار الوقت
للوصول إىل قاعدة البياانت؛ استئجار وإجيار الوقت
للوصول بياانت احلاسوب ولوحة إعالانت الرسائل وإىل

شبكة احلاسوب؛ خدمات مزود خدمة األنرتنت ( أي
إس يب)؛ توفري وتشغيل املؤمترات األلكرتونية؛

ŶĞƚǁŽƌŬƐĨŽƌŽƚŚĞƌŽƉĞƌĂƚŽƌƐĂŶĚƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐ͖ƌĞŶƚĂůŽĨ
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚŶĞƚǁŽƌŬƐƚŽŽƚŚĞƌ
ŽƉĞƌĂƚŽƌƐĂŶĚƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐ͖ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĂĐĐĞƐƐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌĂŝĚĞĚƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŵĞƐƐĂŐĞƐĂŶĚ
328
ŝŵĂŐĞƐ͖ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶďǇĐŽŵƉƵƚĞƌ͖ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĂŶĚ
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨĚĂƚĂŽƌĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůŝŵĂŐĞƐǀŝĂĂŐůŽďĂů
ĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬŽƌƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽƚŚĞ
/ŶƚĞƌŶĞƚŽŶĂƚĞŵƉŽƌĂƌǇďĂƐŝƐĨŽƌƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƉĂǇŵĞŶƚĚĂƚĂǀŝĂĂ
͖ŐůŽďĂůĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ͖ŶĞǁƐĂŐĞŶĐǇƐĞƌǀŝĐĞƐ
͕ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŶĞǁƐĂŶĚĐƵƌƌĞŶƚĂĨĨĂŝƌƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ŚŝƌĞ
ůĞĂƐŝŶŐŽƌƌĞŶƚĂůŽĨĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͕ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐŽƌ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐĨŽƌƵƐĞŝŶƚŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨƚŚĞĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĂĚǀŝƐŽƌǇ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇƐĞƌǀŝĐĞƐ
͘ƌĞůĂƚŝŶŐƚŽĂůůƚŚĞĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚ

جمموعات النقاش وغرفة الشات؛ توفري الوصول عرب

األنرتنت إىل املعارض وخدمات املعارض؛ تتوفري
إمكانية الوصول إىل مواقع املوسيقى الرقمية على

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
االتصاالت السلكية والالسلكية األخرى وأطراف
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
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،
واملعلوماتية املتعلقة جبميع املذكور أنفا .
In the name of: Orange Brand Services Limited
أبسم  :أورانج براند سريفيسز
ليميتد

العنوووو ا  :أورانوووو برانووووو سيرفيسووووزم
ليميتوووووا  7وووو ر لنووووو ريفيرسوووو يوا

ĚĚƌĞƐƐ͗KƌĂŶŐĞƌĂŶĚ^ĞƌǀŝĐĞƐ>ŝŵŝƚĞĚ͕ϯDŽƌĞ
>ŽŶĚŽŶZŝǀĞƌƐŝĚĞ͕>ŽŶĚŽŶ͕^ϭϮY͕hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ

لنووو ا أس ت 2 1أيووه كي و ا المملكووا
المتحوة.

عنوان التبليغ  :احملامي مهند عساف  -اتقان
للخدمات االستشارية  -رام هللا برج رام هللا
التجاري  -ط3
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 30172 : العالمة التجارية رقم
 47 : يف الصنف


 7102/13/15 : التاريخ




/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚ
واألحباث
والعلمية
التكنولوجية
 اخلدمات: من اجل
Trade Mark No.: 31028
 30172
 : التجارية رقم
العالمة
ƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĚĞƐŝŐŶƌĞůĂƚŝŶŐƚŚĞƌĞƚŽ͖ƌĞƐĞĂƌĐŚůĂďŽƌĂƚŽƌǇ
In Class: 42
 47 : يف الصنف
خدمات األحباث
وخدمات التصميمات املتعلقة هبا؛
Date: 09/03/2017
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ĚĞƐŝŐŶĂŶĚ
 7102/13/15 : التاريخ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚ وتطويرواألحباث
التكنولوجية والعلمية
اخلدمات،التقنية
: من اجل
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŽũĞĐƚƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ĚĞƐŝŐŶĂŶĚ
تصميم
املخربية؛ إدارة األحباث
ƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĚĞƐŝŐŶƌĞůĂƚŝŶŐƚŚĞƌĞƚŽ͖ƌĞƐĞĂƌĐŚůĂďŽƌĂƚŽƌǇ
وخدمات التصميمات املتعلقة هبا؛ خدمات األحباث
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͖ƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚ͖ƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ĚĞƐŝŐŶĂŶĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ĚĞƐŝŐŶĂŶĚ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŽũĞĐƚƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ĚĞƐŝŐŶĂŶĚ
والتطو
املشاريع؛ أحباث حول
ير؛ وتطوير
تصميم
،التصميم التقنية
 إدارة األحباث،املنتجات
املخربية؛
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͖ƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚ͖ƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ĚĞƐŝŐŶĂŶĚ
 التصميم والتطوير؛،املشاريع؛ أحباث حول املنتجات
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌƐǇƐƚĞŵƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞ
خدمات
األحباث التكنولوجية؛
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌƐǇƐƚĞŵƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞ
التصاميم التصاميم
 خدمات،األحباث
 التكنولوجية؛،األحباث
األحباث
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐŽůƵƚŝŽŶƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌŐĂŵĞƐ͕ǀŝƌƚƵĂůƌĞĂůŝƚǇ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐŽůƵƚŝŽŶƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌŐĂŵĞƐ͕ǀŝƌƚƵĂůƌĞĂůŝƚǇ
ƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ĚĂƚĂƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐƐǇƐƚĞŵƐ͕ĚĂƚĂŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕
 أنظمة، برامج احلاسوب،والتطويرات املتعلقة ابحلاسوب
 أنظمة، برامج احلاسوب،والتطويرات املتعلقة ابحلاسوب
ƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ĚĂƚĂƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐƐǇƐƚĞŵƐ͕ĚĂƚĂŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕
ĐŽŵƉƵƚĞƌŝƐĞĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐƐǇƐƚĞŵƐ͕
 ألعاب، برجميات تطبيقية حللول احلاسوب،احلاسوب
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐŽůƵƚŝŽŶƐ͕
ĐŽŵƉƵƚĞƌŝƐĞĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐƐǇƐƚĞŵƐ͕
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐǇƐƚĞŵƐ
أنظمة معاجلة
،رتاضي،احلاسوب
حللولوبرجميات الواقع االف
، برجميات تطبيقيةاحلاسوب،احلاسوب
ألعاب
ĂŶĚŶĞƚǁŽƌŬŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐĂŶĚƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨƚĞĐŚŶŝĐĂů
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐŽůƵƚŝŽŶƐ͕
 نظام معاجلة البياانت، إدارة البياانت،البياانت
ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĂĚǀŝĐĞƌĞůĂƚŝŶŐƚŽƚŚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐǇƐƚĞŵƐ
ĂĨŽƌĞƐĂŝĚ͖ĚĞƐŝŐŶĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŽƉĞƌĂƚŝŶŐƐŽĨƚǁĂƌĞ
معاجلة
 وبرجميات الواقع االف،احلاسوب
،االتصاالت
أنظمة حلول
،االتصاالت،اضي
رتخدمات،احملوسبة
ĨŽƌĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚƐĞƌǀĞƌƐ͖ĚĞƐŝŐŶĂŶĚ
ĂŶĚŶĞƚǁŽƌŬŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐĂŶĚƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨƚĞĐŚŶŝĐĂů
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŽƉĞƌĂƚŝŶŐƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌĐůŽƵĚĐŽŵƉƵƚŝŶŐ
 نظم االتصاالت وواجهة،تطبيقات االتصاالت
 نظام معاجلة البياانت، إدارة البياانت،البياانت
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ƚĞĐŚŶŝĐĂůĚĞƐŝŐŶĂŶĚƉůĂŶŶŝŶŐŽĨ
ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĂĚǀŝĐĞƌĞůĂƚŝŶŐƚŽƚŚĞ
 املعلومات،الشبكات وتزويد االستشارات التكنولوجية
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ĚĞƐŝŐŶĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ
ĂĨŽƌĞƐĂŝĚ͖ĚĞƐŝŐŶĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŽƉĞƌĂƚŝŶŐƐŽĨƚǁĂƌĞ
/ŶƚĞƌŶĞƚƐĞĐƵƌŝƚǇƉƌŽŐƌĂŵƐ͖ĚĞƐŝŐŶĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ
 وحتديث،االتصاالت
حلولمبا ذكر أعاله؛ تصميم
والنصائح املرتبطة
، خدمات االتصاالت،احملوسبة
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĂƚĂƐĞĐƵƌŝƚǇƐǇƐƚĞŵƐ͖ƚĞĐŚŶŝĐĂůƚĞƐƚŝŶŐ͖
ĨŽƌĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚƐĞƌǀĞƌƐ͖ĚĞƐŝŐŶĂŶĚ
برامج التشغيل لشبكة احلاسوب واخلوادم؛ تصميم
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚĞƐƚŝŶŐ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉŽƌƚƐĂŶĚ
ƐƚƵĚŝĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĐůŽƵĚĐŽŵƉƵƚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
االتصاالت
 نظم،تطبيقات االتصاالت
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŽƉĞƌĂƚŝŶŐƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌĐůŽƵĚĐŽŵƉƵƚŝŶŐ
وواجهةالسحابية؛
شبكات احلوسبة
وحتديث لربانمج تشغيل
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĂƚĂƐƚŽƌĂŐĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĚĞƐŝŐŶŽĨĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŚĂƌĚǁĂƌĞ͖ĚĞƐŝŐŶŽĨĐŽŵƉƵƚĞƌĨŝƌŵǁĂƌĞ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌ
الت صميم التقين والتخطيط لشبكات االتصاالت؛
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ƚĞĐŚŶŝĐĂůĚĞƐŝŐŶĂŶĚƉůĂŶŶŝŶŐŽĨ
ƐŽĨƚǁĂƌĞĂŶĚĐŽŵƉƵƚĞƌƉƌŽŐƌĂŵƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ
الشبكات وتزويد االستشارات
املعلومات وحتديث
 االنرتنت؛ تصميم،التكنولوجية
تصميم وحتديث لربامج أمن
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ĚĞƐŝŐŶĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĂŶĚƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶ
ƌĞůĂƚŝŽŶƚŽĐŽŵƉƵƚĞƌƐĂŶĚĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ͖
نظام أمن البياانت االلكرتوين؛ الفحوصات التقنية؛
/ŶƚĞƌŶĞƚƐĞĐƵƌŝƚǇƉƌŽŐƌĂŵƐ͖ĚĞƐŝŐŶĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ
والنصائح املرتبطة مبا ذكر أعاله؛ تصميم وحتديث
ƚĞĐŚŶŝĐĂůĂĚǀŝĐĞĂŶĚĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨ
الفحوصات الصناعية؛ حتضري وإعداد التقارير
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĂŶĚƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ͖
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĂƚĂƐĞĐƵƌŝƚǇƐǇƐƚĞŵƐ͖ƚĞĐŚŶŝĐĂůƚĞƐƚŝŶŐ͖
ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨĐůŽƵĚĐŽŵƉƵƚŝŶŐŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚ
تصميم خدمات
خدمات احلاسوب؛
احلاسوب التقنية؛
والدراسات
واخلوادم؛
برامج التشغيل لشبكة
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚĞƐƚŝŶŐ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉŽƌƚƐĂŶĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƚĞĐŚŶŝĐĂůĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇƌĞůĂƚŝŶŐƚŽƚŚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ
ƐƚƵĚŝĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĐůŽƵĚĐŽŵƉƵƚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
وحتديث لربانمج تشغيل شبكات احلوسبة السحابية؛
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĂƚĂƐƚŽƌĂŐĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĚĞƐŝŐŶŽĨĐŽŵƉƵƚĞƌ
الت صميم التقين والتخطيط لشبكات االتصاالت؛
ŚĂƌĚǁĂƌĞ͖ĚĞƐŝŐŶŽĨĐŽŵƉƵƚĞƌĨŝƌŵǁĂƌĞ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƐŽĨƚǁĂƌĞĂŶĚĐŽŵƉƵƚĞƌƉƌŽŐƌĂŵƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ
تصميم وحتديث لربامج أمن االنرتنت؛ تصميم وحتديث
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĂŶĚƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶ
ƌĞůĂƚŝŽŶƚŽĐŽŵƉƵƚĞƌƐĂŶĚĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ͖
نظام أمن البياانت االلكرتوين؛ الفحوصات التقنية؛
ƚĞĐŚŶŝĐĂůĂĚǀŝĐĞĂŶĚĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨ
الفحوصات الصناعية؛ حتضري وإعداد التقارير
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĂŶĚƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ͖
ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨĐůŽƵĚĐŽŵƉƵƚŝŶŐŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚ
والدراسات التقنية؛ خدمات احلاسوب؛ خدمات
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƚĞĐŚŶŝĐĂůĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇƌĞůĂƚŝŶŐƚŽƚŚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ
ĂŶĚƵƐĞŽĨĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇĂŶĚ
احلوسبة السحابية؛ نظام ختزين البياانت اال لكرتونية؛
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨĐŽŵƉƵƚĞƌƐǇƐƚĞŵ
تصميم أجهزة احلاسوب؛ تصميم الربامج الثابتة
ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĂŶĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
 برجميات احلاسوب وبرامج احلاسوب؛،للحاسوب
ƐĞĐƵƌŝƚǇĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͖ĚĞƐŝŐŶĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚŽĨƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚ
خدمات برامج احلاسوب؛ حتضري وتوفري املعلومات
ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂů
ذات العالقة ابحلاسوب ومرافق شبكة احلاسوب؛
ƐƵƉƉŽƌƚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐ͕
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚĚĂƚĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
املشورة التقنية واخلدمات االستشارية يف حقل
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ŽŶͲůŝŶĞĐŽŵƉƵƚĞƌƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ
املعلومات التكنولوجية وشبكات السلكية والالسلكية
ƐĞƌǀŝĐĞƐŐŝǀĞŶŽŶͲůŝŶĞ͖ƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐŽĨ/ŶƚĞƌŶĞƚƐĞĐƵƌŝƚǇ
ƉƌŽŐƌĂŵƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƌĞŶƚĂů͖ĚĞƐŝŐŶ͕ĚƌĂǁŝŶŐĂŶĚ
واالتصاالت؛ االستشارات يف جمال شبكة حوسبة
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚǁƌŝƚŝŶŐ͕ĂůůĨŽƌƚŚĞĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶŽĨǁĞďƉĂŐĞƐ
ŽŶƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͖ǀŝƌƚƵĂůĂŶĚŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞŝŵĂŐĞĐƌĞĂƚŝŽŶ
سحابية وخدمات احلوسبة السحابية؛ االستشارات
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĐƌĞĂƚŝŶŐ͕ŽƉĞƌĂƚŝŶŐĂŶĚŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐĚĂƚĂďĂƐĞƐ
ĂŶĚ/ŶƚƌĂŶĞƚƐ͖ĐƌĞĂƚŝŶŐĂŶĚŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐǁĞďƐŝƚĞƐ͖ĐƌĞĂƚŝŶŐ͕ التقنية ذات عالقة يف تطبيق واستخدام برجميات
ŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐĂŶĚŚŽƐƚŝŶŐƚŚĞǁĞďƐŝƚĞƐŽĨŽƚŚĞƌƐ͖ŚŽƐƚŝŶŐŽĨ احلاسوب؛ اإلستشارات وخدمات البياانت يف حقل

ƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚŽĨƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚ
ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂů
ƐƵƉƉŽƌƚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐ͕
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚĚĂƚĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
330ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ŽŶͲůŝŶĞĐŽŵƉƵƚĞƌƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐŐŝǀĞŶŽŶͲůŝŶĞ͖ƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐŽĨ/ŶƚĞƌŶĞƚƐĞĐƵƌŝƚǇ
ƉƌŽŐƌĂŵƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƌĞŶƚĂů͖ĚĞƐŝŐŶ͕ĚƌĂǁŝŶŐĂŶĚ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚǁƌŝƚŝŶŐ͕ĂůůĨŽƌƚŚĞĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶŽĨǁĞďƉĂŐĞƐ
ŽŶƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͖ǀŝƌƚƵĂůĂŶĚŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞŝŵĂŐĞĐƌĞĂƚŝŽŶ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĐƌĞĂƚŝŶŐ͕ŽƉĞƌĂƚŝŶŐĂŶĚŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐĚĂƚĂďĂƐĞƐ
ĂŶĚ/ŶƚƌĂŶĞƚƐ͖ĐƌĞĂƚŝŶŐĂŶĚŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐǁĞďƐŝƚĞƐ͖ĐƌĞĂƚŝŶŐ͕
ŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐĂŶĚŚŽƐƚŝŶŐƚŚĞǁĞďƐŝƚĞƐŽĨŽƚŚĞƌƐ͖ŚŽƐƚŝŶŐŽĨ
ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͕ǁĞďůŽŐƐ͕ǁĞďƉŽƌƚĂůƐ͖ŚŽƐƚŝŶŐŽĨƉůĂƚĨŽƌŵƐŽŶ
ƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͖ŚŽƐƚŝŶŐĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
ŽƚŚĞƌƐ͖ŚŽƐƚŝŶŐŵĞŵŽƌǇƐƉĂĐĞŽŶƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͖ŚŽƐƚŝŶŐĂŶĚ
ƌĞŶƚĂůŽĨŵĞŵŽƌǇƐƉĂĐĞĨŽƌǁĞďƐŝƚĞƐ͖ŚŽƐƚŝŶŐŽĨĞͲ
ĐŽŵŵĞƌĐĞƉůĂƚĨŽƌŵƐŽŶƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͖ŚŽƐƚŝŶŐŽĨ
ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂĂŶĚŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͖ŚŽƐƚŝŶŐŽĨ
ƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌƵƐĞŝŶůŝďƌĂƌǇŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ŚŽƐƚŝŶŐŽŶͲůŝŶĞ
ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐĨŽƌĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ͖ŚŽƐƚŝŶŐŽŶͲ
ůŝŶĞǁĞďĨĂĐŝůŝƚŝĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌƐ͖ŚŽƐƚŝŶŐŽĨĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚĚĂƚĂ͕
ĨŝůĞƐ͕ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ŚŽƐƚŝŶŐŽĨƐĞƌǀĞƌƐ͖
ŽƉĞƌĂƚŝŶŐĂŶĚƉƌŽǀŝĚŝŶŐƐĞĂƌĐŚĞŶŐŝŶĞƐ͖ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĂŶĚ
ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞŽĨĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƚĞŵƉŽƌĂƌǇ
ƵƐĞŽĨŽŶůŝŶĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞƚŽŽůƐĂŶĚŽŶͲůŝŶĞŶŽŶͲ
ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐ
ĂŶĚƐĞƌǀĞƌƐ͖ƌĞŶƚĂůŽĨŽƉĞƌĂƚŝŶŐƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌĂĐĐĞƐƐŝŶŐĂŶĚ
ƵƐŝŶŐĂĐůŽƵĚĐŽŵƉƵƚŝŶŐŶĞƚǁŽƌŬ͖ƌĞŶƚĂůŽĨŽƉĞƌĂƚŝŶŐ
ƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚƐĞƌǀĞƌƐ͖ƌĞŶƚĂůŽĨǁĞď
ƐĞƌǀĞƌƐ͖ƌĞŶƚĂůŽĨĐŽŵƉƵƚĞƌŐĂŵĞƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇƵƐĞŽĨŽŶͲůŝŶĞŶŽŶͲĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐ
ƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌĂĐĐĞƐƐŝŶŐĂŶĚƵƐŝŶŐĂĐůŽƵĚĐŽŵƉƵƚŝŶŐ
ŶĞƚǁŽƌŬ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƚĞŵƉŽƌĂƌǇƵƐĞŽĨ/ŶƚĞƌŶĞƚƐĞĐƵƌŝƚǇ
ƉƌŽŐƌĂŵƐ͖ƌĞŶƚĂůŽĨŵĞŵŽƌǇƐƉĂĐĞŽŶƐĞƌǀĞƌƐĨŽƌŚŽƐƚŝŶŐ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐďƵůůĞƚŝŶďŽĂƌĚƐ͖ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐŽĨĐŽŵƉƵƚĞƌƐǇƐƚĞŵƐ
ďǇƌĞŵŽƚĞĂĐĐĞƐƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐĞĐƵƌŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌ
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĂŐĂŝŶƐƚŝůůĞŐĂůŶĞƚǁŽƌŬĂĐĐĞƐƐ͖/dƉƌŽũĞĐƚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶŽĨĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐƵƐŝŶŐ
ƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐǇƐƚĞŵƐŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ĐŽŵƉƵƚĞƌƉƌŽũĞĐƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĚĂƚĂƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ;WͿ͖ƐĞƌǀĞƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ
ŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨƉŽǁĞƌ͕ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͕ŐĂƐĂŶĚǁĂƚĞƌ
ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͖ĞŶĞƌŐǇĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ͕ĞŶĞƌŐǇĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĞŶĞƌŐǇŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ
ƐƚƵĚŝĞƐŝŶƚŽĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͕ŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
ĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĞŶĞƌŐǇƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͖ƚĞĐŚŶŝĐĂůƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌ
ĐŽůůĞĐƚŝŶŐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĨƌŽŵƌĞŵŽƚĞĞŶĞƌŐǇĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ
ĐĂůĐƵůĂƚŽƌƐ͖ĐŽŶƐƵůƚŝŶŐĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶŽĨ
ĞůĞĐƚƌŝĐĞŶĞƌŐǇ͕ŐĂƐ͕ƉŽǁĞƌ͕ŚĞĂƚĂŶĚǁĂƚĞƌ͖ǁĞĂƚŚĞƌ
ĨŽƌĞĐĂƐƚŝŶŐ͖ǁĞĂƚŚĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƐŝŐŶ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĂĚǀŝƐŽƌǇƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽĂůů
ƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚƐĞƌǀŝĐĞƐ͘

خدمات برامج احلاسوب؛ حتضري وتوفري املعلومات
ذات العالقة ابحلاسوب ومرافق شبكة احلاسوب؛

واخلدمات االستشارية يف حقل
املشورة
2017/10/1 التقنية
التاسع عرش
العدد

املعلومات التكنولوجية وشبكات السلكية والالسلكية
واالتصاالت؛ االستشارات يف جمال شبكة حوسبة
سحابية وخدمات احلوسبة السحابية؛ االستشارات
التقنية ذات عالقة يف تطبيق واستخدام برجميات

احلاسوب؛ اإلستشارات وخدمات البياانت يف حقل

 معلومات، تكنولوجيا املعلومات،دمج نظام احلاسوب
هندسة التكنولوجيا والبنية التحتية؛ استشارات أمن
احلاسوب؛ تصميم وحتديث أنظمة احلاسوب وشبكات

السلكية والالسلكية واالتصاالت واملعدات؛ خدمات
إدارة احلاسوب؛ خدمات الدعم التشغيلي لشبكات

 شبكات السلكية والالسلكية واالتصاالت،احلاسوب
وشبكة نقل البياانت؛ خدمات احلاسوب عرب االنرتنت؛

خدمات الربجمة مقدمة عرب االنرتنت؛ برجمة برامج أمن
 والكتابة، ورسم،االنرتنت؛ أتجري احلاسوب؛ تصميم
 كل ذلك لتحويل الربجمي لصفحات الويب،املفوضة

على االنرتنت؛ خدمات خللق صورة افرتاضية وتفاعلية؛
 تشغيل واحلفاظ على قواعد البياانت واالنرتنت؛،إنتاج
 احلفاظ على،إنتاج وتشغيل مواقع ويب؛ إنتاج

واستضافة مواقع ويب لآلخرين؛ استضافة قواعد
 وبواابت الويب؛ استضافة برامج، واملدوانت،البياانت

على االنرتنت؛ استضافة تطبيقات احلاسوب املرجمة
لآلخرين؛ استضافة مساحة للذاكرة على االنرتنت؛
استضافة وأتجري مساحة للذاكرة للمواقع االلكرتونية؛

 منصات التجارة االلكرتونية على/استضافة برامج
االنرتنت؛ استضافة تطبيقات الوسائط املتعددة

والتفاعلية؛ استضافة الربجميات لالستخدام يف إدارة
املكتبة؛ استضافة مرافق االنرتنت إلجراء مناقشات

تفاعلية؛ استضافة مرافق ويب عرب االنرتنت لآلخرين؛
 تطبيقات، ملفات،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

التشغيل للوصول واستخدام شبكة حوسبة سحابية؛
أتجري برانمج التشغيل لشبكة احلاسوب واخلوادم؛

أتجري خوادم الويب؛ أتجري لربجميات ألعاب احلاسوب؛
تزويد اإلستخدام املؤقت عرب االنرتنت لشبكة التشغيل

التطبيقات لالستعمال عرب االنرتنت بشكل مؤقت،

أدوات الربجمة وبرانمج التشغيل عرب االنرتنت غري قابلة
التاسع عرش
العدد
 2017/10/1واخلوادم؛ أتجري برانمج
لشبكة احلاسوب
للتحميل
التشغيل للوصول واستخدام شبكة حوسبة سحابية؛
أتجري برانمج التشغيل لشبكة احلاسوب واخلوادم؛
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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
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

شبكة احلاسوب ابستخدام الربجميات؛ خدمات دمج
أنظمة احلاسوب؛ إدارة مشاريع احلاسوب يف جمال
تصنيع بياانت الكرتونية ( إي دي يب)؛ أدارة اخلادم؛
االستشارة يف جمال الطاقة ،الكهرابء ،الغاز واملياه؛

فعالية/كفاءة الطاقة واحلفاظ على الطاقة وإدارة

الطاقة؛ القيام ابلدراسات والتحاليل يف جمال احلفاظ
على البيئة واملوارد الطبيعة وإنتاج الطاقة املستدامة؛
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؛
خدمات التصميم الداخلي؛ املعلومات واخلدمات
األستشارية ذات عالقة ابخلدمات املذكورة أعاله .

In the name of: Orange Brand Services Limited

أبسم  :أورانج براند سريفيسز
ليميتد

العنوووو ا  :أورانوووو برانووووو سيرفيسووووزم
ليميتوووووا  7وووو ر لنووووو ريفيرسوووو يوا

ĚĚƌĞƐƐ͗KƌĂŶŐĞƌĂŶĚ^ĞƌǀŝĐĞƐ>ŝŵŝƚĞĚ͕ϯDŽƌĞ
>ŽŶĚŽŶZŝǀĞƌƐŝĚĞ͕>ŽŶĚŽŶ͕^ϭϮY͕hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ

لنووو ا أس ت 2 1أيووه كي و ا المملكووا
المتحوة.

عنوان التبليغ  :احملامي مهند عساف  -اتقان
للخدمات االستشارية  -رام هللا برج رام هللا
التجاري  -ط3


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :










ĚĚƌĞƐƐ͗KƌĂŶŐĞƌĂŶĚ^ĞƌǀŝĐĞƐ>ŝŵŝƚĞĚ͕ϯDŽƌĞ
>ŽŶĚŽŶZŝǀĞƌƐŝĚĞ͕>ŽŶĚŽŶ͕^ϭϮY͕hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ

انووووو سيرفيسووووزم
بر
ريفيرسوووو يوا
ا المملكووا
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ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
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2017/10/1 العدد التاسع عرش
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Date: 09/03/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĚĞƐŝŐŶƌĞůĂƚŝŶŐƚŚĞƌĞƚŽ͖ƌĞƐĞĂƌĐŚůĂďŽƌĂƚŽƌǇ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ĚĞƐŝŐŶĂŶĚ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŽũĞĐƚƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ĚĞƐŝŐŶĂŶĚ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͖ƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚ͖ƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ĚĞƐŝŐŶĂŶĚ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌƐǇƐƚĞŵƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐŽůƵƚŝŽŶƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌŐĂŵĞƐ͕ǀŝƌƚƵĂůƌĞĂůŝƚǇ
ƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ĚĂƚĂƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐƐǇƐƚĞŵƐ͕ĚĂƚĂŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚ

ƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĚĞƐŝŐŶƌĞůĂƚŝŶŐƚŚĞƌĞƚŽ͖ƌĞƐĞĂƌĐŚůĂďŽƌĂƚŽƌǇ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ĚĞƐŝŐŶĂŶĚ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŽũĞĐƚƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ĚĞƐŝŐŶĂŶĚ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͖ƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚ͖ƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ĚĞƐŝŐŶĂŶĚ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌƐǇƐƚĞŵƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐŽůƵƚŝŽŶƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌŐĂŵĞƐ͕ǀŝƌƚƵĂůƌĞĂůŝƚǇ
ƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ĚĂƚĂƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐƐǇƐƚĞŵƐ͕ĚĂƚĂŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕
ĐŽŵƉƵƚĞƌŝƐĞĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐƐǇƐƚĞŵƐ͕
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐŽůƵƚŝŽŶƐ͕
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐǇƐƚĞŵƐ
ĂŶĚŶĞƚǁŽƌŬŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐĂŶĚƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨƚĞĐŚŶŝĐĂů
ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĂĚǀŝĐĞƌĞůĂƚŝŶŐƚŽƚŚĞ
ĂĨŽƌĞƐĂŝĚ͖ĚĞƐŝŐŶĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŽƉĞƌĂƚŝŶŐƐŽĨƚǁĂƌĞ
ĨŽƌĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚƐĞƌǀĞƌƐ͖ĚĞƐŝŐŶĂŶĚ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŽƉĞƌĂƚŝŶŐƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌĐůŽƵĚĐŽŵƉƵƚŝŶŐ
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ƚĞĐŚŶŝĐĂůĚĞƐŝŐŶĂŶĚƉůĂŶŶŝŶŐŽĨ
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ĚĞƐŝŐŶĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ
/ŶƚĞƌŶĞƚƐĞĐƵƌŝƚǇƉƌŽŐƌĂŵƐ͖ĚĞƐŝŐŶĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĂƚĂƐĞĐƵƌŝƚǇƐǇƐƚĞŵƐ͖ƚĞĐŚŶŝĐĂůƚĞƐƚŝŶŐ͖
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚĞƐƚŝŶŐ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉŽƌƚƐĂŶĚ
ƐƚƵĚŝĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĐůŽƵĚĐŽŵƉƵƚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĂƚĂƐƚŽƌĂŐĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĚĞƐŝŐŶŽĨĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŚĂƌĚǁĂƌĞ͖ĚĞƐŝŐŶŽĨĐŽŵƉƵƚĞƌĨŝƌŵǁĂƌĞ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƐŽĨƚǁĂƌĞĂŶĚĐŽŵƉƵƚĞƌƉƌŽŐƌĂŵƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĂŶĚƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶ
ƌĞůĂƚŝŽŶƚŽĐŽŵƉƵƚĞƌƐĂŶĚĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ͖
ƚĞĐŚŶŝĐĂůĂĚǀŝĐĞĂŶĚĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĂŶĚƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ͖
ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨĐůŽƵĚĐŽŵƉƵƚŝŶŐŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƚĞĐŚŶŝĐĂůĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇƌĞůĂƚŝŶŐƚŽƚŚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ
ĂŶĚƵƐĞŽĨĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇĂŶĚ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨĐŽŵƉƵƚĞƌƐǇƐƚĞŵ
ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĂŶĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƐĞĐƵƌŝƚǇĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͖ĚĞƐŝŐŶĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚŽĨƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚ
ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂů
ƐƵƉƉŽƌƚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐ͕
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚĚĂƚĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ŽŶͲůŝŶĞĐŽŵƉƵƚĞƌƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐŐŝǀĞŶŽŶͲůŝŶĞ͖ƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐŽĨ/ŶƚĞƌŶĞƚƐĞĐƵƌŝƚǇ
ƉƌŽŐƌĂŵƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƌĞŶƚĂů͖ĚĞƐŝŐŶ͕ĚƌĂǁŝŶŐĂŶĚ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚǁƌŝƚŝŶŐ͕ĂůůĨŽƌƚŚĞĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶŽĨǁĞďƉĂŐĞƐ
ŽŶƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͖ǀŝƌƚƵĂůĂŶĚŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞŝŵĂŐĞĐƌĞĂƚŝŽŶ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĐƌĞĂƚŝŶŐ͕ŽƉĞƌĂƚŝŶŐĂŶĚŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐĚĂƚĂďĂƐĞƐ
ĂŶĚ/ŶƚƌĂŶĞƚƐ͖ĐƌĞĂƚŝŶŐĂŶĚŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐǁĞďƐŝƚĞƐ͖ĐƌĞĂƚŝŶŐ͕
ŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐĂŶĚŚŽƐƚŝŶŐƚŚĞǁĞďƐŝƚĞƐŽĨŽƚŚĞƌƐ͖ŚŽƐƚŝŶŐŽĨ
ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͕ǁĞďůŽŐƐ͕ǁĞďƉŽƌƚĂůƐ͖ŚŽƐƚŝŶŐŽĨƉůĂƚĨŽƌŵƐŽŶ
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 اخلدمات التكنولوجية والعلمية واألحباث:
األحباث
املتعلقة هبا؛ خدمات
التصميمات
وتطوير

تصميم

،التقنية

األحباث

إدارة

اجل
من
وخدمات
املخربية؛

 اخلدمات التكنولوجية والعلمية واألحباث: من اجل
وخدمات التصميمات املتعلقة هبا؛ خدمات األحباث
والتطوير؛
التصاميم

التصميم
خدمات

،املنتجات
،األحباث

املشاريع؛ أحباث حول
التكنولوجية؛
األحباث

 تصميم وتطوير،املخربية؛ إدارة األحباث التقنية

 التصميم والتطوير؛،املشاريع؛ أحباث حول املنتجات
 خدمات التصاميم،األحباث التكنولوجية؛ األحباث
 أنظمة، برامج احلاسوب،والتطويرات املتعلقة ابحلاسوب

 ألعاب، برجميات تطبيقية حللول احلاسوب،احلاسوب
 أنظمة معاجلة، وبرجميات الواقع االفرتاضي،احلاسوب
 نظام معاجلة البياانت، إدارة البياانت،البياانت
، حلول االتصاالت، خدمات االتصاالت،احملوسبة

 نظم االتصاالت وواجهة،تطبيقات االتصاالت

 املعلومات،الشبكات وتزويد االستشارات التكنولوجية
والنصائح املرتبطة مبا ذكر أعاله؛ تصميم وحتديث

برامج التشغيل لشبكة احلاسوب واخلوادم؛ تصميم
وحتديث لربانمج تشغيل شبكات احلوسبة السحابية؛
التصميم التقين والتخطيط لشبكات االتصاالت؛

تصميم وحتديث لربامج أمن االنرتنت؛ تصميم وحتديث
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
 برجميات احلاسوب وبرامج احلاسوب؛،ل لحاسوب
خدمات برامج احلاسوب؛ حتضري وتوفري املعلومات
ذات العالقة ابحلاسوب ومرافق شبكة احلاسوب؛
املشورة التقنية واخلدمات االستشارية يف حقل

املعلومات التكنولوجية وشبكات السلكية والالسلكية
واالتصاالت؛ االستشارات يف جمال شبكة حوسبة

سحابية وخدمات احلوسبة السحابية؛ االستشارات
التقنية ذات عالقة يف تطبيق واستخدام برجميات
احلاسوب؛ اإلستشارات وخدمات البياانت يف حقل

ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂů
ƐƵƉƉŽƌƚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐ͕
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚĚĂƚĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ŽŶͲůŝŶĞĐŽŵƉƵƚĞƌƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ
333
ƐĞƌǀŝĐĞƐŐŝǀĞŶŽŶͲůŝŶĞ͖ƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐŽĨ/ŶƚĞƌŶĞƚƐĞĐƵƌŝƚǇ
ƉƌŽŐƌĂŵƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƌĞŶƚĂů͖ĚĞƐŝŐŶ͕ĚƌĂǁŝŶŐĂŶĚ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚǁƌŝƚŝŶŐ͕ĂůůĨŽƌƚŚĞĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶŽĨǁĞďƉĂŐĞƐ
ŽŶƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͖ǀŝƌƚƵĂůĂŶĚŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞŝŵĂŐĞĐƌĞĂƚŝŽŶ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĐƌĞĂƚŝŶŐ͕ŽƉĞƌĂƚŝŶŐĂŶĚŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐĚĂƚĂďĂƐĞƐ
ĂŶĚ/ŶƚƌĂŶĞƚƐ͖ĐƌĞĂƚŝŶŐĂŶĚŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐǁĞďƐŝƚĞƐ͖ĐƌĞĂƚŝŶŐ͕
ŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐĂŶĚŚŽƐƚŝŶŐƚŚĞǁĞďƐŝƚĞƐŽĨŽƚŚĞƌƐ͖ŚŽƐƚŝŶŐŽĨ
ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͕ǁĞďůŽŐƐ͕ǁĞďƉŽƌƚĂůƐ͖ŚŽƐƚŝŶŐŽĨƉůĂƚĨŽƌŵƐŽŶ
ƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͖ŚŽƐƚŝŶŐĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
ŽƚŚĞƌƐ͖ŚŽƐƚŝŶŐŵĞŵŽƌǇƐƉĂĐĞŽŶƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͖ŚŽƐƚŝŶŐĂŶĚ
ƌĞŶƚĂůŽĨŵĞŵŽƌǇƐƉĂĐĞĨŽƌǁĞďƐŝƚĞƐ͖ŚŽƐƚŝŶŐŽĨĞͲ
ĐŽŵŵĞƌĐĞƉůĂƚĨŽƌŵƐŽŶƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͖ŚŽƐƚŝŶŐŽĨ
ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂĂŶĚŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͖ŚŽƐƚŝŶŐŽĨ
ƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌƵƐĞŝŶůŝďƌĂƌǇŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ŚŽƐƚŝŶŐŽŶͲůŝŶĞ
ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐĨŽƌĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ͖ŚŽƐƚŝŶŐŽŶͲ
ůŝŶĞǁĞďĨĂĐŝůŝƚŝĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌƐ͖ŚŽƐƚŝŶŐŽĨĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚĚĂƚĂ͕
ĨŝůĞƐ͕ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ŚŽƐƚŝŶŐŽĨƐĞƌǀĞƌƐ͖
ŽƉĞƌĂƚŝŶŐĂŶĚƉƌŽǀŝĚŝŶŐƐĞĂƌĐŚĞŶŐŝŶĞƐ͖ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĂŶĚ
ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞŽĨĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƚĞŵƉŽƌĂƌǇ
ƵƐĞŽĨŽŶůŝŶĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞƚŽŽůƐĂŶĚŽŶͲůŝŶĞŶŽŶͲ
ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐ
ĂŶĚƐĞƌǀĞƌƐ͖ƌĞŶƚĂůŽĨŽƉĞƌĂƚŝŶŐƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌĂĐĐĞƐƐŝŶŐĂŶĚ
ƵƐŝŶŐĂĐůŽƵĚĐŽŵƉƵƚŝŶŐŶĞƚǁŽƌŬ͖ƌĞŶƚĂůŽĨŽƉĞƌĂƚŝŶŐ
ƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚƐĞƌǀĞƌƐ͖ƌĞŶƚĂůŽĨǁĞď
ƐĞƌǀĞƌƐ͖ƌĞŶƚĂůŽĨĐŽŵƉƵƚĞƌŐĂŵĞƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇƵƐĞŽĨŽŶͲůŝŶĞŶŽŶͲĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐ
ƐŽĨƚǁĂƌĞĨŽƌĂĐĐĞƐƐŝŶŐĂŶĚƵƐŝŶŐĂĐůŽƵĚĐŽŵƉƵƚŝŶŐ
ŶĞƚǁŽƌŬ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƚĞŵƉŽƌĂƌǇƵƐĞŽĨ/ŶƚĞƌŶĞƚƐĞĐƵƌŝƚǇ
ƉƌŽŐƌĂŵƐ͖ƌĞŶƚĂůŽĨŵĞŵŽƌǇƐƉĂĐĞŽŶƐĞƌǀĞƌƐĨŽƌŚŽƐƚŝŶŐ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐďƵůůĞƚŝŶďŽĂƌĚƐ͖ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐŽĨĐŽŵƉƵƚĞƌƐǇƐƚĞŵƐ
ďǇƌĞŵŽƚĞĂĐĐĞƐƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐĞĐƵƌŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌ
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĂŐĂŝŶƐƚŝůůĞŐĂůŶĞƚǁŽƌŬĂĐĐĞƐƐ͖/dƉƌŽũĞĐƚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶŽĨĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐƵƐŝŶŐ
ƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐǇƐƚĞŵƐŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ĐŽŵƉƵƚĞƌƉƌŽũĞĐƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĚĂƚĂƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ;WͿ͖ƐĞƌǀĞƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ
ŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨƉŽǁĞƌ͕ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͕ŐĂƐĂŶĚǁĂƚĞƌ
ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͖ĞŶĞƌŐǇĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ͕ĞŶĞƌŐǇĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĞŶĞƌŐǇŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ
ƐƚƵĚŝĞƐŝŶƚŽĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͕ŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
ĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĞŶĞƌŐǇƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͖ƚĞĐŚŶŝĐĂůƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌ
ĐŽůůĞĐƚŝŶŐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĨƌŽŵƌĞŵŽƚĞĞŶĞƌŐǇĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ
ĐĂůĐƵůĂƚŽƌƐ͖ĐŽŶƐƵůƚŝŶŐĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶŽĨ
ĞůĞĐƚƌŝĐĞŶĞƌŐǇ͕ŐĂƐ͕ƉŽǁĞƌ͕ŚĞĂƚĂŶĚǁĂƚĞƌ͖ǁĞĂƚŚĞƌ
ĨŽƌĞĐĂƐƚŝŶŐ͖ǁĞĂƚŚĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƐŝŐŶ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĂĚǀŝƐŽƌǇƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽĂůů
ƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚƐĞƌǀŝĐĞƐ͘

خدمات برامج احلاسوب؛ حتضري وتوفري املعلومات

ذات العالقة ابحلاسوب ومرافق شبكة احلاسوب؛
واخلدمات االستشارية يف حقل
العدداملشورة
2017/10/1التقنية
التاسع عرش
املعلومات التكنولوجية وشبكات السلكية والالسلكية
واالتصاالت؛ االستشارات يف جمال شبكة حوسبة

سحابية وخدمات احلوسبة السحابية؛ االستشارات
التقنية ذات عالقة يف تطبيق واستخدام برجميات
احلاسوب؛ اإلستشارات وخدمات البياانت يف حقل

 معلومات، تكنولوجيا املعلومات،دمج نظام احلاسوب
هندسة التكنولوجيا والبنية التحتية؛ استشارات أمن
احلاسوب؛ تصميم وحتديث أنظمة احلاسوب وشبكات
السلكية والالسلكية واالتصاالت واملعدات؛ خدمات
إدارة احلاسوب؛ خدمات الدعم التشغيلي لشبكات

 شبكات السلكية والالسلكية واالتصاالت،احلاسوب
وشبكة نقل البياانت؛ خدمات احلاسوب عرب االنرتنت؛

خدمات الربجمة مقدمة عرب االنرتنت؛ برجمة برامج أمن
 والكتابة، ورسم،االنرتنت؛ أتجري احلاسوب؛ تصميم

 كل ذلك لتحويل الربجمي لصفحات الويب،املفوضة
على االنرتنت؛ خدمات خللق صورة افرتاضية وتفاعلية؛
 تشغيل واحلفاظ على قواعد البياانت واالنرتنت؛،إنتاج

 احلفاظ على،إنتاج وتشغيل مواقع ويب؛ إنتاج
واستضافة مواقع ويب لآلخرين؛ استضافة قواعد
 وبواابت الويب؛ استضافة برامج، واملدوانت،البياانت
على االنرتنت؛ استضافة تطبيقات احلاسوب املرجمة
لآلخرين؛ استضافة مساحة للذاكرة على االنرتنت؛

استضافة وأتجري مساحة للذاكرة للمواقع االلكرتونية؛
 منصات التجارة االلكرتونية على/استضافة برامج

االنرتنت؛ استضافة تطبيقات الوسائط املتعددة

والتفاعلية؛ استضافة الربجميات لالستخدام يف إدارة
املكتبة؛ استضافة مرافق االنرتنت إلجراء مناقشات
تفاعلية؛ استضافة مرافق ويب عرب االنرتنت لآلخرين؛
 تطبيقات، ملفات،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

التشغيل للوصول واستخدام شبكة حوسبة سحابية؛

أتجري برانمج التشغيل لشبكة احلاسوب واخلوادم؛
أتجري خوادم الويب؛ أتجري لربجميات ألعاب احلاسوب؛
تزويد اإلستخدام املؤقت عرب االنرتنت لشبكة التشغيل

أدوات الربجمة وبرانمج التشغيل عرب االنرتنت غري قابلة
للتحميل لشبكة احلاسوب واخلوادم؛ أتجري برانمج
2017/10/1
التاسع عرش
واستخدام شبكة حوسبة سحابية؛
للوصول
العددالتشغيل
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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
السحابية؛ تزويد مؤقت الستخدام برامج أمن

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
شبكة احلاسوب ابستخدام الربجميات؛ خدمات دمج
أنظمة احلاسوب؛ إدارة مشاريع احلاسوب يف جمال
تصنيع بياانت الكرتونية ( إي دي يب)؛ أدارة اخلادم؛
االستشارة يف جمال الطاقة ،الكهرابء ،الغاز واملياه؛

فعالية/كفاءة الطاقة واحلفاظ على الطاقة وإدارة
الطاقة؛ القيام ابلدراسات والتحاليل يف جمال احلفاظ
على البيئة واملوارد الطبيعة وإنتاج الطاقة املستدامة؛
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؛
خدمات التصميم الداخلي؛ املعلومات واخلدمات

األستشارية ذات عالقة ابخلدمات املذكورة أعاله .
In the name of: Orange Brand Services Limited
أبسم  :أورانج براند سريفيسز
ليميتد

العنوووو ا  :أورانوووو برانووووو سيرفيسووووزم
ليميتوووووا  7وووو ر لنووووو ريفيرسوووو يوا

ĚĚƌĞƐƐ͗KƌĂŶŐĞƌĂŶĚ^ĞƌǀŝĐĞƐ>ŝŵŝƚĞĚ͕ϯDŽƌĞ
>ŽŶĚŽŶZŝǀĞƌƐŝĚĞ͕>ŽŶĚŽŶ͕^ϭϮY͕hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ

لنووو ا أس ت 2 1أيووه كي و ا المملكووا

المتحوة.

عنوان التبليغ  :احملامي مهند عساف  -اتقان
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Trade Mark No.: 31031
In Class: 34
Tra de Ma rk
In Cla ss : 34





 30130 : العالمة التجارية رقم
 34 : يف الصنف



No.: 3 103 1

Da te : 1 2 /0 3 /2 017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗t ŝƌĞ ĚǀĂƉŽƌŝǌĞ ƌĨŽƌĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ
ĂŶĚĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞ ǀŝĐĞ Ɛ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞ Ě͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
ĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞƐ͕
ƉŝƉĞ ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞ ǁŝ ŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞ ƚĞ Ŭ͖
ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞ Ɛ;ŶŽƚĨŽƌŵĞ ĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞ ƐͿ͖
ƐŵŽŬĞ ƌƐΖ ĂƌƚŝĐůĞ Ɛ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ ƉĂƉĞ ƌĂŶĚƚƵďĞ Ɛ͕
ĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ ĨŝůƚĞ ƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƚŝŶƐ͕ĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ ĐĂƐĞ ƐĂŶĚĂƐŚƚƌĂǇƐ͕
ƉŝƉĞ Ɛ͕ƉŽĐŬĞ ƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌŽůůŝŶŐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞƐ͕ůŝŐŚƚĞ ƌƐ͖
ŵĂƚĐŚĞ Ɛ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞ 
ŽĨďĞ ŝŶŐŚĞ ĂƚĞ Ě͕Ğ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞ ǀŝĐĞ ƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĨŽƌƚŚĞ 
ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨŚĞ ĂƚŝŶŐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞƐŽƌƚŽďĂĐĐŽŝŶŽƌĚĞ ƌƚŽƌĞ ůĞ ĂƐĞ
ŶŝĐŽƚŝŶĞ Ͳ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞ ƌŽƐŽůĨŽƌŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ͖ůŝƋƵŝĚŶŝĐŽƚŝŶĞ 
ƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞ ŝŶĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖ĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐ
ƐŵŽŬŝŶŐĚĞ ǀŝĐĞ Ɛ͖Ğ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖Ğ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ
ĂƐƐƵďƐƚŝƚƵƚĞ ĨŽƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖ĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞ ǀŝĐĞ Ɛ
ĨŽƌƚŚĞ ŝŶŚĂůĂƚŝŽŶŽĨŶŝĐŽƚŝŶĞ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞ ƌŽƐŽů͖ŽƌĂů
ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐĚĞ ǀŝĐĞ ƐĨŽƌƐŵŽŬĞ ƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚ
ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞ Ɛ͖ƐŵŽŬĞ ƌΖ ƐĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞ ĂĨŽƌĞ ƐĂŝĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŝŶĐůƵĚĞ ĚŝŶĐůĂƐƐϯϰ͖ĚĞ ǀŝĐĞ ƐĨŽƌĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐŚĞ ĂƚĞ Ě
ĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ ƐĂŶĚĐŝŐĂƌƐĂƐǁĞ ůůĂƐŚĞ ĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͖
Ğ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐƌĞ ĐŚĂƌŐĞ ĂďůĞ ĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ ĐĂƐĞƐ͘

Date: 12/03/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗tŝƌĞĚǀĂƉŽƌŝǌĞƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕
ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞƚĞŬ͖
ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ;ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖
ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌĂŶĚƚƵďĞƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƚŝŶƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐĂŶĚĂƐŚƚƌĂǇƐ͕
ƉŝƉĞƐ͕ƉŽĐŬĞƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌŽůůŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ůŝŐŚƚĞƌƐ͖
ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞ
ŽĨďĞŝŶŐŚĞĂƚĞĚ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĨŽƌƚŚĞ
ƉƵƌƉŽƐĞŽĨŚĞĂƚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐŽƌƚŽďĂĐĐŽŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞůĞĂƐĞ
ŶŝĐŽƚŝŶĞͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽůĨŽƌŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ͖ůŝƋƵŝĚŶŝĐŽƚŝŶĞ
ƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂƐƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĨŽƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ
ĨŽƌƚŚĞŝŶŚĂůĂƚŝŽŶŽĨŶŝĐŽƚŝŶĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽů͖ŽƌĂů
ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚ
ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌΖƐĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϯϰ͖ĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐŚĞĂƚĞĚ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐĂŶĚĐŝŐĂƌƐĂƐǁĞůůĂƐŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͖
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ͘







30130 : ية رقم
العالمة ا لتجار

34 : يف ا لصنف


ونية
اال لكرت
ّع؛
املصن
أو

:

ا لتاريخ

 7102/13/07 : التاريخ
،ا لتبغ
،فيع
ا لر

منتجات
السيجار

بدا ئل التبغ
السعوط؛
نفل؛
ا لتبغ وا لقر
يف
مبا
،املدخنني
مستلزمات
ا لطبية( ؛

من مزيج
األغراض

املصنوعة
)لغري
ذ لك

7102 /13 /07

للسجا ئر
ا لسلكية
املبخرات
:
اجل
من
اخلام
،ا لتبغ
ونية؛
اال لكرت
ا لتدخني
ة
وأجهز

،السجائر
،السيجار
تبغ
،ا ليدوية
ا للف
السجائر

ذ لك
يف
مبا
كينات
ما
تبغ

،ا لسعوط

تبغ

،املضغ

تبغ

،الغليون

 املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية: من اجل
 اخلام أو املصنّع؛،وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ

، علب ا لتبغ،السجائر
فال تر
 أدوات اجليب للف،الغال يني
،ا لتبغ

أعواد

ا لثقاب؛

، ا لسجا ئر
وأان بيب
ق
ر
و
،علب ومنافض السجائر

أعواد

ا لقد احات؛

،السجائر

ونية
إ لكرت
ة
أجهز
،
تسخينها
يتم
ا ليت
ا لتبغ
منتجات
ق
وقطعها لغا ية تسخني السجائر أو ا لتبغ من أجل إطال
السا ئل
حما ليل النيكوتني
؛
لالستنشاق
ني
ا لتدخ
ة
أجهز
اال لكرتونية؛
ا لسجا ئر

ونية
اال لكرت

ا لسجا ئر

ونية؛
اإل لكرت

رذ اذ ا لنيكوتني
يف
املستخدمة

ا لسجا ئر

اإل لكرتوين؛

، السجائر، مبا يف ذلك السيجار،منتجات التبغ
 تبغ، تبغ ماكينات اللف اليدوية،السيجار الرفيع

ونية
اإل لكرت
ة
األجهز
ا لتقليد ية؛
السجائر
عن
كبد ائل
ة ا لتبخري
الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهز
ا لتبغ؛

وبدا ئل

التبغ

منتجات

،

للمدخنني

م
ونية؛ قطع ولواز
املدخنني للسجائر اإل لكرت
؛
34 الفئة
يف
،املتضمنة
سا بقا
ة
ر
كو
املذ
كذ لك
و

ملسخ ن
ا
ّ

والسيجار

السجائر

اب لفم

مستلزمات
للمنتجات

إطفاء

ة
أجهز

 السجائر املصنوعة، تبغ السعوط، تبغ املضغ،الغليون

من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ )لغري
 مبا يف ذلك،األغراض الطبية(؛ مستلزمات املدخنني

، علب التبغ، فالتر السجائر، ورق وأانبيب السجائر
 أدوات اجليب للف، الغاليني،علب ومنافض السجائر
، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ،السجائر

 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

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
 ؛34  يف الفئة،للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة

خن وكذلك
ّ أجهزة إطفاء السجائر والسيجار املس

خنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة
ّ أعواد التبغ املس
In the name of: Philip Morris Products S.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




 .إلعادة الشحن
 فيليب موريس برودكتس: أبسم

2000 ا7 جينرين و وب

. إيه.أس

 كو ا:

العنو ا

تيلا س يس ار

ن

-  سااب وشركاهم ل لملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 البرية4427 ب. ص

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





والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة



اإل لكرتونية القابلة
In the

كتس
برود

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

336

املسخنة؛ علب السجائر
أعواد ا لتبغ
ّ

name of: Phili p Morris Produc ts S.A.

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

:

2000

-

الفكرية

ا7

ل لملكية



506



; 99

حق

اصحاهبا

والعبارات

العام

اليعطي

الكلمات

االستخد ام

ذات

ا

يسر
ا

كو
س

:

ا

تيلا

. إيه.أس
العنو
ن

2017/10/1 العدد التاسع عرش

كاهم
وشر






.إلعادة الشحن
 فيليب موريس: أبسم

جينرينوو وب

سااب
: عنوان التبليغ
 البرية4427 ب. ص

العالمة
تسجيل هذه
ان
:
ابستخدام

واألرقام

املطلق

احلماية

والرسومات الوصفية
ل عن العالمة
مبعز



Ϳ


Trade Mark No.: 31032



Trade Mark No.: 31032

In Class: 34
Date: 12/03/2017

 30137 : العالمة التجارية رقم


In Class : 34
Date : 12/03/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗t ŝƌĞ ĚǀĂƉŽƌŝǌĞ ƌĨŽƌĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ









30137 : ية رقم
العالمة التجار


االلكرتونية

للسجائر


34 : يف الصنف
7102 /13 /07 : التاريخ

 34 : يف الصنف
 7102/13/07 : التاريخ

ĂŶĚĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞ ǀŝĐĞ Ɛ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞ Ě͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
ĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞƐ͕
ƉŝƉĞ ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞ ǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞ ƚĞ Ŭ͖

املبخرات

:

ّع؛
أو املصن
اخلام
،اال لكرتونية؛ ا لتبغ
،السجائر
،السيجار
ذلك
يف
مبا

السلكية

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗tŝƌĞĚǀĂƉŽƌŝǌĞƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕
ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞƚĞŬ͖
ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ;ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖
ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌĂŶĚƚƵďĞƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƚŝŶƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐĂŶĚĂƐŚƚƌĂǇƐ͕
ƉŝƉĞƐ͕ƉŽĐŬĞƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌŽůůŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ůŝŐŚƚĞƌƐ͖
ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞ
ŽĨďĞŝŶŐŚĞĂƚĞĚ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĨŽƌƚŚĞ
ƉƵƌƉŽƐĞŽĨŚĞĂƚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐŽƌƚŽďĂĐĐŽŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞůĞĂƐĞ
ŶŝĐŽƚŝŶĞͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽůĨŽƌŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ͖ůŝƋƵŝĚŶŝĐŽƚŝŶĞ
ƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂƐƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĨŽƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ
ĨŽƌƚŚĞŝŶŚĂůĂƚŝŽŶŽĨŶŝĐŽƚŝŶĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽů͖ŽƌĂů
ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚ
ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌΖƐĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϯϰ͖ĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐŚĞĂƚĞĚ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐĂŶĚĐŝŐĂƌƐĂƐǁĞůůĂƐŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͖
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ

املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية

:

اجل

من

وأجهزة ا لتدخني
،التبغ
منتجات

من اجل

املصنع؛
ّ  اخلام أو،وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ
، السجائر، مبا يف ذلك السيجار،منتجات التبغ
 تبغ، تبغ ماكينات اللف اليدوية،الس يجار الرفيع
 السجائر املصنوعة، تبغ السعوط، تبغ املضغ،الغليون
من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ )لغري

 مبا يف ذلك،األغراض الطبية(؛ مستلزمات املدخنني
، علب التبغ، فالتر السجائر، ورق وأانبيب السجائر

 أدوات اجليب للف، الغاليني،علب ومنافض السجائر
، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ،السجائر
 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
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
 ؛34  يف الفئة،للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة
أجهزة إطفاء السجائر والسيجار املس ّخن وكذلك

أعواد التبغ املس ّخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة
In the name of: Philip Morris Products S.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





 . إلعادةالشحن
 فيليب موريس برودكتس: أبسم
. إيه.أس

2000 ا7  كو ا جينرين و وب: العنو ا
تيلا س يس ار

ن

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 البرية4427 ب. ص
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Trade Mark No.: 31033
In Class: 9

Tra de Mark
No. : 31033
In Cla ss : 9



 30133 : العالمة التجارية رقم
 5 : يف الصنف






Date : 12/03/
2017
/ŶZ ĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĂƚƚĞ ƌŝĞ ƐĨŽƌ
ďĂƚƚĞ

Date: 12/03/2017

ĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐ
ƌŝĞ ƐĨŽƌĞůĞ ĐƚƌŽŶ
ĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖
ŝĐĚĞ ǀŝĐĞ ƐƚŚĂ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞ
ƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌ
ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶ
ŚĞ ĂƚŝŶŐ
ŚĞ ĂƚŝŶŐƚŽďĂ
ŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
ĐĐŽ͖h ^ĐŚĂƌŐĞ
ĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌ
ĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌ

ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶ
ŚĞ ĂƚŝŶŐƚŽďĂ
ŝĐĚĞ ǀŝĐĞ ƐƚŚĂ
ĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞ
ƚ
ĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖ĐĂƌ
ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶ
ĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌ
ŝĐ
ĚĞ ǀŝĐĞ ƐƚŚĂ
ŚĞ ĂƚŝŶŐƚŽďĂ
ƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌ
ĐĐŽ͖ďĂƚƚĞ ƌǇĐŚ

ĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ůĞ
ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ
ƚƚĞ Ɛ͘

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖

ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ

ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
In
the name of: Awj Investments Ltd.

In the





name of: Phil
i p Mo rris Pro
duc ts S.A.
ĚĚƌĞƐƐ ͗YƵ
Ăŝ:Ğ ĂŶƌĞ ŶĂƵ
Ěϯ͕ϮϬϬϬEĞ
^ǁŝ ƚǌĞƌ ůĂŶĚ
ƵĐŚĂƚĞů ͕

ĚĚƌĞƐƐ ĨŽƌ
^ĞƌǀŝĐĞƐ :


30133 : ية رقم
العالمة ا لتجار

5 : يف الصنف

7102 /13 /07 :
خ
التاري
ايت
بطار
اإللكرتونية؛
لل سجائر
ايت
 البطار:
اجل
من
ة
 أجهز،سخني التبغ
إللكرتونية املستخدمة لت
األجهزة ا
خدمة لتسخني التبغ؛
ة االلكرتونية املست
ال شحن لألجهز
امل ستخدمة
اإللكرتونية
لألجهزة
يب
س
ا
يو
احن
شو
سجائر اإللكرتونية؛
شواحن ا لسيارات لل
لتسخني التبغ؛
خدمة لت سخني التبغ ؛
ة املست
السيارات لألجهز
شواحن

.سجائر اإللكرتونية
ايت ال
شواحن بطار
كتس
فيليب موريس برود
: أبسم

 7102/13/07 : التاريخ

 البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت: من اجل
 أجهزة،األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ

 أوج انفستمنتس ليمتد: أبسم

ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
 الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛. إيه.أس
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϯϭϰϬ͕ZŽĂĚdŽǁŶ͕dŽƌƚŽůĂ͕ƌŝƚŝƐŚ
ا روب7110 .ب. ص: العنوووووووووووووووووو ا
- الفكرية
املستخدمة
اإللكرتونية
لألجهزة
سااباسو يب
 يو:شوغاحن
للملكية
كاهم
شر
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
عنوان التبلي
sŝƌŐŝŶ/ƐůĂŶĚƐ
البريتة رتووووووو الا جوووووووزر العوووووووذراء
 و ا442
 توووووو7 ب. ص
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͘ للسجائر اإللكرتونية؛

لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات








ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


; 92

Ϳ

In the name of: Philip Morris Products S.A.

2000



كو

س

:

ا

تيلا




 فيليب موريس برودكتس: أبسم
. إيه.أس

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
 ^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

;3Ϳ

ا

البريط نيا
السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛
شواحن
حلم
بيت
:
التبليغ
عنوان
 .شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية





جينرينوو وب

يسر
ا



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ا7

2000 ا7 جينرين و وب

 كو ا: العنو ا

تيلا س يس ار





ن

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

 البرية4427 ب. ص
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; 92 Ϳ



Trade Mark No.: 31123
In Class: 43
Date: 21/03/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚĞƌŝŶŐ;&ŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬͿ
In the name of: Rawan Tala't Nassef Bosheh
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ^ŚĂƌΖĞ<ŚĂůŝůů^ĂŬĂŬŝŶǇ







ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚ^ŚĂƌΖĞ<ŚĂůŝů
ů^ĂŬĂŬŝŶǇ






 30073 : العالمة التجارية رقم

 43 : يف الصنف

 7102/13/70 : التاريخ
  التزويد ابلطعام والشراب: من اجل

 روان طلعت نصيف بوشة: أبسم

 رام هللا وووووووو ر خليوووووووول: العنوووووووو ا

الس كين

 رام هللا شارع خليل السكاكيين: عنوان التبليغ



العنو
ن
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Trade Mark No.: 31034
In Class: 11

 30134 : العالمة التجارية رقم
 00 : يف الصنف



Trade Mark No.: 31034
In Class : 11
Date: 12/03/2017

30134 : العالمة التجارية رقم

00 : يف الصنف


Date: 12/03/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ͘

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ

In the name of: Phili p Morris Products S.A.

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ͘

:

7102 /13 /07 : التاريخ

 7102/13/07 : التاريخ

ة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر
 أجهز: من اجل
توليد
ة
أجهز
السوائل؛
تسخني
أجهزة
اإللكرتونية؛


.البخار
 فيليب: أبسم

 أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر: من اجل
اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد
كتس
برود

2000

-

الفكرية

ا7

للملكية

موريس

جينرينوو وب

كاهم
وشر

كو ا

يسر
ا

س

. إيه.أس

:

العنو ا

تيلا



In the name of: Philip Morris Products S.A.






. إيه.أس

; 92 Ϳ

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


510



ن

 سااب: عنوان التبليغ
 البرية4427 ب. ص


 .البخار
 فيليب موريس برودكتس: أبسم











2000 ا7 جينرين و وب

 كو ا:

العنو ا

تيلا س يس ار

ن

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 البرية4427 ب. ص











Trade Mark No.: 31035
In Class: 34

Trade Mark No.: 31034
In Class : 11
Date: 12/03/2017

Date: 12/03/2017



; 92 Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ͘

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗tŝƌĞĚǀĂƉŽƌŝǌĞƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
In the name of: Phili p Morris Products S.A.

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕
ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞƚĞŬ͖
; 92 Ϳ
ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ;ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖
ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌĂŶĚƚƵďĞƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƚŝŶƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐĂŶĚĂƐŚƚƌĂǇƐ͕
ƉŝƉĞƐ͕ƉŽĐŬĞƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌŽůůŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ůŝŐŚƚĞƌƐ͖
ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞ
ŽĨďĞŝŶŐŚĞĂƚĞĚ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĨŽƌƚŚĞ
ƉƵƌƉŽƐĞŽĨŚĞĂƚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐŽƌƚŽďĂĐĐŽŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞůĞĂƐĞ
ŶŝĐŽƚŝŶĞͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽůĨŽƌŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ͖ůŝƋƵŝĚŶŝĐŽƚŝŶĞ
ƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂƐƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĨŽƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ
ĨŽƌƚŚĞŝŶŚĂůĂƚŝŽŶŽĨŶŝĐŽƚŝŶĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽů͖ŽƌĂů
ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚ
ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌΖƐĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϯϰ͖ĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐŚĞĂƚĞĚ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐĂŶĚĐŝŐĂƌƐĂƐǁĞůůĂƐŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͖
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ͘
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ









:

 30139 : العالمة التجارية رقم
 34 : يف الصنف









30134 : العالمة التجارية رقم

00 : يف الصنف


7102 /13 /07 : التاريخ

 7102/13/07 : التاريخ

ة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر
 أجهز: من اجل
توليد
ة
أجهز
السوائل؛
تسخني
أجهزة
اإللكرتونية؛


.البخار
 فيليب: أبسم

 املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية: من اجل
 اخلام أو املصنّع؛،وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ
كتس
برود

2000

-

الفكرية

ا7

للملكية

موريس

جينرينوو وب

كاهم
وشر

كو ا

يسر
ا

س

. إيه.أس

:

العنو ا

تيلا

ن

 سااب: عنوان التبليغ
 البرية4427 ب. ص


، السجائر، مبا يف ذلك السيجار،منتجات التبغ
 تبغ، تبغ ماكينات اللف اليدوية،السيجار الرفيع




 السجائر املصنوعة، تبغ السعوط، تبغ املضغ،الغليون

من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ )لغري
 مبا يف ذلك،األغراض الطبية(؛ مستلزمات املدخنني

، علب التبغ، فالتر السجائر، ورق وأانبيب السجائر
 أدوات اجليب للف، الغاليني،علب ومنافض السجائر
، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ،السجائر

 أجهزة إلكرتونية، منتجات التبغ اليت يتم تسخينها
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق

رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حما ليل 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

 منتجات التبغ وبدائل التبغ؛، ابلفم للمدخنني

رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حما ليل النيكوتني السائل

املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية

العدد التاسع عرش 2017/10/1

كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية
الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري

ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϯϰ͖ĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐŚĞĂƚĞĚ
͖ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐĂŶĚĐŝŐĂƌƐĂƐǁĞůůĂƐŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ
͘ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ
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ابلفم للمدخنني  ،منتجات التبغ وبدائل التبغ؛
مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم
للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة ،يف الفئة  34؛

خن وكذلك
أجهزة إطفاء السجائر والسيجار املس ّ
خنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة
أعواد التبغ املس ّ
إلعادة الشحن .املبخرات السلكية للسجائر
االلكرتونية وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ ،اخلام أو
املصنع؛ 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
التبغ )لغري األغراض الطبية(؛ مستلزمات املدخنني ،مبا

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
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؛ وأجه زة التبخري ابلفم للمدخنني  ،منتجات التبغ
وبدائل التبغ؛ ؛ مستلزمات املدخنني للسجائر
اإللكرتونية؛ قطع ولوازم للمنتجات املذكورة سابقا

املتضمنة ،يف الفئة  34أجهزة إطفاء السجائر
خنة؛ علب
والسيجار املسخّن وكذلك أعواد التبغ املس ّ
السجائر اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن .

أبسم  :فيليب موريس برودكتس
أس .إيه.
العنو ا  :كو ا
ن

جينرين و وب 7ا 2000

تيلا س يس ار

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

ص .ب  4427البرية

 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة



In the name of: Philip Morris Products S.A.
͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :








املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
احلماية
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

العدد التاسع عرش 2017/10/1
مبعزل عن العالمة
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العالمة التجارية رقم  30136 :
يف الصنف 5 :
العالمة التجارية رقم 30136 :




يف الصنف 5 :

Trade Mark No.: 31036
In Class:
9 Mark No.: 31036
Trade





In Class: 9



التاريخ  7102/13/07 :

التاريخ 7102 /13 /07 :

Date: 12/03/2017
Date: 12/03/2017
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ



من اجل  :العدسات الالصقة؛ العلب واحلافظات
للعدسات الالصقة .

ŽŶƚĂĐƚůĞŶƐĞƐ͖ĐĂƐĞƐĂŶĚĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐĨŽƌ

͘ĐŽŶƚĂĐƚůĞŶƐĞƐ

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ŽŶƚĂĐƚůĞŶƐĞƐ͖ĐĂƐĞƐĂŶĚĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐĨŽƌ
In the name
of: SEED CO., LTD.
الالصقة؛ العلب واحلافظات
العدسات
من اجل :
كو ،.ليميتد
أبسم  :سيد
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϰϬͲϮ͕,ŽŶŐŽϮͲĐŚŽŵĞ͕ƵŶŬǇŽͲŬƵ͕dŽŬǇŽ
͘ĐŽŶƚĂĐƚůĞŶƐĞƐ

ϭϭϯϬϬϯϯ͕:ĂƉĂŶ
للعدسات الالصقة .
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
كاهم للملكية الفكرية -
عنوان التبليغ  :سااب وشر
In the name of: SEED CO., LTD.
 4427البرية
ب ليميتد
أبسم  :سيدصكو،..
العنووووووووو ا
تشووووو

10- 2 :ا ه نلووووووووو

ا ب نكيووووو

- 2

-كووووو ا ط كيووووو

1170077ا الي ب

:






͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϰϬͲϮ͕,ŽŶŐŽϮͲĐŚŽŵĞ͕ƵŶŬǇŽͲŬƵ͕dŽŬǇŽ
ϭϭϯϬϬϯϯ͕:ĂƉĂŶ

العنووووووووو ا 10- 2 :ا ه نلووووووووو - 2
تشووووو





ا ب نكيووووو -كووووو ا ط كيووووو


Ϳ ; 0

1170077ا الي ب

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

ص .ب  4427البرية




; 0512
Ϳ






















Trade Mark No.:
31037
Trade
Mark No.: 31037

العالمة التجارية رقم  30132 :

العالمة التجارية رقم  30132 :

يف الصنف  75 :

يف الصنف  75 :

التاريخ  7102/13/03 :
من اجل  :اللحوم واالمساك وحلوم الدواجن والصيد ،

التاريخ  7102/13/03 :
من اجل  :اللحوم واالمساك وحلوم الدواجن والصيد ،

خالصات
ومطهوة ،

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

ابو عليا

والدهون الصاحلة لألكل 
أبسم  :رامي عوض هللا عبدهللا
الرئيس

عنوان التبليغ  :رام هللا دي ر جرير الشارع الرئيسي


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
Date: 13/03/2017

ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚĞƌ:ĂƌĞĞƌůƐŚĂƌΖĞůƌĂĞƐĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚĞƌ:ĂƌĞĞƌ
ůƐŚĂƌΖĞůƌĂĞƐĞ






عنوان التبليغ  :رام هللا دي ر جرير الشارع الرئيسي



Date: 13/03/2017

In the name of: Rame Awadallah Abdallah Abu Alia


جريوور الشوو ر
العنوو ا  :رام هللا بيوور

الرئيس

In Class: 29

ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ابلسكر  ،البيض واحلليب ومنتجات احلليب  ،الزيوت
اللحم  ،فواكه وخضروات حمفوظة وجمففة
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
والدهون الصاحلة لألكل 
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ
وفواكه مطبوخةIn the nameof: Rame Awadallah Abdallah Abu Alia
ومربيات
هالم (جيلي) ،
عوض هللا عبدهللا
أبسم  :رامي

الزيوت
ابلسكر  ،البيض واحلليب ومنتجات احلليب ،
العنوو ا  :رام هللا بيوور جريوور الشوو ر

ابو عليا

In Class: 29



ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚĞƌ:ĂƌĞĞƌůƐŚĂƌΖĞůƌĂĞƐĞ
Ϳ;7

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚĞƌ:ĂƌĞĞƌ
ůƐŚĂƌΖĞůƌĂĞƐĞ
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Trade Mark No.: 31038
In Class: 38

 30132 : العالمة التجارية رقم
 32 : يف الصنف

Date: 13/03/2017

 7102/13/03 : التاريخ



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ďƌŽĂĚĐĂƐƚĂŶĚƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ
ďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐ
 No.: 31038
Trade Mark
In the name of: sharket telfzyon adwaa lelintaj alfany
In
Class: 38
watlfzyoni

  بث وانتاج تلفزيوين اذاعي: من اجل
 30132 : العالمة التجارية رقم
 شركة تلفزيون اضواء: أبسم
 32 : يف الصنف
لالنتاج الفين والتلفزيوين
 7102/13/03 : التاريخ

Date: 13/03/2017
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚƌĞĞƐƵĨŝĂŶĂŵĂƌĞƚĂůŽůǁĂďŽƵƐĂůŚĂ -  ووو ر سوووفي-  نووو بلس: العنوو ا
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ďƌŽĂĚĐĂƐƚĂŶĚƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ
  بث وانتاج تلفزيوين اذاعي: من اجل
موووو رة وووو ل ل اب صوووو لحه الطوووو بق
ďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐ
In the name of: sharket telfzyon adwaa lelintaj alfany
الس بلشركة تلفزيون اضواء
: أبسم
watlfzyoni
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲƐŚƌĞĞƐƵĨŝĂŶ
عمارة عالول- شارع سفيان-والتلفزيوين
 انبلس: التبليغ
عنوان
لالنتاج الفين
ĂŵĂƌĞƚĂůŽůǁĂďŽƵƐĂůŚĂ
ابوصاحله
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚƌĞĞƐƵĨŝĂŶĂŵĂƌĞƚĂůŽůǁĂďŽƵƐĂůŚĂ
-  ووو ر سوووفي-السابع
الطابقنووو بلس
: العنوو ا






ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲƐŚƌĞĞƐƵĨŝĂŶ
ĂŵĂƌĞƚĂůŽůǁĂďŽƵƐĂůŚĂ

Trade Mark No.: 31039
InClass: 34
;3Ϳ

Tra de Ma rk
In Cla ss : 34
Da te :

No.:

الس بل


عمارة عالول- شارع سفيان-  انبلس: عنوان التبليغ





3 103 9

ĂŶĚĞ ů Ğ ĐƚƌŽŶŝ ĐƐŵŽŬŝ ŶŐĚĞ ǀŝ ĐĞ Ɛ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞ Ě͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝ ŶĐů ƵĚŝ ŶŐĐŝ ŐĂƌƐ͕
Đŝ ŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͕Đŝ ŐĂƌŝů ů ŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽů ů ǇŽƵƌŽǁŶĐŝ ŐĂƌĞ ƚƚĞƐ͕
Ɖŝ ƉĞ ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞ ǁŝ ŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞ ƚĞ Ŭ͖
ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝ ƚƵƚĞ Ɛ; ŶŽƚĨŽƌŵĞ Ěŝ ĐĂů ƉƵƌƉŽƐĞ ƐͿ ͖
ƐŵŽŬĞ ƌƐΖ Ăƌƚŝ ĐůĞ Ɛ͕ŝ ŶĐů ƵĚŝ ŶŐĐŝ ŐĂƌĞ ƚƚĞ ƉĂƉĞ ƌĂŶĚƚƵďĞ Ɛ͕
Đŝ ŐĂƌĞ ƚƚĞ Ĩŝů ƚĞ ƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƚŝ ŶƐ͕Đŝ ŐĂƌĞ ƚƚĞ ĐĂƐĞ ƐĂŶĚĂƐŚƚƌĂǇƐ͕
Ɖŝ ƉĞ Ɛ͕ƉŽĐŬĞ ƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌŽů ů ŝ ŶŐĐŝ ŐĂƌĞ ƚƚĞƐ͕ů ŝ ŐŚƚĞ ƌƐ͖
ŵĂƚĐŚĞ Ɛ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝ ĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞ 
ŽĨďĞ ŝ ŶŐŚĞ ĂƚĞ Ě͕Ğ ůĞ ĐƚƌŽŶŝ ĐĚĞ ǀŝ ĐĞ ƐĂŶĚƚŚĞŝ ƌƉĂƌƚƐĨŽƌƚŚĞ 
ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨŚĞ Ăƚŝ ŶŐĐŝ ŐĂƌĞ ƚƚĞƐŽƌƚŽďĂĐĐŽŝ ŶŽƌĚĞ ƌƚŽƌĞ ů Ğ ĂƐĞ
Ŷŝ ĐŽƚŝ ŶĞ Ͳ ĐŽŶƚĂŝ Ŷŝ ŶŐĂĞ ƌŽƐŽů ĨŽƌŝ ŶŚĂů Ăƚŝ ŽŶ͖ůŝ ƋƵŝ ĚŶŝ ĐŽƚŝ ŶĞ 
ƐŽů Ƶƚŝ ŽŶƐĨŽƌƵƐĞ ŝ ŶĞů Ğ ĐƚƌŽŶŝ ĐĐŝ ŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖ĞůĞ ĐƚƌŽŶŝ Đ
ƐŵŽŬŝ ŶŐĚĞ ǀŝ ĐĞ Ɛ͖Ğ ůĞ ĐƚƌŽŶŝ ĐĐŝ ŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖Ğ ůĞ ĐƚƌŽ Ŷŝ ĐĐŝ ŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ
ĂƐƐƵďƐƚŝ ƚƵƚĞ ĨŽƌƚƌĂĚŝ ƚŝ ŽŶĂů Đŝ ŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖Ğů Ğ ĐƚƌŽŶŝ ĐĚĞ ǀŝ ĐĞ Ɛ
ĨŽƌƚŚĞ ŝ ŶŚĂů Ăƚŝ ŽŶŽĨ Ͳ Ŷŝ ĐŽƚŝ ŶĞ ĐŽŶƚĂŝ Ŷŝ ŶŐĂĞ ƌŽƐŽů ͖ŽƌĂů 
ǀĂƉŽƌŝ Ɛŝ ŶŐĚĞ ǀŝ ĐĞ ƐĨŽƌƐŵŽŬĞ ƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚ
ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝ ƚƵƚĞ Ɛ͖ƐŵŽŬĞ ƌΖ ƐĂƌƚŝ Đů ĞƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝ Đ
Đŝ ŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝ ƚƚŝ ŶŐƐĨŽƌƚŚĞ ĂĨŽƌĞ ƐĂŝ ĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŝ ŶĐů ƵĚĞ Ěŝ ŶĐů ĂƐƐϯϰ͖ĚĞ ǀŝ ĐĞ ƐĨŽƌĞǆƚŝ ŶŐƵŝ ƐŚŝŶŐŚĞ ĂƚĞ Ě
Đŝ ŐĂƌĞ ƚƚĞ ƐĂŶĚĐŝ ŐĂƌƐĂƐǁĞ ů ů ĂƐŚĞ ĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƐƚŝ ĐŬƐ͖
Ğ ůĞ ĐƚƌŽŶŝ ĐƌĞ ĐŚĂƌŐĞ ĂďůĞ Đŝ ŐĂƌĞ ƚƚĞ ĐĂƐĞƐ͘ 
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30135 :


ونية
اال لكرت
ّع؛
املصن
أو

7102 /13 /04

:

ا لتاريخ

لل سجا ئر
ا لسلكية
املبخرات
:
اجل
من
اخلام
،ا لتبغ
وني ة؛
اال لكرت
ا لتدخني
ة
وأجهز

،ال سجائر
،ال سيجار
غ
تب
،ا ليدوية
ا للف

،ا لتبغ
،فيع
ا لر

منتجات
ال سيجار

التبغ
بدا ئل
ال سعوط؛
نفل؛
وا لقر
ا لتبغ
يف
مبا
،املدخنني
م ستلزمات
ا لطبية( ؛

مزيج
من
األغراض

املصنوعة
)لغري
ذ لك





قم
ية ر
العالمة ا لتجار

34 : يف ا لصنف

ال سجائر

،ا لتبغ
علب
ف
لل
اجليب
،ا لتبغ

ذ لك
يف
مبا
كينات
ما
تبغ

،ا لسعوط

،ال سجائر
فال تر
أدوات
،الغال يني

أعواد

ا لث قاب؛

تبغ

،املضغ

تبغ

،الغليون

،
ا ل سجا ئر
وأان بيب
ق
ر
و
،ال سجائر
علب ومنافض

أعواد

ا لقد احات؛

  املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية: من اجل
املصنع؛
ّ  اخلام أو،وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ

،ال سجائر

ونية
إ لكرت
ة
أجهز
،
ت سخينها
يتم
ا ليت
ا لتبغ
منتجات
ق
إطال
أجل
وقطعها لغا ية ت سخني ال سجائر أو ا لتبغ من
ل
ال سا ئ

النيكوتني

حما ليل

؛

لالستن شاق

ا لنيكوتني

ني
ا لتدخ
ة
أجهز
اال لكرتونية؛
ا ل سجا ئر
يف
ونية
اال لكرت
ا ل سجا ئر
ونية؛
اإل لكرت
ا ل سجا ئر
ونية
اال لكرت
ة
األجهز
ا لتقليد ية؛
؛
النيكوتني
على
حتتوي
ا ليت
غ
ا لتب

منتجات

،

للمدخنني

ابلفم

لل سجا ئر
املدخنني
مستلزمات
ا
سا بق
ة
ر
كو
املذ
للمنتجات
م
ولواز

؛

ا لتبخري

إط فاء

ة
أجهز
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ة
وأجهز

التبغ؛
وبد ا ئل
قطع
ونية؛
اإل لكرت

، السجائر، مبا يف ذلك السيجار،منتجات التبغ
 تبغ، تبغ ماكينات اللف اليدوية،السيجار الرفيع
ا ل سجا ئر

رذ اذ

املستخدمة
اإل لكرتوين؛

ال سجائر
عن
كبد ائل
ا لرذاذ ات
الستن شاق

الفئة

يف

 السجائر املصنوعة، تبغ السعوط، تبغ املضغ،الغليون

من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ )لغري
 مبا يف ذلك،األغراض الطبية(؛ مستلزمات املدخنني

، علب التبغ، فالتر السجائر، ورق وأانبيب السجائر
 أدوات اجليب للف، الغاليني،علب ومنافض السجائر
، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ،السجائر

 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

،املتضمنة

علب ومنافض السجائر ،الغاليني ،أدوات اجليب للف
السجائر ،القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ،

تسخينها  ،أجهزة إلكرتونية
عرش اليت يتم
التاسعالتبغ
منتجات
2017/10/1
العدد
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل

املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني
السجائر ّخ نة؛ علب
اإللكرتونية؛التبغ املس
السجائركذلك أعواد
اإللكرتوين؛املس ّخن و
والسيجار
االلكرتونية

ƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂƐƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĨŽƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ
ĨŽƌƚŚĞŝŶŚĂůĂƚŝŽŶŽĨͲŶŝĐŽƚŝŶĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽů͖ŽƌĂů
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ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚ
ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌΖƐĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϯϰ͖ĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐŚĞĂƚĞĚ
͖ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐĂŶĚĐŝŐĂƌƐĂƐǁĞůůĂƐŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ
͘ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ

إلعادة الشحن
السجائرالقابلة
اإللكرتونية
األجهزة .االلكرتونية
التقليدية؛
السجائر عن
كبدائل
برودكتس
فيليب
أبسم :
حتتوي على النيكوتني ؛
موريس اليت
الرذاذات
الستنشاق
أس.
إيه .التبخري ابلفم للمدخنني  ،منتجات التبغ
وأجهزة

In the name of: Philip Morris Products S.A.
͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

مستلزمات7ا 2000
التبغ؛ كو ا؛ جينرين و وب
العنو ا :
املدخنني للسجائر
وبدائل
قطعيس ار
تيلا س
اإل ن
ولوازم للمنتجات املذكورة سابقا
لكرتونية؛
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
الفكرية -
الفئة وشر
التبليغيف  :سااب
عنوان
السجائر
للملكيةإطفاء
34كاهمأجهزة
املتضمنة،
ص .ب  4427البرية

والسيجار املس ّخن وكذلك أعواد التبغ املس ّخ نة؛ علب

السجائر اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن .

 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
In the name of: Philip Morris Products S.A.
أبسم  :فيليب موريس برودكتس
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
أس .إيه.
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
العنو ا  :كو ا جينرين و وب 7ا 2000
مبعزل عن العالمة
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ن تيلا س يس ار

خ نة؛ علب
خن وكذلك أعواد التبغ
والسيجار املس
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
الفكريةاملس ّ-
كاهم ّ للملكية
عنوان التبليغ  :سااب وشر

السجائر اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن .
In the name of: Philip Morris Products S.A.
 4427البريةأبسم  :فيليب موريس برودكتس
ص .ب 

أس .إيه.
͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů

العنو ا  :كو ا جينرين و وب 7ا 2000
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ن تيلا س يس ار
;
4
Ϳ

 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -
ص .ب  4427البرية
الكلمات والعبارات
ابستخدام
احلماية املطلق




والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة
مبعزل عن العالمة





 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق



احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
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العالمة التجارية رقم  30141 :

Trade Mark No.: 31040







In Class: 3 Trade Mark No.: 31040
In Class: 3
Date: 14/03/2017

يف الصنف  3 :
يف الصنف 3 :
التاريخ  7102/13/04 :

العالمة التجارية رقم  30141 :


التاريخ  7102/13/04 :

مستحضراتاجل :
من
إزالة اللون و التنظيف .مواد
من اجل :

Date: 14/03/2017

مستحضرات إزالة اللون و التنظيف .مواد

͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐĂŶĚĐůĞĂŶŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐĂŶĚĐůĞĂŶŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
WĞƌĨƵŵĞƌǇ͖ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͖ĨƌĂŐƌĂŶĐĞƐ͖ĚĞŽĚŽƌĂŶƚƐĨŽƌƉĞƌƐŽŶĂů

عطرية؛ مستحضرات جتميل؛ معطرات؛ مزيالت الرائحةWĞƌĨƵŵĞƌǇ͖ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͖ĨƌĂŐƌĂŶĐĞƐ͖ĚĞŽĚŽƌĂŶƚƐĨŽƌƉĞƌƐŽŶĂů
لالستخدام الشخصي و للحيواانت .صابون؛

عطرية؛ مستحضرات جتميل؛ معطرات؛ مزيالت الرائحة
لالستخدام الشخصي و للحيواانت .صابون؛




العالمة التجارية رقم  30141 :

يف الصنف  3 :



ƵƐĞĂŶĚĂŶŝŵĂůƐ͘^ŽĂƉƐ͘ĞŶƚĂůĐĂƌĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͘ďƌĂƐŝǀĞ
͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĞŵĞƌǇĐůŽƚŚ͖ƐĂŶĚƉĂƉĞƌ͖ƉƵŵŝĐĞƐƚŽŶĞ
͕ĂďƌĂƐŝǀĞƉĂƐƚĞƐ͘WŽůŝƐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌůĞĂƚŚĞƌ͕ǀŝŶǇů

ƵƐĞĂŶĚĂŶŝŵĂůƐ͘^ŽĂƉƐ͘ĞŶƚĂůĐĂƌĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͘ďƌĂƐŝǀĞ
͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĞŵĞƌǇĐůŽƚŚ͖ƐĂŶĚƉĂƉĞƌ͖ƉƵŵŝĐĞƐƚŽŶĞ
͕ĂďƌĂƐŝǀĞƉĂƐƚĞƐ͘WŽůŝƐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌůĞĂƚŚĞƌ͕ǀŝŶǇů

Trade Mark No.: 31040
In Class: 3

In the name of: MALVA KOZMET?K PETR. GIDA
TUR?ZM ?N?. ?TH. ?HR. SAN. VE T?C. LTD. ?T?.

أبسم  :مالفا كوزميتيك بيرتول
غيدا توريزم إنسات إهتاالت

343

2017/10/1
التاسع عرش
تيكاريت
ساانيي يف
العددإهراكات
ليمتد سريكييت

ĚĚƌĞƐƐ͍͗Ŷ͍ŶƺDĂŚ͘'ĞďǌĞWůĂƐƚŝŬĕŝůĞƌKƌŐĂŶŝǌĞ
العنوووووو ا  :تين نوووووو وووووو  .غيبووووووز
͘ŵĞƚĂů͕ǁŽŽĚ
مستحضرات سنفرة؛
مستحضرات العناية ابألسنان.
͕^ĂŶĂǇŝ͍ůŐĞƐŝƵŵŚƵƌŝǇĞƚĂĚ͘EŽ͗ϯϵ'ĞďǌĞͬ<ŽĐĂĞůŝ
ب ستي سوووووويلير أورغوووووو نيز سوووووو ن ي
قماش (سنفرة)؛ ورق سنفرة؛ حجر اخلفاف؛ معاجني
dhZ<z
ب لليس ك ه رييوت كو ب .نمبور79:
سنفرة؛ مستحضرات تلميع للجلد و الفينيل و املعدن
غيبز /ك ك يل ا تركي

و اخلشب .
عنوان التبليغ  :طمون  -انبلس
أبسم  :مالفا كوزميتيك بيرتول

غيدا توريزم إنسات إهتاالت

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
In the name of: MALVA KOZMET?K PETR. GIDA
TUR?ZM ?N?. ?TH. ?HR. SAN. VE T?C. LTD. ?T?.


إهراكات ساانيي يف تيكاريت

كييت
سري
ليمتد
قماش (سنفرة)؛ ورق سنفرة؛


͘ŵĞƚĂů͕ǁŽŽĚ

مستحضرات العناية ابألسنان .مستحضرات سنفرة؛



حجر اخلفاف؛ معاجني
سنفرة؛ مستحضرات تلميع للجلد و الفينيل و املعدن



اخلشب :.تين نوووووو
الوعنوووووو ا

ĚĚƌĞƐƐ͍͗Ŷ͍ŶƺDĂŚ͘'ĞďǌĞWůĂƐƚŝŬĕŝůĞƌKƌŐĂŶŝǌĞ
In the name of: MALVA KOZMET?K PETR. GIDA
͕^ĂŶĂǇŝ͍ůŐĞƐŝƵŵŚƵƌŝǇĞƚĂĚ͘EŽ͗ϯϵ'ĞďǌĞͬ<ŽĐĂĞůŝ
TUR?ZM ?N?. ?TH. ?HR. SAN. VE T?C. LTD. ?T?.
Ϳ;9
dhZ<z

وووووو  .غيبووووووز

إهتاالتووووو ن ي
إنساتووووو نيز سو
ووووويلير أورغو
ستي س
تووريزم
ب غيدا
مالفا كوزميتيك بيرتول

أبسم :

ساانيي

إهراكات

يف

تيكاريت

كييت ه رييوت كو ب .نمبور79:
لليسسريك
ب ليمتد
ال عنوووووو ا

 :تين نوووووو

غيبز ب/ك ك يل ا تركي

وووووو

ĚĚƌĞƐƐ͍͗Ŷ͍ŶƺDĂŚ͘'ĞďǌĞWůĂƐƚŝŬĕŝůĞƌKƌŐĂŶŝǌĞ
͕^ĂŶĂǇŝ͍ůŐĞƐŝƵŵŚƵƌŝǇĞƚĂĚ͘EŽ͗ϯϵ'ĞďǌĞͬ<ŽĐĂĞůŝ
dhZ<z

 .غيبووووووز

ستي سوووووويلير أورغوووووو نيز سوووووو ن ي
ك

ب لليس

ه رييوت كو ب .نمبور79:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :طمون  -انبلس

غيبز  /ك ك يل

ا تركي

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :طمون  -انبلس
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30140
30140
العالمة التجارية رقم  :
العالمة التجارية رقم  :

يف الصنف  43 :
من اجل
التاريخ  7102/13/04 :

يف الصنف  43 :
التاريخ 7102 /13 /04 :
:





خدمات توفري االطعمة واملشروابت ،االيواء

من اجل  :خدمات توفري االطعمة واملشروابت ،االيواء

املؤقت 

أبسم  :فندق ديز إن للفنادق
واالستثمار




العن ا  :رام هللا  -أ ل الماي

العالمة التجارية رقم  30140 :
عنوان التبليغ  :اجناز للمحاماة
يف الصنف  43 :

التاريخ  7102/13/04 :
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
من اجل  :خدمات توفري االطعمة واملشروابت ،االيواء
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة



Trade
Mark No.: 31041
Trade Mark No.: 31041
In Class: 43
In Class:
43
Date: 14/03/2017
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
Date: 14/03/2017

͕^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
͘ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
͘ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ

In the name of: Shareket Days Inn lelfanadeq
welestethmar
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲĂůŵĂƐƐǇŽƵŶŚĞŝŐŚƚƐ
Trade Mark No.: 31041
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
In Class: 43

Date: 14/03/2017

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
͘ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ




العدد التاسع عرش 2017/10/1
املؤقت



فندق
:
أبسم
واالستثمار
العن

ا

:

ديز

ام
ر

عنوان التبليغ :

تسجيل
ان
احلماية

344

إن

للفنادق
ل

هللا  -أ

اجناز للمحاماة

هذه

املطلق

In the name of: Share ke t Days Inn le lfanade q
we le s te thmar

العالمة

ابستخدام

والرسومات الوصفية واألرقام
ل عن العالمة
مبعز


ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲĂůŵĂƐƐǇŽƵŶŚĞŝŐŚƚƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

الماي



اصحاهبا

حق

اليعطي

االستخدام

العام

الكلمات

ذات

والعبارات
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العالمة التجارية رقم  30147 :

ية رقم 30147 :
العالمة التجار


يف الصنف 43 :
التاريخ 7102 /13 /04 :

Trade Mark No.: 31042



Trade Mark No.: 31042



In Class : 43
Date : 14/03/2017



In Class: 43
Date: 14/03/2017

يف الصنف  43 :
التاريخ  7102/13/04 :

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
االيواء
واملشروابت،
االطعمة
توفري
خدمات
:
اجل
من

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
͘ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
املؤقت
احلماية  املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
ذات االستخدام العام In the name of: Shareket Days Inn lelfanadeq
للفنادق
فندق ديز
أبسم :

الوصفية إنواألرقام
والرسومات

welestethmar

هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
تسجيل
ان
واالستثمارالعالمة
مبعزل عن
من

اجل

املؤقت
:
أبسم

:

خدمات


فندق

ديز

واالستثمار
العن

ا

:

ام
ر

عنوان التبليغ :

توفري
إن

هللا  -أ

االطعمة واملشروابت،

االيواء

In the name of: Share ke t Days Inn le lfanade q
we le s te thmar

للفنادق
ل

اجناز للمحاماة

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^Ğ ƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
͘ƚĞ ŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲĂůŵĂƐƐǇŽƵŶŚĞŝŐŚƚƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

الماي



الكلمات والعبارات
احلماية
ابستخدالم الماي
املطلقرام هللا  -أ
العن ا :

للمحاماةذات االستخدام العام
الوصفية واألرقام
والرسومات
التبليغ  :اجناز
عنوان


هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
ان
تسجيلالعالمة
مبعزل عن

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲĂůŵĂƐƐǇŽƵŶŚĞŝŐŚƚƐ
  ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



Ϳ;2




مبعزل عن العالمة


Ϳ;2
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Trade Mark No.: 31043

العالمة التجارية رقم  30143 :

In Class: 30
يف الصنف  31 :

Date: 14/03/2017
التاريخ  7102/13/04 :
Trade Mark No.: 31043
 30143
رقم  :
التجارية
العالمة
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ŶĂŬĞƐ
السمبوسك 
وعجينة
معجنات
من اجل :
In the
Class:
30 of: jameyyetQabalanLletanmeyah Al Reefeya
 31
الصنف :
يف
In
name
قبالن التعاونية
مجعية
أبسم :
Date: 14/03/2017
الريفية 7102/13/
للتنمية 04 :
التاريخ
Trade Mark No.:
31043
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
^ŶĂŬĞƐ

 30143
رقم  :
التجارية
العالمة
السمبوسك 
وعجينة
معجنات
اجل :
من
ĚĚƌĞƐƐ͗YĂďĂůĂŶͲũĂŵĞǇǇĞƚYĂďĂůĂŶ>ůĞƚĂŶŵĞǇĂŚů
 جمعيوووا قوووبالعنووو ا  :قوووب
In the
name
Class:
التعاونية 30 of: jameyyetQabalanLletanmeyah Al Reefeya
مجعية
أبسم :
 31
الصنف :
يف
ZĞĞĨĞǇĂ
قبالنالريفيا
للتنميا
ونيا
التع
Date:
14/03/2017
مجال7102
الريفية/13:/
04
التاريخ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
خورشيد مبسلط -طوابس
للتنمية :التبليغ
عنوان
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
^ŶĂŬĞƐ

ĚĚƌĞƐƐ͗YĂďĂůĂŶͲũĂŵĞǇǇĞƚYĂďĂůĂŶ>ůĞƚĂŶŵĞǇĂŚů
السمبوسك 
من اجل
وعجينةجمعيوووا قوووب
معجنات -
العنووو :ا  :قوووب

ZĞĞĨĞǇĂ
التعاونية Inthe name of: jameyyetQabalanLletanmeyah Al Reefeya
قبالنالريفيا
مجعيةللتنميا
التع ونيا
أبسم :
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
الريفية  :مجال خورشيد مبسلط -طوابس
للتنميةالتبليغ
عنوان

 ĚĚƌĞƐƐ͗YĂďĂůĂŶͲũĂŵĞǇǇĞƚYĂďĂůĂŶ>ůĞƚĂŶŵĞǇĂŚů
 جمعيوووا قوووب العنووو ا  :قوووب


ZĞĞĨĞǇĂ
التع ونيا للتنميا الريفيا







العالمة التجارية رقم  30144 :
2017/10/1
التاسع :عرش
 75
العددالصنف
يف

Ϳ;2

التاريخ  7102/13/04 :
من اجل  :مكدوس 

519

أبسم  :شركة الثمار




العنوووو ا  :جنووووين  -وووو البسوووو تين



م رة النخيل  -ركا ال،م ر

Trade Mark No.: 31044
345In Class: 29
Date: 14/03/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĂŬĚŽŽƐ
In the name of: Sharket Al Themar

ĚĚƌĞƐƐ͗:ĞŶŝŶ,ĂǇůďĂƐĂƚĞĞŶͲŵĂƌĞƚů
EĂŬŚĞĞů^ŚĂƌŬĞƚůdŚĞŵĂƌ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Trade
Mark No.: 31044:
مبسلط -طوابس
خورشيد
التجا:ريةمجال
العالمةالتبليغ
عنوان
 30144
رقم  :


In Class: 29
 يف الصنف  75 :
Trade Mark No.: 31045
العالمة التجارية رقم  30149 :
 14/03/2017
Date:
التاريخ  7102/13/04 :
In
يف الصنف  37 :
 Class: 32
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĂŬĚŽŽƐ
 من اجل  :مكدوس 
التاريخ  7102/13/04 :
Date: 14/03/2017
In
the name
of:
Sharket
Al Themar
التجاريةالثمار
العالمة شركة
أبسم :
Trade
Mark
No.:
31044

30144
رقم  :
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>ĞŵŽŶ:ƵŝĐĞ
الليمون 
اجل  :عصري
من
ĚĚƌĞƐƐ͗:ĞŶŝŶ,ĂǇůďĂƐĂƚĞĞŶͲŵĂƌĞƚů
جنووووين  -وووو البسوووو تين
الصنف ا: :
يف العنوووو
In
Class:
29

75
In the name of: Al jameya Al nasaweyah Al Khayreya Al
أبسم  :اجلمعية النسوية اخلريية
EĂŬŚĞĞů^ŚĂƌŬĞƚůdŚĞŵĂƌ
Ϳ;5
م رة النخيل  -ركا ال،م ر
Naqura
Date:
14/03/2017
الناقوره  7102/13/04 :
التاريخ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
طوابس
مبسلط
خورشيد
مجال
:
التبليغ
عنوان
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
DĂŬĚŽŽƐ
من اجل  :مكدوس 
العنوووو ا  :قريووووا النوووو ق ر الجمعيووووا ĚĚƌĞƐƐ͗YĂƌǇĞƚůEĂƋƵƌĂůũĂŵĞǇĂůEĂƐĂǁĞǇĂŚů

In
the name of: Sharket Al Themar
<ŚĂǇƌĞǇĂůEĂƋƵƌĂůDĂũůĞƐĂůƋĂĞĂǁĞ
شركةياالثمار
أبسم :
لمجلس
هوووو
ر
ق
الن
وووا
و
الخيري
ووو
و
النس
520

ĚĚƌĞƐƐ͗:ĞŶŝŶ,ĂǇůďĂƐĂƚĞĞŶͲŵĂƌĞƚů
العنوووو ا  :جنووووين  -وووو البسوووو تين
 القرو


EĂŬŚĞĞů^ŚĂƌŬĞƚůdŚĞŵĂƌ
Trade Mark No.: 31045
مبر
30149
التجار:ية
ال،م
مجال  :ركا
النخيلرقم-
العالمةم رة
سلط -طوابس
خورشيد
التبليغ
عنوان
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
Trade
Mark
In
Class:
32 No.: 31045
37رقم
يف
 30149
التبليغر:ية
التجا
العالمة
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
الصنف :
:
مبسلط -طوابس
مجال :خورشيد
عنوان

Date:
14/03/2017

7102
/
13
/
04
:
التاريخ
يف الصنف  37 :
InClass: 32

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>ĞŵŽŶ:ƵŝĐĞ
من اجل  :عصري الليمون
7102اخلريية ; 5 Ϳ Al Khayreya Al
Date:
اجلمعية/13
التاريخ/04 : :
Inthe 14/03/2017
name of: Al jameya Al nasaweyah
النسوية
أبسم

Naqura
الناقوره
 /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗>ĞŵŽŶ:ƵŝĐĞ
من اجل  :عصري الليمون 


العنوووو ا   :قريووووا النوووو ق ر الجمعيووووا
 ĚĚƌĞƐƐ͗YĂƌǇĞƚůEĂƋƵƌĂůũĂŵĞǇĂůEĂƐĂǁĞǇĂŚů
In
the name of: Al jameya Al nasaweyah Al Khayreya Al
أبسم  :اجلمعية النسوية اخلريية
<ŚĂǇƌĞǇĂůEĂƋƵƌĂůDĂũůĞƐĂůƋĂĞĂǁĞ
النسوووو يا الخيريووووا الن ق رهوووو لمجلس
Naqura
الناقوره
القرو




Ϳ ; 01

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :مجال خورشيد مبسلط -طوابس
ĚĚƌĞƐƐ͗YĂƌǇĞƚůEĂƋƵƌĂůũĂŵĞǇĂůEĂƐĂǁĞǇĂŚů
العنوووو ا  :قريووووا النوووو ق ر الجمعيووووا
Ϳ;5


<ŚĂǇƌĞǇĂůEĂƋƵƌĂůDĂũůĞƐĂůƋĂĞĂǁĞ
النسوووو يا الخيريووووا الن ق رهوووو لمجلس



 القرو


التبليغ  :مجال خورشيد مبسلط -طوابس
عنوان







ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

; 01 521
Ϳ



















العالمة التجارية رقم  30146 :

يف الصنف  75 :

30146
رقم  :
العالمة :التجا
 7102
04ر/ية/13
التاريخ
يف الصنف 75 :
معجون البندوره 
من اجل :
التاريخ  7102/13/04 :
من اجل  :معجون البندوره 





Ϳ ; 01

Trade Mark No.: 31046
In Class: 29
Trade
Mark No.: 31046
Date: 14/03/2017
In Class: 29
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dŽŵĂƚŽWĂƐƚĞ
Date: 14/03/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dŽŵĂƚŽWĂƐƚĞ

 العنوووو ا  :كفوووور ال وووو
قلقيليووه بج نوو



ĚĚƌĞƐƐ͗DŽŚĂĨĂƚŚĞƚYĂůƋĞĞůǇĂďĞũĂŶĞďŵĂũůĞƐ<ŽĨŽƌ

>ĂƋĞĨƚĂůĨŽŶϬϱϵϵϰϳϰϮϯϭ<ŽĨŽƌ>ĂƋĞĨ

 -ح فظووووا

جلوووس كفوور ال ووو




التاسع عرش
- 2017/10/1
0799151271
العدد تلف
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ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

التبليغ  :مجال خورشيد مبسلط -طوابس
عنوان


Inthe name of: JameyetKofor Laqef
Al
أبسم  :مجعية كفر القف
; 00Alnesaeyah
Ϳ
Khayreyah
النسائية اخلريية
 ĚĚƌĞƐƐ͗DŽŚĂĨĂƚŚĞƚYĂůƋĞĞůǇĂďĞũĂŶĞďŵĂũůĞƐ<ŽĨŽƌ
العنوووو ا  :كفوووور ال وووو  -ح فظووووا

>ĂƋĞĨƚĂůĨŽŶϬϱϵϵϰϳϰϮϯϭ<ŽĨŽƌ>ĂƋĞĨ
قلقيليووه بج نوو جلوووس كفوور ال ووو


تلف

- 0799151271

عنوان التبليغ  :مجال خورشيد مبسلط -طوابس


Ϳ ; 00

522









ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :








العالمة التجارية رقم  30142 :

Ϳ ; 00

يف الصنف  31 :
التاريخ  :
 7102/13/04





Trade Mark No.: 31047
In Class: 30

Date: 14/03/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĂĨƚŽŽů<ŽƐ<ŽƐĞǇ
من اجل  :املفتول 
Ϳ ; 07
Trade
Markof:
No.:
التعاونية  31047 Dora Al TaewneyahlelTtasnee Al
In
the name
Jameyet
مجعية رقمدو:را30142
العالمة :التجارية
أبسم
Zeraee

In Class: 30
الزراعي
يفللتصنيع
 31
الصنف :

Date: 14/03/2017
ĚĚƌĞƐƐ͗:ĂŵĞǇĞƚŽƌĂůdĂĞǁŶĞǇĂŚůĞůdƚĂƐŶĞĞů
/13: /04
التاريخ
7102بوار التع ونيووووووا
جمعيووووووا
العن:وووووو ا

ĞƌĂĞĞ
للتانيل الز
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĂĨƚŽŽů<ŽƐ<ŽƐĞǇ
املفتولار 
من اجل :
Ϳ ; 07
: Dora Al TaewneyahlelTtasnee
Alطوابس
مبسلط -
دوراخورشيد
مجعيةمجال
عنوان :التبليغ :
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
the name of: Jameyet
التعاونية
أبسم
Ϳ ; 07
Zeraee
للتصنيع الزراعي
523

ĚĚƌĞƐƐ͗:ĂŵĞǇĞƚŽƌĂůdĂĞǁŶĞǇĂŚůĞůdƚĂƐŶĞĞů
 العنوووووو ا  :جمعيووووووا بو ار التع ونيووووووا
Trade Mark No.: 31047
العالمة التجارية رقم  30142 :
ĞƌĂĞĞ
للتانيل الز ار
In Class: 30

يف الصنف 31 :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :مجال خورشيد مبسلط -طوابس
Date:
14/03/2017
التاريخ  7102/13/04 :


Trade
Mark DĂĨƚŽŽů<ŽƐ<ŽƐĞǇ
 No.: 31048
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
املفتولرقم 30142 :
التجارية
العالمة
اجل :
من












Al TaewneyahlelTtasnee Al

 75دورا التعاونية
الصنف :مجعية
أبسم :
يف
الزراعي 7102/13
للتصنيع/04 :
التاريخ



Inthe
Class:
29 of: Jameyet Dora
In
name

Zeraee
Date: 14/03/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗͘KůŝǀĞKŝů
الزيتون
من اجل
ĚĚƌĞƐƐ͗:ĂŵĞǇĞƚŽƌĂůdĂĞǁŶĞǇĂŚůĞůdƚĂƐŶĞĞů
وووووا بو ار التع ونيووووووا
يت جمعيو
العنو:ووووو.ا ز :
Trade
Mark
No.:
31048

30142

:
رقم
ية
ĞƌĂĞĞ
In the name of: Jameyet Al SHajara Al Mubaraka Al
للتانيل
مجعيةالز ارالشجرة املباركة
التجار:
العالمةأبسم
In Class:
Tawenyah
Al 29
Zeraeyah
التعاونية 75
يف الصنف :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ورشيد مبسلط -طوابس
الزراعيةمجال خ
التبليغ: :
Trade Mark No.::31048
 30142
عنوانرية رقم
العالمة التجا
Date:
14/03/2017


7102
/
13
/
04
يفالتاريخ :
ĚĚƌĞƐƐ͗dƵďĂƐ:ĂŵĞǇĞƚů^,ĂũĂƌĂůDƵďĂƌĂŬĂů
العنووو ا   :ط بووو س جمعيوووا الشوووجرة
In Class: 29
الصنف 75 :
 /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗͘KůŝǀĞKŝů
التع 
يت الزيتون
من اجل  . :ز
dĂǁĞŶǇĂŚůĞƌĂĞǇĂŚů^ĂĨĞŚů^ŚĂŵĂůŝ:ĂŶďů
ونيووا الز ار يووا الا و فم
Date: 14/03/2017
ركوا7102
المب/13
التاريخ /04 :
 dĂƌďĞǇĂŚtĂůƚĂůĞĞŵ
الرتبيا والتعلير In the name of: Jameyet Al SHajara Al Mubaraka Al
الشجرة املباركة
أبسم   :مجعية
جن
ل
الشم
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

من اجل  . :زيت الزيتون 
Tawenyah
Al ͘KůŝǀĞKŝů
Zeraeyah
الزراعية
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
طوابس
مبسلط
خورشيد
مجال
التبليغ :
التعاونيةعنوان
In the name of: Jameyet Al SHajara Al Mubaraka Al
أبسم  :مجعية الشجرة املباركة

ĚĚƌĞƐƐ͗dƵďĂƐ:ĂŵĞǇĞƚů^,ĂũĂƌĂůDƵďĂƌĂŬĂů
العنووو ا  :ط بووو س جمعيوووا الشوووجرة

Tawenyah Al Zeraeyah
التعاونية الزراعية
 dĂǁĞŶǇĂŚůĞƌĂĞǇĂŚů^ĂĨĞŚů^ŚĂŵĂůŝ:ĂŶďů
المب ركوا التع ونيووا الز ار يووا الا و فم
ĚĚƌĞƐƐ͗dƵďĂƐ:ĂŵĞǇĞƚů^,ĂũĂƌĂůDƵďĂƌĂŬĂů
العنووو ا  :ط بووو س جمعيوووا الشوووجرة
dĂƌďĞǇĂŚtĂůƚĂůĞĞŵ


الشم ل جن الرتبيا والتعلير
dĂǁĞŶǇĂŚůĞƌĂĞǇĂŚů^ĂĨĞŚů^ŚĂŵĂůŝ:ĂŶďů


العدد التاسع عرش 2017/10/1

347
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Trade31049
Mark No.: 31049
Trade Mark No.:
In Class: 29
In Class:
29 No.:
Trade
Mark
Date: 31050
14/03/2017

رقم  30145 :
رقم  :العالمة التجار
30145ية 
يف الصنف  75 :

العالمة التجارية
يف الصنف  75 :
 7102/1330191
العالمة التجارية رقم  :التاريخ /04 :
اجل  :رب وعصري اخلروب
التاريخ  /13/04 :من
7102
يف الصنف  31 :


Date:
14/03/2017
In
Class:
30 /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗<ŚĂƌŽƵďDŽůĂƐƐĞƐ
In the name of: Thuraya MohammedRasheedTabeeeb
أبسم  :ثراي رشيد دمحم طبيب
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
<ŚĂƌŽƵďDŽůĂƐƐĞƐ
Date:
14/03/2017
اخلروبدمحم 
من
رشيد 
7102
رب/13/
اجل04::
التاريخ
طبيب
وعصري ثراي

͗ĚĚƌĞƐƐ
طبيب  :زبوووا الطبيووو ح فظوووا
أبسم  :ثراي رشيد دمحم العنووو ا
In the name of:
Thuraya MohammedRasheedTabeeeb
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
dŽWƌŽĚƵĐĞĚEĂƚƵƌĂů,ŽŶǇ

الطبيعي 
من اجل  :انتاج العسل


/ǌďĞƚůƚĂďĞĞďDŽŚĂĨĂƚŚĞƚYůƋĞĞůǇĂDĂĚŬŚĂůůƋĂƌǇĂ

قلقيليه وخل القريهI



In
the name
ثراي
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
العالمة:
أبسم
النويعمة :مجال خورشيد مبسلط -طوابس
شاابتعنوان التبليغ
Trade
Markof:
No.:
31049
 30145
طبيب  :
مجعيةية رقم
دمحمر
رشيدالتجا


JameyetShabaatAlnweemaAltawenyaLelatanmya
͗ĚĚƌĞƐƐ
الريفيةالطبيووو ح فظوووا
للتنمية زبوووا
التعاونيةووو
العن
 In Class: 29
الصنفا  75: :
يف
AlReefeyyah

/ǌďĞƚůƚĂďĞĞďDŽŚĂĨĂƚŚĞƚYůƋĞĞůǇĂDĂĚŬŚĂůůƋĂƌǇĂ

القريهI
قلقيليه وخل
Date: 14/03/2017
ĚĚƌĞƐƐ͗ůZĞĞĨĞǇǇĂŚtĂƚůĂůĂĚ:ĂŶďůƐĞŚĂĂ
7102وو ب ت الن يعمووا
جمعيووا
العنوو ا/13:/04
التاريخ :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :مجال خورشيد مبسلط -طوابس
وسو البلوو
وعصري الريفيوا
رب للتنميا
التع :ونيا
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗<ŚĂƌŽƵďDŽůĂƐƐĞƐ
اخلروب 
من اجل


Ϳ ; 04
بجن ثرايالاحا
In the name of: Thuraya MohammedRasheedTabeeeb
525
رشيد دمحم طبيب
أبسم :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
مجال خورشيد مبسلط -طوابس
عنوان
التبليغ :طبيب
رشيد دمحم
ث راي


 العنووو ا  :زبوووا الطبيووو ح فظوووا
͗ ĚĚƌĞƐƐ
Trade
Mark
No.:
31050
 30191
رقم  ::
ية
العالمة

Trade
Mark
No.:
31050
30191
وخلرقم
التجاررية
التجا
العالمة
قلقيليه 
/ǌďĞƚůƚĂďĞĞďDŽŚĂĨĂƚŚĞƚYůƋĞĞůǇĂDĂĚŬŚĂůůƋĂƌǇĂ
القريهI
يف الصنف  31 :
In Class: 30
يف
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Class:
30
/13
31/:04
الصنف :
Date:
14/03/2017
مجال7102
التاريخ :
:
خورشيد مبسلط -طوابس
التبليغ
عنوان

Ϳ ; 04

͗ /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
dŽWƌŽĚƵĐĞĚEĂƚƵƌĂů,ŽŶǇ

Date:
14/03/2017

الطبيعي 
العسل
من اجل :
 7102
انتا/ج/13
04
التاريخ :

مجعية شاابت  النويعمة
أبسم :

In the name of:
JameyetShabaatAlnweemaAltawenyaLelatanmya
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
dŽWƌŽĚƵĐĞĚEĂƚƵƌĂů,ŽŶǇ

AlReefeyyah
 the name of:
ĚĚƌĞƐƐ͗ůZĞĞĨĞǇǇĂŚtĂƚůĂůĂĚ:ĂŶďůƐĞŚĂĂ
In


العسل الطبيعي 
من
انتاج الريفية
اجل :للتنمية
التعاونية
النويعمة الن يعموو ا
جمعيووا وو ب ت
:
ا
العنوو
أبسم  :مجعية شاابت



التع ونيا للتنميا الريفيوا وسو

الاحاالريفية
بجن للتنمية
التعاونية

Ϳ ; 09

 JameyetShabaatAlnweemaAltawenyaLelatanmya

البلوو



AlReefeyyah
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ĚĚƌĞƐƐ͗ůZĞĞĨĞǇǇĂŚtĂƚůĂůĂĚ:ĂŶďůƐĞŚĂĂ

عنوان التبليغ  :مجال خورشيد مبسلط -طوابس
 العنوو ا  :جمعيووا وو ب ت الن يعمووا


Ϳ ; 04

التع ونيا للتنميا الريفيوا وسو البلوو

الاحا
بجن




عنوان التبليغ  :مجال خورشيد مبسلط -طوابس


Ϳ ; 09
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ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





















العالمة التجارية رقم  30190 :
يف الصنف  75 :






 30190
رقم  :
العالمة :التجا
 7102
04ر/ية/13
التاريخ
يف الصنف  75 :

الزيتون  
زبدة
من
7102
انتاج/13
اجل/04: :
التاريخ

الزيتون
زبدة
ج
انتا
من اجل :
أبسم  :مجعية نساء بيتا التنموية

العنوو ا  :بيتوو  -جمعيوووا نسوو ء بيتووو

التنم يا

Ϳ ; 09





Trade Mark No.: 31051
In Class: 29
Trade14/03/2017
Mark No.: 31051
Date:
In Class: 29

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
dŽWƌŽĚƵĐĞĚKůŝǀĞďĂƐƚĞ
Date: 14/03/2017
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
dŽWƌŽĚƵĐĞĚKůŝǀĞďĂƐƚĞ

In the name of:
JameytNesaa Beeta
Al Tanmaweyya
ĚĚƌĞƐƐ͗ĞĞƚƌĂͲ:ĂŵĞǇƚEĞƐĂĂĞĞƚĂůdĂŶŵĂǁĞǇǇĂ

عنوان التبليغ  :مجال خورشيد مبسلط -طوابس

 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




مبعزل عن العالمة

أبسم  :مجعية نساء بيتا التنموية

In the name of: JameytNesaa Beeta Al Tanmaweyya
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العدد التاسع عرش 2017/10/1

العنوو ا   :بيتوو  -جمعيوووا نسوو ء بيتووو

التنم يا

التنموية
نساء بيتا
أبسم :
مبسلط -طوابس
خورشيد
مجعية مجال
التبليغ :
عنوان
 :بيتوو  -جمعيوووا نسوو ء بيتووو
العنوو ا
التنم يا

عنوان التبليغ  :مجال خورشيد مبسلط -طوابس
 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

Ϳ ; 06

 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

In the name of: JameytNesaa
Beeta Al Tanmaweyya
:

ĚĚƌĞƐƐ͗ĞĞƚƌĂͲ:ĂŵĞǇƚEĞƐĂĂĞĞƚĂůdĂŶŵĂǁĞǇǇĂ



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام





مبعزل عن العالمة


مبعزل عن العالمة
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Trade Mark No.: 31052
In Class: 30

العالمة التجارية رقم  30197 :
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
يف الصنف  31 :
العام
االستخدام
ذات
واألرقام
والرسومات الوصفية
Date: 14/03/2017
 7102
العالمة /04
التاريخ :
Trade Mark No.: 31052
 30197
/13رقم  :
التجارية
مبعزل عن
In Class: 30
العالمة  31
الصنف :
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƚŚǇŵĞ
منيفاجل  :الزعرت 
Date: 14/03/2017
التاريخ  7102 /13 /04 :

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

عرت 
يزيد :الز
من :اجل
In the nameƚŚǇŵĞ
of: Yazeedjamal
Ali Abu Nimer
على ابو النمر
مجال
أبسم
In the name of: Yazeedjamal Ali Abu Nimer
أبسم  :يزيد مجال على ابو النمر
العن و ا
ĚĚƌĞƐƐ͗zĂǌĞĞĚũĂŵĂůůŝďƵEŝŵĞƌ/ǌďĞƚůDŽĚĂǁĂƌ
جموو لĚĚƌĞƐƐ͗zĂǌĞĞĚũĂŵĂůůŝďƵEŝŵĞƌ/ǌďĞƚůDŽĚĂǁĂƌ
العنوو ا  : :زبو ز
يزيوووجموو ل
المووووريزيووو
وابوواالموووور






ل

اب

النمر

عنوان اب
ل
النمر عزبة املدور يزيد مجال على ابو
التبليغ :

النمرالتبليغ  :عزبة املدور يزيد مجال على ابو
عنوان





النمر

ابستخدام الكلمات والعبارات
احلماية  :املطلق
 30197
العالمة التجارية رقم
حقالعام
االستخدام
واألرقام ذات
والرسومات
اصحاهبا
الوصفيةاليعطي
العالمة
:يف ان
تسجيل31هذه
الصنف :
 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

Ϳ ; 02
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :zĂǌĞĞĚũĂŵĂůůŝďƵ
EŝŵĞƌ/ǌďĞƚůDŽĚĂǁĂƌ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :zĂǌĞĞĚũĂŵĂůůŝďƵ
EŝŵĞƌ/ǌďĞƚůDŽĚĂǁĂƌ



مبعزل :عنيزيدالعالمة
مجال على ابو النمر
أبسم


Trade Mark No.: 31052

In
 Class: 30
Date: 14/03/2017


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƚŚǇŵĞ
In the name of: Yazeedjamal Ali Abu Nimer

Ϳ ; 02

528
ĚĚƌĞƐƐ͗zĂǌĞĞĚũĂŵĂůůŝďƵEŝŵĞƌ/ǌďĞƚůDŽĚĂǁĂƌ
العن و ا  :زبووا الموووور يزيووو جموو ل
ل اب  النمر







عنوان التبليغ  :عزبة املدور يزيد مجال على ابو
النمر التجارية رقم  30194 :
العالمة

يف الصنف  75 :
 7102
التاريخان /04 :
العالمة اليعطي اصحاهبا حق
تسجيل/13هذه
:
من اجل  :سلطة الفطر 

أبسم  :اندي برقه النسوي


العالمة التجارية رقم  30194 :

الش :ر 75العو م نو ب
العن ا  :برقه -
يف الصنف
برقه النس

التاريخ  7102/13/04 :

خورشيد الفطر 
مجالاجل  :سلطة
عنوان التبليغ  :من
مبسلط -طوابس
أبسم  :اندي برقه النسوي








العن ا  :برقه  -الش ر العو م نو ب


برقه النس





مبعزل عن العالمة

ابستخدام  الكلمات والعبارات
احلماية املطلق
7102/13
التاريخ  /04 :
الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
والرسوماتالزعرت 
من اجل :



عنوان التبليغ  :مجال خورشيد مبسلط -طوابس

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :zĂǌĞĞĚũĂŵĂůůŝďƵ
Trade
Mark No.: 31054
EŝŵĞƌ/ǌďĞƚůDŽĚĂǁĂƌ
Ϳ ; 02
In Class: 29
Date:
14/03/2017


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŵĂƐŚƌŽŽŵ^ĂůĂĚ
In the name of: NadiBorqaAlNaswee
Trade Mark No.: 31054

ĚĚƌĞƐƐ͗ŽƌƋĂͲůƐŚĂƌĞĞůĂĂŵEĂĚŝŽƌƋĂů
In Class: 29
EĂƐĂǁĞĞ
Date: 14/03/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŵĂƐŚƌŽŽŵ^ĂůĂĚ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
In
the
name
of:
NadiBorqaAlNaswee

ĚĚƌĞƐƐ͗ŽƌƋĂͲůƐŚĂƌĞĞůĂĂŵEĂĚŝŽƌƋĂů

EĂƐĂǁĞĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :









349

العدد التاسع عرش 2017/10/1
529






Trade Mark No.: 31055
In Class: 3

العالمة التجارية رقم  30199 :
يف الصنف  3 :
التاريخ  7102/13/04 :

من اجل  :الصابون 
أبسم  :جلنة
املراة
الشبايب

Date: 14/03/2017







Trade Mark No.: 31055
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ŽĂƉƐ

In Class: 3
Date: 14/03/2017
In the name of: LajnetAlmarahalashababesabstya

العالمة التجارية رقم  30199 :
يف الصنف  3 :
التاريخ  7102/13/04 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ŽĂƉƐ
In the name of: LajnetAlmarahalashababesabstya

من اجل  :الصابون 
أبسم  :جلنة
املراة
الشبايب

سبسطيا

سبسطيا

العنووووووووووو ا :

سبسوووووووووووطيا

العنووووووووووو ا :

سبسوووووووووووطيا

الشووووووووووووووب ب
تلف

͗ĚĚƌĞƐƐ

^ĂďƐƚǇĂ>ĂũŶĞƚůŵĂƌĂŚĂůĂƐŚĂďĂďĞƐĂďƐƚǇĂƚĂůĂĨŽŶϬϱϵϵϰϳϰϮϯس 1955424730

ϭ
لجنوووا الموووراة
^ĂďƐƚǇĂ>ĂũŶĞƚůŵĂƌĂŚĂůĂƐŚĂďĂďĞƐĂďƐƚǇĂƚĂůĂĨŽŶϬϱϵϵϰϳϰϮϯس 1955424730
الشووووووووووووووب ب

لجنوووا الموووراة
سبسوووووووووووووطي

͗ĚĚƌĞƐƐ

ϭ

سبسوووووووووووووطي
تلف

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :مجال خورشيد
مبسلط -طوابس






ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:





عنوان التبليغ  :مجال خورشيد
مبسلط -طوابس






Ϳ ; 05
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العالمة التجارية رقم  30196 :

يف الصنف  43 :
العالمة التجارية رقم 30196 :
التاريخ :





  437102
/13الصنف :
 /04يف

Date: 14/03/2017

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
 :التزويد ابلطعام والشراب  ،املطاعم  ،مطاعم ͕ĂƚĞƌŝŶŐ;&ŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬͿ͕ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ
مطاعم ͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚĞƌŝŶŐ;&ŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬͿ͕ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ
من اجل  :التزويد ابلطعام والشراب  ،املطاعم ،
ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ;^ĞůĨͲƐĞƌǀŝĐĞͿ͕^ŶĂĐŬͲďĂƌƐ
 
ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ;^ĞůĨͲƐĞƌǀŝĐĞͿ͕^ŶĂĐŬͲďĂƌƐ
أبسم  :ابراهيم عيسى دمحم صياد

أبسم  :ابراهيم عيسى دمحم صياد

العن ا  :القوس الط ر

القوس الط
التبليغ :رالقدس الطور
العن ا  :عنوان
عنوان التبليغ  :القدس الطور



In Class: 43
Date: 14/03/2017

التاريخ  7102/13/04 :

من اجل
اخلفيفة
تالوجبات
تقدمي
تقدميمطاعم
الذاتية ،
اخلدمة الذاتية  ،اخلدمة
اخلفيفة 
الوجبا
مطاعم



Trade Mark No.: 31056
In Class: 43Trade Mark No.: 31056



In the name of: Ibrahim Issa Mohamad Sayyad

In the name of: Ibrahim Issa Mohamad Sayyad
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐůƚƵƌ
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐůƚƵƌ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ůƋƵĚƐůƚƵƌ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ůƋƵĚƐůƚƵƌ

















Ϳ ; 70
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; 70531
Ϳ
In Class: 30

يف الصنف  31 :

Date:
14/03/2017
In Class:
30
 7102/13
التاريخ :
31/04
الصنف :
يف
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
dŽWƌŽĚƵƐĞĚƚŚĞƉĞďĞƌ
الشطه 
اجل /انتاج
من
Date: 14/03/2017
 7102
من13/
اجل04: :
التاريخ
Trade
Markof:
No.:
الشرقية  31057 Baqah AlSharqeyah lelkhadamat
In the name
Jameyet
30192
رقم  :
منرية
التجا
العالمة
ابقه
أبسم
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
dŽWƌŽĚƵƐĞĚƚŚĞƉĞďĞƌ
انتاج الشطه
مجعيةاجل
اجل: :
من
Alzeraeya
In the
Class:
الزراعيةالشرقية 30 of: Jameyet Baqah AlSharqeyah lelkhadamat
31
يف
In
name
للخدمات ابقه
الصنف :مجعية
التعاونية:
أبسم

Alzeraeya
Date:
14/03/2017
للخدمات/
13:/04
التاريخ
ĚĚƌĞƐƐ͗:ĂŵĞǇĞƚĂƋĂŚů^ŚĂƌƋĞǇĂŚůĞůŬŚĂĚĂŵĂƚ
 7102قوووووه الشووووورقيا
جمعيوووووا ب
العن:ووووو ا
الزراعية
التعاونية
Trade Mark No.: 31057
العالمة التجارية رقم  30192 :
ůǌĞƌĂĞǇĂͲĂů^ŚĂƌĞůƌĂĞĞƐĞ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
dŽWƌŽĚƵƐĞĚƚŚĞƉĞďĞƌ
الشطه
انتاج
اجل
من اجل
الشو ر
يا -
جمعيوت
من :للخو
ونيا
ĚĚƌĞƐƐ͗:ĂŵĞǇĞƚĂƋĂŚů^ŚĂƌƋĞǇĂŚůĞůŬŚĂĚĂŵĂƚ
وووورقيا
الشو
ووووه
الز ارقو
ووووا ب
التعو :وووو ا
العن
ůǌĞƌĂĞǇĂͲĂů^ŚĂƌĞůƌĂĞĞƐĞ
In the name of: Jameyet Baqah AlSharqeyah lelkhadamat
الرئيس
مجعيةللخو ابقه
أبسم التع:
الشرقية -الشو ر
ت الز ار يا
ونيا
Alzeraeya
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
خورشيد مبسلط -طوابس
التبليغ :
عنوان
مجالالزراعية
للخدمات
التعاونية
الرئيس


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
وووورقياطوابس
مبسلط -
التبليغ  ::مجال
ĚĚƌĞƐƐ͗:ĂŵĞǇĞƚĂƋĂŚů^ŚĂƌƋĞǇĂŚůĞůŬŚĂĚĂŵĂƚ
خورشيدووووه الشو
جمعيوووووا ب قو
عنوانالعنووووو ا

ůǌĞƌĂĞǇĂͲĂů^ŚĂƌĞůƌĂĞĞƐĞ
 التع ونيا للخو ت الز ار يا -الشو ر


 الرئيس





التبليغ  :مجال خورشيد مبسلط -طوابس
عنوان






ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

Ϳ ; 77
Ϳ ; 77
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Trade Mark No.: 31058

العالمة التجارية رقم  30192 :

الصنف :
75رقم  30192 :
التجارية
يفالعالمة
 7102/13
التاريخ :
75/04
الصنف :
يف

ملنب 
من
 7102/13
اجل/04: :
التاريخ
 30192
بيترقم :
مجعيةر
التجا
العالمة
امر التعاونية
أبسم :
ملنبية 
اجل :
من
بيت 
مجعية 75:
الصنفا :
يف
التعاونية ووور جمعيوووا
امروول بوووين ا
الخليو
العنووو
أبسم :
7102
/13:/04
التاريخ
ونيوووووووواوورتلفوووووووو
وووووووور
بيووووووووت ا
جمعيوووا
ووين ا و
التعبو
الخليووول
العن:ووو ا



In
Class:
29 No.: 31058
Trade
Mark
Date:
14/03/2017
In
Class:
29
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
DĂůďĂŶ
Date: 14/03/2017
Trade
Markof:
No.:
31058
In
the name
jameyet
Bet OmmarAltawenya
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
DĂůďĂŶ


In
Class:
 of:بني29
͗ĚĚƌĞƐƐ
امر
jameyetاخلليل
1955424730
OmmarAltawenyaتلفون
ͲůŬŚĂůĞĞůمجعية بيت امر التعاونية
the name
Bet
Date: 14/03/2017
ĞƚKŵŵĂƌͲũĂŵĞǇĞƚĞƚKŵŵĂƌůƚĂǁĞŶǇĂƚĂůĨŽŽŶ
͗ĚĚƌĞƐƐ
ͲůŬŚĂůĞĞůمجعية بيت امر التعاونية تلفون 1955424730اخلليل بني امر
ϬϱϵϵϰϳϰϮϯϭ
0799151271 0799151271
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĂůďĂŶ
ĞƚKŵŵĂƌͲũĂŵĞǇĞƚĞƚKŵŵĂƌůƚĂǁĞŶǇĂƚĂůĨŽŽŶ
ملنب 
من اجل :
وووووووور التع ونيووووووووا تلفوووووووو
بيووووووووت ا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
طوابس
مبسلط
خورشيد
مجال
:
التبليغ
عنوان
ϬϱϵϵϰϳϰϮϯϭ
0799151271
In the name of: jameyet Bet OmmarAltawenya
0799151271امر التعاونية
أبسم  :مجعية بيت
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :مجال خورشيد مبسلط -طوابس
͗ĚĚƌĞƐƐ
العنووو ا  :الخليووول بوووين ا ووور جمعيوووا ͲůŬŚĂůĞĞůمجعية بيت امر التعاونية تلفون 1955424730اخلليل بني امر

ĞƚKŵŵĂƌͲũĂŵĞǇĞƚĞƚKŵŵĂƌůƚĂǁĞŶǇĂƚĂůĨŽŽŶ
بيووووووووت ا وووووووور التع ونيووووووووا تلفوووووووو
ϬϱϵϵϰϳϰϮϯϭ
0799151271 0799151271
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عرش 2017/10/1
العدد التاسع




; 73533
Ϳ






Trade Mark No.: 31059

العالمة التجارية رقم  30195 :

In Class: 30
Date: 14/03/2017

يف الصنف  31 :
التاريخ  7102/13/04 :
من اجل  :دبس العنب 







رقم  30195 :
التجاريةالروزان
العالمة شركة
أبسم :

In Class: 30
ĚĚƌĞƐƐ͗,ĂůŚŽŽŽů^ŚĂƌŬĞƚůZŽǌĂŶĂDŽƋĂďĞůůŚĞƐďĂ
Date: 14/03/2017

يف الصنف  31 :

 7102ووووركا الرو نووووو
/13:/04لحووووو ل
العنوووو ا
التاريخ :

العنب 
اجلل :دبس
HalhooolSharket
الحسبه
من ق
أبسم  :شركة الروزان
RozanaMoqabelAlhesba Al
العنوووو ا

:

لحووووو ل

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗'ƌĂƉĞDŽůĂƐĞƐ
Trade
Markof:
No.:
31059
In
the name
ShareketAlRozanah

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗'ƌĂƉĞDŽůĂƐĞƐ
In the name of: ShareketAlRozanah
ĚĚƌĞƐƐ͗,ĂůŚŽŽŽů^ŚĂƌŬĞƚůZŽǌĂŶĂDŽƋĂďĞůůŚĞƐďĂ

ووووركا الرو نووووو

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

طوابس
عنوان التبليغ  :مجال خورشيد مبسلط -
ق ل الحسبه HalhooolSharket
RozanaMoqabelAlhesba Al

عنوان التبليغ  :مجال خورشيد مبسلط -طوابس
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ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







 

العالمة التجارية رقم  30161 :
يف الصنف  31 :

Trade
Mark No.: 31060

 In Class: 30

التاريخ  7102/13/04 :

Ϳ ; 74

من اجل  :من اجل انتاج الشطه 
أبسم  :مجعية اجلفتلك التعاونية







للتصنيع الزراعي



Ϳ

العالمة التجارية رقم  30161 :
يف الصنف  31 :

Date: 14/03/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dŽWƌŽĚƵƐĞĚƚŚĞƉĞďĞƌ ; 74
In the name of: Jameyet Al Jeftlik Al
Trade Mark No.: 31060
TaaweneyaleatsneeAlzeree
In Class: 30

Date: 14/03/2017
الجفتلووي
04و/وا7102/13
التاريخ :
ĚĚƌĞƐƐ͗ϬϱϵϵϰϳϰϮϯϭdĂůĂĨŽŶůũĞĨƚůŝŬ:ĂŵĞǇĞƚů:ĞĨƚůŝŬ
جمعي
العن و ا  :الجفتلووي
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
dŽWƌŽĚƵƐĞĚƚŚĞƉĞďĞƌ

الشطه
انتاج
اجل
من
من اجل :
ůdĂĂǁĞŶĞǇĂůĞĂƚƐŶĞĞůǌĞƌĞĞĞŚũĂŶďĂůDĂĚƌĂƐĞŚ
التع ونيوا للتاوونيل الز ار و الش و ر

العوووو م -بجنوووو
تلف

In the name of: Jameyet Al Jeftlik Al
TaaweneyaleatsneeAlzeree

أبسم  :مجعية اجلفتلك التعاونية

الزراعيالمورسووووا
المسووووجو
للتصنيع
العن و ا  :الجفتلووي جمعيووا الجفتلووي ĚĚƌĞƐƐ͗ϬϱϵϵϰϳϰϮϯϭdĂůĂĨŽŶůũĞĨƚůŝŬ:ĂŵĞǇĞƚů:ĞĨƚůŝŬ
ůdĂĂǁĞŶĞǇĂůĞĂƚƐŶĞĞůǌĞƌĞĞĞŚũĂŶďĂůDĂĚƌĂƐĞŚ
التع ونيوا للتاوونيل الز ار و الش و ر

عنوان التبليغ  :مجال خورشيد مبسلط -طوابس
تلف


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

العوووو م -بجنوووو المسووووجو المورسووووا








عنوان التبليغ  :مجال خورشيد مبسلط -طوابس
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املخلالت  
اجل
اجل  :من
من
انتاج30160
رقم  :
التجارية
العالمة

75
:
الصنف
يف
أبسم  :مجعية االبداع التعاونية
التاريخ  7102 /13/04 :

املخلالتاالبوووا
انتاج-جمعيووا
اجل بل و ط
من بيوور
اجل ا: :
من العنو







 30160
العالمة التجارية رقم  :
يف الصنف  75 :










التاريخ  7102/13/04 :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



Ϳ ; 79
; 79
Ϳ


Trade Mark No.: 31061
In Class: 29
Date: 14/03/2017

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
dŽWƌŽĚƵƐĞĚdŚĞWŝĐŬůĞƐ

Trade
Mark No.:
31061
In
Class:
29
In the name of: Jameyetal IbdaatAltawenye
Date: 14/03/2017

بلوط -مجعية͗ĚĚƌĞƐƐ
ĞƌĂůŽŽƚͲ:ĂŵĞǇĞƚůاالبداع التعاونية اخللهدير
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
dŽWƌŽĚƵƐĞĚdŚĞWŝĐŬůĞƐ

In
the name of: Jameyetal IbdaatAltawenye
/ďĚĂĂůƚĂǁĞŶǇĞĂůĞƌĂĞǇĂŚůŬŚĂůĂĞŚ

االبداع التعاونية
أبسم :
مجعية الخله
التع ونيا
 ĞƌĂůŽŽƚͲ:ĂŵĞǇĞƚůاالبداع التعاونية اخللهدير بلوط -مجعية͗ĚĚƌĞƐƐ
العنو ا  :بيوور بل و ط -جمعيووا االبوووا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
مجال خورشيد مبسلط -طوابس
التبليغ
/ďĚĂĂůƚĂǁĞŶǇĞĂůĞƌĂĞǇĂŚůŬŚĂůĂĞŚ
ونيا :الخله
عنوانالتع
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :مجال خورشيد مبسلط -طوابس











Class: 29
In Class: 29

; 76 Ϳ

 75 : يف الصنف75 : صنف
2017/10/1 العدد التاسع عرش
 7102/13
04 : التاريخ
 /7102
/13/04 : يخ
  مكدوس: من اجل
  مكدوس: اجل
 شركة التآخي: أبسم

352
Date: 14/03/2017
ate: 14/03/2017
536
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĂŬĚŽŽƐ
ZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĂŬĚŽŽƐ
In the name of: Sharket Altaakhee
the name
of: Sharket Altaakhee
ĚĚƌĞƐƐ͗:ĞŶŝŶƌƌĂďĞŚͲǁǁĂůůďĂůĂĚ^ŚĂƌŬĞƚů
ůdĂĂŬŚĞĞ

-  رابوه اول البلووو-  جنوين: العنو ا

 شركة التآخي: م

ĚĚƌĞƐƐ͗:ĞŶŝŶƌƌĂďĞŚͲǁǁĂůůďĂůĂĚ^ŚĂƌŬĞƚů
- التآخ اول البلووو
ركا رابوه-  جنوين: العنو ا
طوابس-  مجال خورشيد مبسلط: عنوان التبليغ
dĂĂŬŚĞĞ ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
 ركا التآخ



 30167 : العالمة التجارية رقم

Trade Mark No.: 31062


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:



In
 Class: 29



طوابس-  مجال خورشيد مبسلط: ن التبليغ
 75 : يف الصنف

 7102/13/04 : التاريخ
 30167 : العالمة التجارية رقم
  مكدوس: من اجل

 Date: 14/03/2017

Trade Mark No.: 31062
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĂŬĚŽŽƐ
In the name of: Sharket Altaakhee

 شركة التآخي: أبسم

; 72 Ϳ

ĚĚƌĞƐƐ͗:ĞŶŝŶƌƌĂďĞŚͲǁǁĂůůďĂůĂĚ^ŚĂƌŬĞƚů
ůdĂĂŬŚĞĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







; 72 Ϳ

-  رابوه اول البلووو-  جنوين: العنو ا
ركا التآخ

طوابس-  مجال خورشيد مبسلط: عنوان التبليغ
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; 72 Ϳ







Trade Mark No.: 31063
In Class: 35

 30163 : العالمة التجارية رقم
 39 : يف الصنف

Date: 14/03/2017

 7102/13/04 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
, إدارة األعمال, تنظيم األعمال, اإلعالانت: من اجل
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐ  خدمات املساعدة إلدارة األعمال أو,النشاط املكتيب
ĨŽƌĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ͖ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨ
 تنظيم,األنشطة التجارية لشركات صناعية أو جتارية
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĂŶĚƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
,املعارض التجارية للغاايت اإلعالنية او التجارية
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ĐŽŵƉĂŶǇďǇŝƐƐƵŝŶŐƐƚŽƌĞƐĞƌǀŝĐĞĐĂƌĚƐƚŽĐůŝĞŶƚƐ͖ŵŽĚĞůŝŶŐ اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من

ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͖

,احملالت التجارية للعمالء
بطاقات
خالل
ĞĚŝƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁĚƌĞƐƐŝŶŐ͖
Trade Mark No.: 31063
30163
 : إصدارية رقم
العالمة التجار
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج
إعداد
خدمات
In Class: 35
 39
: الصنف
يف
ĐŽŵƉĂŶǇŽŶĂĨƌĂŶĐŚŝƐĞďĂƐŝƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖
ƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶ;ĨŽƌƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ƐĂůĞƐĂƚƉƵďůŝĐĂƵĐƚŝŽŶƐ͖
Date: 14/03/2017
 7102/13/04 : التاريخ
ƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
 خدمات عرض, حترير النصوص اإلعالنية,املبيعات
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐŽĨĂ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
, إدارة األعمال, تنظيم األعمال, اإلعالانت: من اجل
ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
 خدمات املساعدة لتشغيل شركة جتارية على مبدأ,عامة
ďƵƐŝŶĞƐƐĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐŝŶƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐŽƌĚĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚŐůŽďĂů
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
 خدمات املساعدة إلدارة األعمال أو,النشاط املكتيب
ƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ŝŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ŽŶͲůŝŶĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐ اف
 ترويج املبيعات (ألطر, عرض املنتوجات,االمتياز
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽŶĂĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ͖ƐƵƉƉůǇŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽ
ĨŽƌĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ͖ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨ
ǀŝĐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
 تنظيم,األنشطة التجارية لشركات صناعية أو جتارية
ƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐ;ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐŽĨƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌ
 ترويج وخدمات, املبيعات يف مزادات عامة,)أخرى
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĂŶĚƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ͖ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨ
,املعارض التجارية للغاايت اإلعالنية او التجارية
ĐŽŵƉĂŶŝĞƐͿ͖ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƐĂŵƉůĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚĨŝůĞ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
 خدمات املساعدة لألنشطة,ادارة مراكز التسوق
ŚŝďŝƚŝŽŶƐĂŶĚƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĐŽŵƉĂŶǇďǇŝƐƐƵŝŶŐƐƚŽƌĞƐĞƌǀŝĐĞĐĂƌĚƐƚŽĐůŝĞŶƚƐ͖ŵŽĚĞůŝŶŐ اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من
ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ƌĞŶƚĂůŽĨǀĞŶĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͖
ƌƉŽƐĞƐ͖ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل
ƌĞŶƚŝŶŐŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐƉĂĐĞ͖ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ĞĚŝƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁĚƌĞƐƐŝŶŐ͖
,خالل إصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء

rade Mark No.: 31063
Class: 35

ate: 14/03/2017

ZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗





 30163 : المة التجارية رقم
 39 : صنف

 7102/13/04 : يخ

, إدارة األعمال, تنظيم األعمال, اإلعالانت: اجل
 خدمات املساعدة إلدارة األعمال أو,اط املكتيب

 تنظيم,شطة التجارية لشركات صناعية أو جتارية
,رض التجارية للغاايت اإلعالنية او التجارية

ŵƉĂŶǇďǇŝƐƐƵŝŶŐƐƚŽƌĞƐĞƌǀŝĐĞĐĂƌĚƐƚŽĐůŝĞŶƚƐ͖ŵŽĚĞůŝŶŐ, وكاالت االسترياد والتصدير,شبكات اتصاالت عاملية

ƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐŽĨĂ
353
ďƵƐŝŶĞƐƐĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐŝŶƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐŽƌĚĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚŐůŽďĂů
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ŝŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ŽŶͲůŝŶĞ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽŶĂĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ͖ƐƵƉƉůǇŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽ
ƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐ;ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐŽĨƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌ
ĐŽŵƉĂŶŝĞƐͿ͖ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƐĂŵƉůĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚĨŝůĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ƌĞŶƚĂůŽĨǀĞŶĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ƌĞŶƚŝŶŐŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐƉĂĐĞ͖ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ŵĂƚƚĞƌ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ĚĂƚĂƐĞĂƌĐŚŝŶ
ĐŽŵƉƵƚĞƌĨŝůĞƐ;ĨŽƌŽƚŚĞƌƐͿ͖ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽ
ĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͖ƉƵďůŝĐŝƚǇĐŽůƵŵŶƐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐĂƌƚŝƐƚƐ͖
ĚŝƌĞĐƚŵĂŝůĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ƵƉĚĂƚŝŶŐŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖
ĚŽĐƵŵĞŶƚƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͖ŵĂƌŬĞƚŝŶŐƐƚƵĚŝĞƐ͖ďŝůůͲƉŽƐƚŝŶŐ͕
ŽƵƚĚŽŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ŽƉŝŶŝŽŶƉŽůůŝŶŐ͖ƐǇƐƚĞŵŝǌĂƚŝŽŶŽĨ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐĂůĞƐĂŐĞŶĐŝĞƐĂŶĚĂƌƌĂŶŐŝŶŐƐĂůĞƐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ǁŚŽůĞƐĂůĞĂŶĚƌĞƚĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐďǇĂŶǇŵĞĂŶƐ͖ƚŚĞ
ďƌŝŶŐŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌĨŽƌƚŚĞďĞŶĞĨŝƚŽĨŽƚŚĞƌƐ͕ŽĨĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨ
ŐŽŽĚƐ͕ĞŶĂďůŝŶŐĐƵƐƚŽŵĞƌƐƚŽĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚůǇǀŝĞǁĂŶĚ
ƉƵƌĐŚĂƐĞƚŚŽƐĞŐŽŽĚƐ͕ZĞƚĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌĐůŽƚŚŝŶŐĂŶĚ
ĨŽŽƚǁĞĂƌ͘

 خدمات عرض, حترير النصوص اإلعالنية,املبيعات

2017/10/1 العدد التاسع عرش

 خدمات املساعدة لتشغيل شركة جتارية على مبدأ,عامة
 ترويج املبيعات (ألطراف, عرض املنتوجات,االمتياز

 ترويج وخدمات, املبيعات يف مزادات عامة,)أخرى
 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

التوريد لالطراف االخرى (شراء املنتوجات واخلدمات
 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,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, استطالعات الرأي,اخلارجي

 نشر نصوص الدعاية,قواعد بياانت حاسوب
, وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع,واإلعالن

,خدمات البيع ابجلملة وابلتجزئة أبي طريقة كانت

 وذلك،خدمات جتميع تشكيلة من السلع لصاحل الغري
 خدمات,لتمكني عامة الزابئن من معاينتها و شرائها

 . .البيع ابلتجزئة للمالبس و االحذية
 شركة مكاوي لأللبسة: أبسم

In the name of: Mikkawi Co. for clothing
ĚĚƌĞƐƐ͗KŵĂƌ>ŵƵŬŚƚĂƌ^ƚƌĞĞƚ͕EĂďůƵƐ͕WĂůĞƐƚŝŶĞ͘


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عادية عامة

,موووور المختووووو ر

 ووووو ر: العنوووو ا

 فلسطين,ن بلس

. ص، عمارة جالرياي سنرت، انبلس: عنوان التبليغ
262 .ب
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Trade Mark No.: 31064
In Class: 35

 30164 : العالمة التجارية رقم
 39 : يف الصنف

Date: 14/03/2017

 7102/13/04 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖

, إدارة األعمال, تنظيم األعمال, اإلعالانت: من اجل
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐ  خدمات املساعدة إلدارة األعمال أو,النشاط املكتيب
ĨŽƌĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ͖ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨ
 تنظيم,األنشطة التجارية لشركات صناعية أو جتارية

ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĂŶĚƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ

,املعارض التجارية للغاايت اإلعالنية او التجارية
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂů

ĐŽŵƉĂŶǇďǇŝƐƐƵŝŶŐƐƚŽƌĞƐĞƌǀŝĐĞĐĂƌĚƐƚŽĐůŝĞŶƚƐ͖ŵŽĚĞůŝŶŐ اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من
Trade Mark
No.:
31064

30164

:
رقم
ية
ر
التجا
العالمة
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͖
,خالل إصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء
In Class:ĞĚŝƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁĚƌĞƐƐŝŶŐ͖
35
 39 : يف الصنف
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج
ĐŽŵƉĂŶǇŽŶĂĨƌĂŶĐŚŝƐĞďĂƐŝƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖
Date: 14/03/2017
 7102
/13/04 : التاريخ
ƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶ;ĨŽƌƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ƐĂůĞƐĂƚƉƵďůŝĐĂƵĐƚŝŽŶƐ͖  خدمات عرض,النصوص اإلعالنية
 حترير,املبيعات
ƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
مبدأ,األعمال
إدارةجتارية على
لتشغيل شركة
املساعدة
, عامة: من اجل
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
,األعمال
خدماتتنظيم
,اإلعالانت
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐŽĨĂ
ďƵƐŝŶĞƐƐĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐŝŶƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐŽƌĚĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚŐůŽďĂů
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
أواف
األعمالألطر
( إلدارةاملبيعات
املساعدة ترويج
,عرض املنتوجات
,االمتياز
خدمات
,النشاط املكتيب
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ŝŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ŽŶͲůŝŶĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
 ترويج وخدمات, املبيعات يف مزادات عامة,)أخرى
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽŶĂĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ͖ƐƵƉƉůǇŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽ
ĨŽƌĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ͖ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨ
 تنظيم,األنشطة التجارية لشركات صناعية أو جتارية
ƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐ;ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐŽĨƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌ
 خدمات املساعدة لألنشطة,ادارة مراكز التسوق
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĂŶĚƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ĐŽŵƉĂŶŝĞƐͿ͖ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƐĂŵƉůĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚĨŝůĞ
,التجارية
اإلعالنية
للغاايت
املعارض
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
خالل
طلبات اومعاجلة من
تكون من
التجاريةية اليت ت
التجار
ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ƌĞŶƚĂůŽĨǀĞŶĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ĐŽŵƉĂŶǇďǇŝƐƐƵŝŶŐƐƚŽƌĞƐĞƌǀŝĐĞĐĂƌĚƐƚŽĐůŝĞŶƚƐ͖ŵŽĚĞůŝŶŐ اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من
ƌĞŶƚŝŶŐŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐƉĂĐĞ͖ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
, وكاالت االسترياد والتصدير,شبكات اتصاالت عاملية
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͖
ŵĂƚƚĞƌ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ĚĂƚĂƐĞĂƌĐŚŝŶ
,كمبيوترات
املباشر على
خالل إصداراالعالن
ĞĚŝƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁĚƌĞƐƐŝŶŐ͖
,للعمالء
احملالتشبكةالتجارية
بطاقات
ĐŽŵƉƵƚĞƌĨŝůĞƐ;ĨŽƌŽƚŚĞƌƐͿ͖ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽ خدمات
ĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͖ƉƵďůŝĐŝƚǇĐŽůƵŵŶƐ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
واخلدمات
االخرى (شراء
املنتوجات ترويج
واإلعالن أو
لالطرافالدعاية
التوريدمناذج
خدمات إعداد
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĐŽŵƉĂŶǇŽŶĂĨƌĂŶĐŚŝƐĞďĂƐŝƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐĂƌƚŝƐƚƐ͖
 إدارة امللفات, توزيع العينات,)لشركات أخرى
ƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶ;ĨŽƌƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ƐĂůĞƐĂƚƉƵďůŝĐĂƵĐƚŝŽŶƐ͖
 خدمات عرض, حترير النصوص اإلعالنية,املبيعات
ĚŝƌĞĐƚŵĂŝůĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ƵƉĚĂƚŝŶŐŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖
, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة,احملوسبة
ƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ĚŽĐƵŵĞŶƚƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͖ŵĂƌŬĞƚŝŶŐƐƚƵĚŝĞƐ͖ďŝůůͲƉŽƐƚŝŶŐ͕
مبدأ,على
لتشغيل شر
املساعدة
,عامة
ŽƵƚĚŽŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ŽƉŝŶŝŽŶƉŽůůŝŶŐ͖ƐǇƐƚĞŵŝǌĂƚŝŽŶŽĨ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐŽĨĂ
أتجري
جتارية البيع
أتجريكة آالت
,اإلعالانت
خدماتكاالت
و
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶŽĨ
ďƵƐŝŶĞƐƐĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐŝŶƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐŽƌĚĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚŐůŽďĂů
,واإلعالن
نشر مواد
املساحات
الدعايةألطراف
( املبيعات
ترويج,اإلعالنية
,املنتوجات
 عرض,االمتياز
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐĂůĞƐĂŐĞŶĐŝĞƐĂŶĚĂƌƌĂŶŐŝŶŐƐĂůĞƐ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ŝŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ŽŶͲůŝŶĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ǁŚŽůĞƐĂůĞĂŶĚƌĞƚĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐďǇĂŶǇŵĞĂŶƐ͖ƚŚĞ
املعلومات
ترويج عن
 البحث,,األعمال
املساعدةيف يفمزإدارة
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽŶĂĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ͖ƐƵƉƉůǇŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽ
وخدمات
ادات عامة
 املبيعات,)أخرى
ďƌŝŶŐŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌĨŽƌƚŚĞďĞŶĞĨŝƚŽĨŽƚŚĞƌƐ͕ŽĨĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨ
ŐŽŽĚƐ͕ĞŶĂďůŝŶŐĐƵƐƚŽŵĞƌƐƚŽĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚůǇǀŝĞǁĂŶĚ
يف
املعلومات
جتميع
,
حاسوب
ملفات
يف
ين
ر
لالخ
ƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐ;ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐŽĨƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌ
لألنشطة
املساعدة
خدمات
,
التسوق
ادارة مراكز
ƉƵƌĐŚĂƐĞƚŚŽƐĞŐŽŽĚƐ͕ZĞƚĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌĐůŽƚŚŝŶŐĂŶĚ
ĐŽŵƉĂŶŝĞƐͿ͖ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƐĂŵƉůĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚĨŝůĞ
 حتضري أعمدة الدعاية, النسخ,قواعد بياانت حاسوب
ĨŽŽƚǁĞĂƌ͘


ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
طلباتإد ارةمعاجلة
تكون من
اليت ت
خالل أو
من التجارية
األعمال
املساعدة يف
,واإلعالن
ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ƌĞŶƚĂůŽĨǀĞŶĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
 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

التجارية

واإلعالن ,املساعدة يف إد ارة األعمال التجارية أو

الصناعية ,إدارة أعمال فناين التمثيل ,اإلعالن ابلربيد
الدعاية واإلعالن ,نسخ الواثئق,
حتديث مواد
املباشر,
2017/10/1
التاسع عرش
العدد
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دراسات السوق ,لصق اإلعالانت ,الدعاية واإلعالن

اخلارجي ,استطالعات الرأي ,تنظيم املعلومات يف
قواعد بياانت حاسوب ,نشر نصوص الدعاية

واإلعالن ,وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع,
خدمات البيع ابجلملة وابلتجزئة أبي طريقة كانت,
خدمات جتميع تشكيلة من السلع لصاحل الغري ،وذلك

لتمكني عامة الزابئن من معاينتها و شرائها ,خدمات
البيع ابلتجزئة للمالبس و االحذية .
In the name of: SHAREKET MEKKAWI LELALBESA
أبسم  :شركة مكاوي لاللبسة
^ĚĚƌĞƐƐ͗Z&/Ͳ>ͺ^,Z>Z^/ͺE>h
&>^dE

العن و ا  :رفيوووي  -الش و ر الرئيس و
 -ن بلس  -فلسطين

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :فراس اترية للملكية الفكرية -
انبلس -ص.ب 262 :
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Trade Mark No.: 31065
Trade
Mark
In
Class:
36 No.: 31065

العالمة التجارية رقم  30169 :
36رقم  30169 :
التجارية
العالمة
الصنف :
يف

In Class: 36

يف الصنف  36 :
التاريخ  7102/13/09 :
Date: 15/03/2017
التاريخ  7102/13/09 :
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
استشارات
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗/ŶƐƵƌĂŶĐĞďƌŽŬĞƌĂŐĞ͖/ŶƐƵƌĂŶĐĞ
/ŶƐƵƌĂŶĐĞďƌŽŬĞƌĂŐĞ͖/ŶƐƵƌĂŶĐĞ
التأمني ،استشارات
تقييم التأمني،
التأمني ،تقييم
وساطة التأمني،
اجل  ::وساطة
من اجل
من
ƵŶĚĞƌǁƌŝƚŝŶŐ͖/ŶƐƵƌĂŶĐĞĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͖/ŶƐƵƌĂŶĐĞ
ƵŶĚĞƌǁƌŝƚŝŶŐ͖/ŶƐƵƌĂŶĐĞĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͖/ŶƐƵƌĂŶĐĞ
االوراق املالية،
يف االوراق
الوساطة يف
التأمني ،الوساطة
معلومات التأمني،
التأمني ،معلومات
التأمني،
املالية،
͖ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖^ĞĐƵƌŝƚŝĞƐďƌŽŬĞƌĂŐĞ͖&ƵŶĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ
͖ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖^ĞĐƵƌŝƚŝĞƐďƌŽŬĞƌĂŐĞ͖&ƵŶĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ
͘ƌŽŬĞƌĂŐĞ͖&ŝĚƵĐŝĂƌǇ

.
االئتمان
السمسرة،
االموال،
استثمارات
͘ƌŽŬĞƌĂŐĞ͖&ŝĚƵĐŝĂƌǇ
استثمارات االموال ،السمسرة ،االئتمان .
In the name of: Jiang Tai Insurance Brokers Co., Ltd.
أبسم  :جيانغ اتي انشورانس

In the name of: Jiang Tai Insurance Brokers Co., Ltd.

مليتد.اتي انشورانس
كرز :كو،.جيانغ
أبسم
برو

روم أ 0291-ا بيلوووينن 7ا
العنوو
كو ا: ،.مليتد.
بروكرز
نمبووووور  20غ نلوووووآ

روبا

ووووويل نن

العنوو ا  :روم أ 0291-ا بيلوووينن 7ا

تي ن

Date: 15/03/2017

يووي بفيل بمنووت و ا نت غ و

.102706نن
الاينروبا ووووويل
نلوووووآ
بستركتا 20غ
نمبووووور
بيجينا

ĚĚƌĞƐƐ͗ZŽŽŵͲϬϮϵϭ͕ƵŝůĚŝŶŐϯ͕EŽ͘ϮϬzŽŶŐΖĂŶ
͕ZŽĂĚ͕^ŚŝůŽŶŐĐŽŶŽŵŝĐĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽŶĞ
ĚĚƌĞƐƐ͗ZŽŽŵͲϬϮϵϭ͕ƵŝůĚŝŶŐϯ͕EŽ͘ϮϬzŽŶŐΖĂŶ
DĞŶƚŽƵŐŽƵŝƐƚƌŝĐƚ͕ĞŝũŝŶŐ͕ŚŝŶĂϭϬϮϯϬϴ

شحادة ،حمامون،
وي عز
التبليغو :
ورجا نت غ و
وفؤاد و ا
بفيليز بمنووت
عنوانتي ن ي
هللا
رام
ص.ب ,24
بستركتا بيجينا الاين .102706


͕ZŽĂĚ͕^ŚŝůŽŶŐĐŽŶŽŵŝĐĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽŶĞ
DĞŶƚŽƵŐŽƵŝƐƚƌŝĐƚ͕ĞŝũŝŶŐ͕ŚŝŶĂϭϬϮϯϬϴ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:


عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،

ص.ب ,24رام هللا
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العالمة التجارية رقم  30166 :
العالمة التجارية رقم  30166 :
يف الصنف
يف
الصنف  99 ::







التاريخ 7102 /13 /09 :

Trade Mark No.: 31066
Trade Mark No.: 31066
In
In Class:
Class: 5
5
Date: 15/03/2017



التاريخ  7102/13/09 :

من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من
املناعة
الفريوسية وامراض جهاز
االمراض
وعالج

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
Date:
15/03/2017

,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
Ͳ ƚŚĞƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂƵƚŽ
ŝŵŵƵŶĞĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
͕ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĞŶƚƌĂůŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ƉĂŝŶ
͕ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŐĂƐƚƌŽͲŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ
ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŵĞƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ
͘ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŶĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ

من
اضللوقاية
البشرية
اجلهازاجل :
من
اجللدية
الصيدلية واالمر
املستحضرات واالالم
كزي
املر
العصيب
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات
ͲƚŚĞƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂƵƚŽ
املناعة
الفريوسية
جهازوامراض
وامراض االورام
قالبية وامراض
االمراض االست
وعالج واالمراض
العالقة
ŝŵŵƵŶĞĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
العيون وامراض اجلهاز التنفسي .
In the name of: Johnson & Johnson
أبسم  :جونسون اند جونسون
͕ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĞŶƚƌĂůŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ƉĂŝŶ
واالوعيةسوووووالدموية وأمراض
ووووركاالقلب
وامراض
وااللتهاابت
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
وووون ني جير
:
العنوووو ا
͕ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŐĂƐƚƌŽͲŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
انوو ج نسو
ج نسو
و ن انهو و
͘͘^͘h
واالمراض اجللدية
واالالم
كزي
العصيب براملر
اجلهاز
جيرسووو ا
يووويا نيووو
انزو
اا نيووو
بووو
ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŵĞƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ
06977ا ال الي ت المتحوة
͘ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŶĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
حمامون،
شحادة،
جا
ر
و
وفؤاد
يز
عز
:
التبليغ
عنوان
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض

ص.ب ,24رام هللا

العالقة واالمراض االست قالبية وامراض االورام وامراض

العيون وامراض اجلهاز التنفسي .










أبسم  :جونسون اند جونسون
العنوووو ا :

& In the name of: Johnson

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

ووووركا وووون ني جيرسووووو

و ن انهو و ج نسو

Ϳ ; 30
Johnson

انوو ج نسو

بووو اا نيووو برانزويووويا نيووو جيرسووو ا

06977ا ال الي ت المتحوة

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


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


541













التجارية رقم  30162 :
العالمة

يف الصنف  75 :

Ϳ ; 30

التاريخ  7102/13/09 :

من اجل  :صناعة املرتديال 
العالمة التجارية رقم 30162 :
بدران
أبسم  :عمر خالد ابراهيم
يف الصنف  75 :




العن ا :

عنوان التبليغ

 7102
بير/13/
لكرم09 :
طالتاريخ
اللا





من اجل  :صناعة املرتديال 
اندي
 :البرية،الشرفة جانب
أبسم  :عمر خالد ابراهيم بدران

السيارات

الفلسطينةص.ب3513

الفلسطينةص.ب3513

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
العن ا

 :ط لكرم بير اللا

عنوان التبليغ  :البرية،الشرفة جانب اندي السيارات

Date: 15/03/2017

Date: 15/03/2017
ĚĚƌĞƐƐ͗dƵůŬĂƌŵĞƌ>'ŚŽƐŽƵŶ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DŽƌƚĂĚĞůůĂŝŶĚƵƐƚƌǇ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
In the name of: Omar Khalid Ibrahim Badran
ĚĚƌĞƐƐ͗dƵůŬĂƌŵĞƌ>'ŚŽƐŽƵŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :









والعبارات
الكلمات
والعبارات
الكلمات
ابستخدام ابستخدام
املطلقاحلماية املطلق
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

احلماية
واألرقام ذات االستخدام العام
والرسومات الوصفية
مبعزل عن العالمة



Trade Mark No.: 31068
In Class: 29

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DŽƌƚĂĚĞůůĂŝŶĚƵƐƚƌǇ
Trade Mark No.: 31068
In the name
of: Omar Khalid Ibrahim Badran
In Class: 29

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق


العالمة
مبعزل عن











Ϳ ; 37
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Trade Mark No.: 31069
Trade Mark
No.: 31069
In Class: 30
In Class:Date:
30 15/03/2017

العالمة التجارية رقم  30165 :
العالمة التجارية رقم  30165 :
يف الصنف  31 :

يف الصنف  31 :

التاريخ  7102/13/09 :





  7102
التاريخ /09 :من/13
اجل  :الزعرت

Date: 15/03/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƚŚǇŵĞ



أبسم  :مجعية تراثنا االصيل
من اجل  :الزعرت

In the ƚŚǇŵĞ
name of:
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
 JameyetTurathona Al AseelLelMarah
In the
nameMark
of: JameyetTurathona
Al AseelLelMarah
Trade
No.: 31069

النسائية للمرأة
االصيل
مجعية تراثنا
العالمة أبسم

30165
التجار :ية رقم  :
العنو ا  :جمعيووا تراثن و االصوويل بيووت

النسائية 31
يف الصنف :
للمرأة جوووو ال بج نوووو طعوووور قعبوووور تلفوووو
Trade Mark No.: 31069
 301650799151271
العالمة التجارية رقم  :
ĚĚƌĞƐƐ͗:ĂŵĞǇĞƚdƵƌĂƚŚŽŶĂůĂƐĞĞůĞƚ
جمعيووا تراثن و االصوويل بيووت
العنو ا
Date: 15/03/2017
7102: /13
التاريخ /09 :
التبليغ  :مجال خورشيد مبسلط -طوابس
In Class:
30 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان31 :
يف الصنف
:ĂůĂĞũĂŶĞďDĂƚĂŵYĂĂƉĂƌdĂůĨŽŶϬϱϵϵϰϳϰϮϯϭ
تلفوووو
ووور
و
قعب
ووور
و
طع
ووو
و
ن
بج
ال
ووو
جو

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ƚŚǇŵĞ
من اجل  :الزعرت  
Date: 15/03/2017

7102
/
13
/
09
:
التاريخ
0799151271
In thename of: JameyetTurathona Al AseelLelMarah
أبسم  :مجعية تراثنا االصيل
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
 ƚŚǇŵĞ
خورشيد مبسلط -طوابس
اجل: :مجال
التبليغ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
الزعرت 
عنوان من
النسائية للمرأة


In the name of: JameyetTurathona Al AseelLelMarah
 أبسم  :مجعية  تراثنا االصيل
العنو ا  :جمعيووا تراثن و االصوويل بيووت
 ĚĚƌĞƐƐ͗:ĂŵĞǇĞƚdƵƌĂƚŚŽŶĂůĂƐĞĞůĞƚ
النسائية للمرأة
:ĂůĂĞũĂŶĞďDĂƚĂŵYĂĂƉĂƌdĂůĨŽŶϬϱϵϵϰϳϰϮϯϭ

جوووو ال بج نوووو طعوووور قعبوووور تلفوووو
Ϳ ; 33
ĚĚƌĞƐƐ͗:ĂŵĞǇĞƚdƵƌĂƚŚŽŶĂůĂƐĞĞůĞƚ 543
العنو ا  :جمعيووا تراثن و االصوويل بيووت
0799151271

:ĂůĂĞũĂŶĞďDĂƚĂŵYĂĂƉĂƌdĂůĨŽŶϬϱϵϵϰϳϰϮϯϭ
طوابس تلفوووو
 قعبوووورطعوووور
ووو
و
ن
بج
ال
ووو
عنوان التبليغ  :جو
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
مجال خورشيد مبسلط
0799151271


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :مجال خورشيد مبسلط -طوابس
;
33
Ϳ









Trade Mark No.: 31070
العالمة التجارية رقم  30121 :


In Class: 29
يف الصنف  75 :
 
Ϳ ; 33
Date: 15/03/2017
التاريخ  7102/13/09 :


ĚĚƌĞƐƐ͗:ĂŵĞǇĞƚdƵƌĂƚŚŽŶĂůĂƐĞĞůĞƚ
:ĂůĂĞũĂŶĞďDĂƚĂŵYĂĂƉĂƌdĂůĨŽŶϬϱϵϵϰϳϰϮϯϭ
In Class:
30



Ϳ /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗'ZW>W^ ; 33
In the name of: jameyet bet alkarmah altawenya
alzeraeyah

من اجل  :ورق العنب 
أبسم  :مجعية بيت الكرمة
التعاونية الزراعية

العنوووو ا  :بيووووت بقوووو جمعيووووا بيووووت






الكر ووووا التع ونيووووا الز ار يووووا بنووووو

ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞƚͲĚŽƋŽũĂŵĞǇĞƚďĞƚĂůŬĂƌŵĂŚĂůƚĂǁĞŶǇĂ
ͲĂůǌĞƌĂĞǇĂŚ

المجلس القرو




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :مجال خورشيد مبسلط -طوابس




















Ϳ ; 34

ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞƚͲĚŽƋŽũĂŵĞǇĞƚďĞƚĂůŬĂƌŵĂŚĂůƚĂǁĞŶǇĂ
ĂůǌĞƌĂĞǇĂŚͲ

358

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

يووووا

 بيووووت بقوووو:

العنوووو ا

الزر
ا
الكر ووووا التع ونيووووا

طوابس-  مجال خورشيد مبسلط: عنوان التبليغ






بنووووو

المجلس القرو





جمعيووووا بيووووت

2017/10/1 العدد التاسع عرش
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; 34 Ϳ



Trade Mark No.: 31072
In Class: 35
In Class: 35
Date: 15/03/2017
Date: 15/03/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗

Trade Mark No.: 31072

ͬĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͕ďƵƐŝŶĞƐƐƉůĂŶŶŝŶŐ͕
ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĚĞƐŬƚŽƉĂĐƚŝǀŝƚǇ͕ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐ
ĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽƌďƵƐŝŶĞƐƐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐĨŽƌ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĐŽŵƉĂŶŝĞƐŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂů͕ƚŚĞĂŶŶŽƵŶĐĞŵĞŶƚŽĨ
ũŽďƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ƚŚĞŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌƚŚĞ
ƉƵƌƉŽƐĞƐŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂů͕ƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂů

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ͬĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͕ďƵƐŝŶĞƐƐƉůĂŶŶŝŶŐ͕

ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĚĞƐŬƚŽƉĂĐƚŝǀŝƚǇ͕ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐ
ĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽƌďƵƐŝŶĞƐƐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐĨŽƌ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĐŽŵƉĂŶŝĞƐŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂů͕ƚŚĞĂŶŶŽƵŶĐĞŵĞŶƚŽĨ
ũŽďƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ƚŚĞŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌƚŚĞ
ƉƵƌƉŽƐĞƐŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂů͕ƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂů
ƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞ
ŝƐƐƵĂŶĐĞŽĨƐŚŽƉƐĐĂƌĚƐƚŽĐƵƐƚŽŵĞƌƐ͕ƉƌĞƉĂƌŝŶŐ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽƌƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶŵŽĚĞůƐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͕ĞĚŝƚŝŶŐ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͕ƉƵďůŝĐĚŝƐƉůĂǇƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŽŶŽĨĂƚƌĂĚŝŶŐĐŽŵƉĂŶǇŽŶƚŚĞ
ƉƌŝŶĐŝƉůĞŽĨĞǆĐĞůůĞŶĐĞ͕ĚŝƐƉůĂǇƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶ
;ƚŚĞŽƚŚĞƌƉĂƌƚŝĞƐͿ͕ƐĂůĞƐŝŶƉƵďůŝĐĂƵĐƚŝŽŶƐ͕ƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚĞƌƐ͕ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐŽĨƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐǁŽƌůĚ͕ĂŶĚĂŐĞŶĐŝĞƐŽĨŝŵƉŽƌƚ
ĂŶĚĞǆƉŽƌƚ͕ĚŝƌĞĐƚĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ƐƵƉƉůǇƐĞƌǀŝĐĞƐ
ƚŽŽƚŚĞƌƉĂƌƚŝĞƐƌĞƋƵĞƐƚƐ;ƚŽďƵǇƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌ
ŽƚŚĞƌĐŽŵƉĂŶŝĞƐͿ͕ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƐĂŵƉůĞƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚ
ĨŝůĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ͕ŶĞǁƐĂŐĞŶĐŝĞƐ͕
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů͕ĂŶĚĂŐĞŶĐŝĞƐĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͕ƌĞŶƚǀĞŶĚŝŶŐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƌĞŶƚĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐƉĂĐĞ͕ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ĂƐƐŝƐƚŝŶŐŝŶďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕
ƐĞĂƌĐŚĨŽƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŽŽƚŚĞƌƐŝŶƚŚĞĐŽŵƉƵƚĞƌĨŝůĞƐ͕
ĐŽŵƉŝůŝŶŐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͕
ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĐŽůƵŵŶƐ͕ŚĞůƉŝŶŐ
ƚŽƌƵŶĂďƵƐŝŶĞƐƐŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ
ĂƌƚŝƐƚƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ĚŝƌĞĐƚͲŵĂŝůĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͕ƵƉĚĂƚĞĚ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ĐŽƉŝĞƐŽĨĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͕ŵĂƌŬĞƚ
ƐƚƵĚŝĞƐ͕ƉĂƐƚŝŶŐĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͕ƉƵďůŝĐŝƚǇĂŶĚĞǆƚĞƌŶĂů
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͕ƉŽůůƐ͕ŽƌŐĂŶŝǌĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶĐŽŵƉƵƚĞƌ
ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͕ƉƵďůŝƐŚƚĞǆƚƐĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ƐĂůĞƐĂŶĚ
ĂƌƌĂŶŐŝŶŐƐĂůĞƐƐĞƌǀŝĐĞ͕ƐĂůĞƐƐĞƌǀŝĐĞtŚŽůĞƐĂůĞĂŶĚƌĞƚĂŝů
ŝŶĂŶǇǁĂǇǁŚĂƚƐŽĞǀĞƌ͕ƐĞƌǀŝĐĞƐĂƐƐĞŵďůŝŶŐĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨ
ŐŽŽĚƐŽŶďĞŚĂůĨŽĨŽƚŚĞƌƐ͕ĂŶĚƚŚĂƚ'ĞŶĞƌĂůĐƵƐƚŽŵĞƌƐƚŽ
ĞŶĂďůĞƉƌĞǀŝĞǁĂŶĚƉƵƌĐŚĂƐĞ͘







 30127 : العالمة التجارية رقم




 39 : يف الصنف
 39 : يف الصنف
 7102 /13 /09 : التاريخ
 7102/13/09 اجل
: التاريخ
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال,االعالانت
من


30127 : العالمة التجارية رقم

:

, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل

 خدمات املساعدة الدارة االعمال او,النشاط املكتيب
 خدمات,كات صناعية او جتارية
االنشطة التجارية لشر
 تنظيم املعارض التجارية للغاايت،االعالن عن الوظائف

 خدمات املساعدة الدارة االعمال او,النشاط املكتيب
 خدمات,االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية
 تنظيم املعارض التجارية للغاايت،االعالن عن الوظائف
 اخلدمات الرتوجيية املقدمة من,االعالنية او التجارية

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, عرض املنتوجات,جتارية على مبدأ االمتياز

, املبيعات يف مزادات عامة,)املبيعات (الطراف اخرى
 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

 خدمات التوريد لالطراف االخرى (شراء,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

 البحث عن, 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

أعمدة الدعاية واإلعالن ,املساعدة يف إدارة األعمال
جمليأعمال فناين التمثيل,
جمموعة إدارة
التجارية :أوشركةالصناعية,
In the name of: Sharket Majjmoaat Mijjale Estethmarya
أبسم

359

اخلصوصيةمواد الدعاية واإلعالن,
حتديث
املباشر,
يد
ابلرب
العدداإلعالن
2017/10/1
عرش
التاسع
املسامهة
االستثمارية
احملدودةالواثئق ,دراسات السوق ,لصق اإلعالانت,
نسخ
إستطالعات الرأي ,تنظيم
اخلارجي,
الدعاية
فلسطين
واإلعالن هللا -
العن ا  :رام

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲWĂůĞƐƚĂŝŶĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

نصوص
بياانتمرادحاسوب,
املعلومات يف
نشر اتقان
فارس -
قواعداحملامي
التبليغ :
عنوان
خدمات
وترتيب
البيع
كاالت
و
,
واإلعالن
الدعاية
للخدمات االستشارية  -رام هللا  -برج رام هللا

خدمات البيع ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة
البيع,
التجاري  -ط3
كانت ,خدمات جتميع تشكيلة من السلع لصاحل الغري،



شرائها.حق
معاينتها و
عامة الزابئن

اصحاهبا
العالمة مناليعطي
لتمكنيهذه
وذلكتسجيل
ان
In the name of: Sharket Majjmoaat Mijjale Estethmarya
الكلمات والعبارات
املطلق
ابستخدام جملي
كة جمموعة
احلماية  :شر
أبسم
ذات االستخدام العام
املسامهة واألرقام
والرسومات الوصفية
اخلصوصية
االستثمارية


احملدودةعن العالمة
مبعزل
 العن ا  :رام هللا  -فلسطين
عنوان التبليغ  :احملامي مراد فارس  -اتقان

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲWĂůĞƐƚĂŝŶĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



للخدمات االستشارية  -رام هللا  -برج رام هللا


Ϳ ; 39



Trade

التجاري  -ط3
Date: 15/03/2017
التاريخ  7102 /13 /09 :

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

من اجل ورق العنب 
In the name of: jameyet bet alkarmah altawenya
الكرمة
بيت
مجعية
:
أبسم

هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
ان تسجيل
alzeraeyah
التعاونية الزراعية
ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞƚͲĚŽƋŽũĂŵĞǇĞƚďĞƚĂůŬĂƌŵĂŚĂůƚĂǁĞŶǇĂ
ͲĂůǌĞƌĂĞǇĂŚ
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
العالمة التجارية رقم 30121 :
يف الصنف  75 :



Mark No.: 31070
In Class: 29

^'ZW>W

:

 :بيووووت بقوووو

العنوووو ا

جمعيووووا بيووووت

الزر
ا
الكر ووووا التع ونيووووا

يووووا

بنووووو

المجلس القرو

عنوان التبليغ  :مجال خورشيد مبسلط -
طوابسالعام
االستخدام
والرسومات الوصفية واألرقام ذات


مبعزل عن العالمة



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :









; 34545
Ϳ





Ϳ ; 39







العالمة التجارية رقم  30123 :
العالمة التجارية رقم 30127 :
 39
الصنف 36 ::
يفيف الصنف








التاريخ 7102 /13 /09 :



من
اجل 7102/13/09 :
التاريخ
من اجل  :متويل الرهن العقاري,أتمينة
االعالن عن الوظائف ،تنظيم املعارض التجارية للغاايت
:

االعالانت ,تنظيم االعمال ,ادارة االعمال,

النشاط املكتيب ,خدمات املساعدة الدارة االعمال او
كات صناعية او جتارية ,خدمات
االنشطة التجارية لشر

القروض,وخدمات األستثمار العقاري,ومجيع اخلدمات

املذكورةاعاله مقدمة فيمايتعلق بتطوير ملكية املالك
املسجل واية حتويالت او ترويج خاصة به او التعامل




معها؛ أتجري السكن ؛ ادارة وتسويق وأتجري ورهن


تقييم  العقارات وخدمات
رقم  :العقارية,
اخلدمات
االمالك ,
30123
التجارية
العالمة
36ية ,ادارة العقارات ,تقدمي االستشارات
الصنف :العقار
يفاملكاتب

Trade Mark No.: 31073
Trade Mark No.: 31072
In
In Class:
Class: 36
35
Date: 15/03/2017

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
Date:
15/03/2017

͕ͬĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͕ďƵƐŝŶĞƐƐƉůĂŶŶŝŶŐ
ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĚĞƐŬƚŽƉĂĐƚŝǀŝƚǇ͕ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐ
ĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽƌďƵƐŝŶĞƐƐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐĨŽƌ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĐŽŵƉĂŶŝĞƐŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂů͕ƚŚĞĂŶŶŽƵŶĐĞŵĞŶƚŽĨ
ũŽďƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ƚŚĞŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌƚŚĞ
ƉƵƌƉŽƐĞƐŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂů͕ƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂů

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DŽƌƚŐĂŐĞĨŝŶĂŶĐŝŶŐ͕ƐĞĐƵƌĞǁŝƚŚͬůŽĂŶƐ
ĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞĂůĞƐƚĂƚĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͕ĂŶĚĂůůƐĞƌǀŝĐĞƐ
ůŵǌŬŽƌŚĂĂůĂŚ/ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ&ŝŵĂĂƚĂůƋĚĞǀĞůŽƉŽǁŶĞƌƐŚŝƉ
ŽĨƚŚĞƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚĂŶĚĂŶǇƚƌĂŶƐĨĞƌƐŽĨƚŚĞŽǁŶĞƌŽƌŚŝƐŽǁŶ
͖ƉƌŽŵŽƚŝŽŶŽƌĚĞĂůǁŝƚŚƚŚĞŵ͖ƌĞŶƚĂůŚŽƵƐŝŶŐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͕ůĞĂƐŝŶŐĂŶĚŵŽƌƚŐĂŐŝŶŐŽĨ
ƉƌŽƉĞƌƚǇ͕ƌĞĂůĞƐƚĂƚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ƉƌŽƉĞƌƚǇǀĂůƵĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ
ĂŶĚƌĞĂůĞƐƚĂƚĞŽĨĨŝĐĞƐ͕ƉƌŽƉĞƌƚǇŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƌĞůĂƚĞĚƚŽĂůůƚŚĞĂďŽǀĞ

ͿŵĞŶƚŝŽŶĞĚůŬŚĂĚĚŵĂƚĂĂƚŝŶƚŚĞĐĂƚĞŐŽƌǇ;ϯϲ
Trade Mark No.: 31073
In Class: 36

اخلدماتت املذكورة اعاله يف
املتعلقة بكافة
 7102
واملعلومات/13/09
التاريخ :

)
36
الصنف(اجل  :متويل الرهن العقاري,أتمينة ͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DŽƌƚŐĂŐĞĨŝŶĂŶĐŝŶŐ͕ƐĞĐƵƌĞǁŝƚŚͬůŽĂŶƐ
من
ĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞĂůĞƐƚĂƚĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͕ĂŶĚĂůůƐĞƌǀŝĐĞƐ
In
the name of: Sharket Majjmoaat Mijjale Estethmarya
جملي
جمموعة
كة
شر
:
أبسم
القروض,وخدمات األستثمار العقاري,ومجيع اخلدمات
املسامهة اخل
االستثمارية
صوصية بتطوير ملكية املالك
فيمايتعلق
املذكورةاعاله مقدمة

Date: 15/03/2017

ůŵǌŬŽƌŚĂĂůĂŚ/ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ&ŝŵĂĂƚĂůƋĚĞǀĞůŽƉŽǁŶĞƌƐŚŝƉ
ŽĨƚŚĞƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚĂŶĚĂŶǇƚƌĂŶƐĨĞƌƐŽĨƚŚĞŽǁŶĞƌŽƌŚŝƐŽǁŶ
͖ƉƌŽŵŽƚŝŽŶŽƌĚĞĂůǁŝƚŚƚŚĞŵ͖ƌĞŶƚĂůŚŽƵƐŝŶŐ

للخدمات االستشارية  -رام هللا  -برج رام هللا
االمالك  ,اخلدمات العقارية ,تقييم العقارات وخدمات
التجاري  -ط3
املكاتب العقارية,ادارة العقارات ,تقدمي االستشارات

2017/10/1
واملعلوماتعرش
العدد التاسع
360
يف
اعاله
املذكورة
اخلدماتت
بكافة
املتعلقة

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
الصنف( )36
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
In the name of: Sharket Majjmoaat Mijjale Estethmarya
أبسم  :شركة جمموعة جملي
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

االستثمارية املسامهة اخلصوصية
مبعزل عن العالمة
ĂŶĚƌĞĂůĞƐƚĂƚĞŽĨĨŝĐĞƐ͕ƉƌŽƉĞƌƚǇŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
احملدودة معها؛ أتجري السكن ؛ ادارة وتسويق وأتجري ورهن
ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƌĞůĂƚĞĚƚŽĂůůƚŚĞĂďŽǀĞ

االمالك  ,اخلدمات العقارية ,تقييم العقارات وخدمات
ͿŵĞŶƚŝŽŶĞĚůŬŚĂĚĚŵĂƚĂĂƚŝŶƚŚĞĐĂƚĞŐŽƌǇ;ϯϲ
فلسطينالعقارات ,تقدمي االستشارات
رية,ادارةالعقا
املكاتب هللا
العن ا  :رام
 ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲWĂůĞƐƚĂŝŶĞ
واملعلومات املتعلقة بكافة اخلدماتت املذكورة اعاله يف

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
احملامي مراد فارس  -اتقان
التبليغ
عنوان
الصنف( )36:
ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƌĞůĂƚĞĚƚŽĂůůƚŚĞĂďŽǀĞ
ͿŵĞŶƚŝŽŶĞĚůŬŚĂĚĚŵĂƚĂĂƚŝŶƚŚĞĐĂƚĞŐŽƌǇ;ϯϲ



أبسم

:

جمموعة

شركة

In the name of: Sharket Majjmoaat Mijjale Estethmarya

جملي

صوصية -برج رام هللا
املسامهةراماخلهللا
االستثماريةرية -
للخدمات االستشا
احملدودة

التجاري  -ط3

للخدمات االستشارية  -رام هللا  -برج رام هللا
التجاري  -ط3
العالمة اليعطي اصحاهبا حق
ان تسجيل هذه
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
العن ا

 :رام هللا  -فلسطين

عنوان التبليغ

:

احملامي مراد

فارس
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 -اتقان

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲWĂůĞƐƚĂŝŶĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







واألرقام ذات االستخدام العام
والرسومات الوصفية
مبعزل عن العالمة

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

مبعزل عن العالمة











; 36546
Ϳ
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العالمة التجارية رقم  30124 :
يف الصنف  40 :







Trade Mark No.: 31074
In Class: 41
Date: 15/03/2017

التاريخ  7102/13/09 :

العالمة التجارية رقم  30124 :
يف الصنف  40 :

من اجل  :التعليم  ،توفري التدريب ؛ الرتفيه ؛ األنشطة
الرايضية و الثقافية .خدمات التعليم وتوفري التدريب
يف اجملال املوسيقي  ،وخدمات التعليم وتوفري التدريب
لألطفال املوهوبني خصيصا على املستوى الفين  ،وال

سيما املوسيقية منها  ،والتدريب العملي [ املظاهرة ] ؛

حترير ونشر النصوص وانقالت الوسائط املتعددة (
حبالف الدعاية )  ،والكتب ،والكتيبات واجملالت و
العالمة التجارية رقم  30124 :
املعلومات يف اجملال الطيب ويف جمال املساعدات
يف الصنف  40 :
اإلنسانية؛ حترير الكتب واجملالت و املقاالت العلمية ؛


نشر ( التحرير و النشر) الكتب حول املساعدة للناس

يف الصعوابت ؛ املدارس ( التعليم ) ،واألنشطة الثقافية
اليت تتيح إمكانيات تعزيزاملوسيق  ،وبرامج تعليم
املوسيقى موجهة إىل األطفال من خميمات الالجئني

الفلسطينيني  ،وخدمات التدريب لألطفال املوهوبني
على املستوى الفين ،وتنظيم مجيع أشكال الشراكة،
التوأمة أو التبادل مع مؤسسات التدريب يف جمال
الفنون  ،وال سيما املوسيقية منها  ،وخدمات التعليم

وتوفري التدريب لألطفال من خميمات الالجئني

Trade Mark No.: 31074
In Class: 41

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ƚŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐ
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖ƐƉŽƌƚŝŶŐĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͘ĚƵĐĂƚŝŽŶ
ĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƚŚĞŵƵƐŝĐĨŝĞůĚ͕ĞĚƵĐĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ
ĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞƚƌĂŝŶŝŶŐĨŽƌŐŝĨƚĞĚĐŚŝůĚƌĞŶƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇĂƚƚŚĞ
ƚĞĐŚŶŝĐĂůůĞǀĞů͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŵƵƐŝĐĂůŽŶĞƐ͕ĂŶĚƉƌĂĐƚŝĐĂů
ƚƌĂŝŶŝŶŐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ĞĚŝƚĂŶĚƉƵďůŝƐŚƚĞǆƚƐĂŶĚ
͕ƚĂŶŬĞƌƐDƵůƚŝŵĞĚŝĂ;ŚůĂǀƉƵďůŝĐŝƚǇͿ͕ďŽŽŬƐ͕ďƌŽĐŚƵƌĞƐ
ŵĂŐĂǌŝŶĞƐĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞŵĞĚŝĐĂůĨŝĞůĚŝŶƚŚĞĨŝĞůĚ
ŽĨŚƵŵĂŶŝƚĂƌŝĂŶĂŝĚ͖ĞĚŝƚŝŶŐďŽŽŬƐ͕ŵĂŐĂǌŝŶĞƐĂŶĚ
ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂƌƚŝĐůĞƐ͖WƵďůŝƐŚŝŶŐ;ĞĚŝƚŝŶŐĂŶĚƉƵďůŝƐŚŝŶŐͿďŽŽŬƐ
͕ͿŽŶĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƚŽƉĞŽƉůĞŝŶĚŝĨĨŝĐƵůƚŝĞƐ͖ƐĐŚŽŽůƐ;ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ
Trade
Mark No.: 31074
ĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐƚŚĂƚĂůůŽǁdĂǌŝǌĂŵŽŽƐĂƋ
In
Class: 41
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚŝĞƐ͕ĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵƐŵƵƐŝĐĞĚƵĐĂƚŝŽŶĨƌŽŵƚŚĞ
WĂůĞƐƚŝŶŝĂŶƌĞĨƵŐĞĞĐĂŵƉƐ͕ĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐĚŝƌĞĐƚĞĚ
ƚŽĐŚŝůĚƌĞŶŐŝĨƚĞĚŚŝůĚƌĞŶĂƚƚŚĞƚĞĐŚŶŝĐĂůůĞǀĞů͕ĂŶĚ
ƌĞŐƵůĂƚĞĂůůĨŽƌŵƐŽĨƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ͕ƚǁŝŶŶŝŶŐŽƌĞǆĐŚĂŶŐĞ
ǁŝƚŚƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨƚŚĞĂƌƚƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ
ŵƵƐŝĐĂůŽŶĞƐ͕ĂŶĚĞĚƵĐĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĂŶĚƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
͖ƚƌĂŝŶŝŶŐĨŽƌĐŚŝůĚƌĞŶĨƌŽŵWĂůĞƐƚŝŶŝĂŶƌĞĨƵŐĞĞĐĂŵƉƐ
ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐŽĨƐĞŵŝŶĂƌƐ͕ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐĂŶĚŵĞĞƚŝŶŐƐ͕ĂŶĚ
ŽƌŐĂŶŝǌŝŶŐĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶƐŝŶĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůĂŶĚƌĞĐƌĞĂƚŝŽŶĂů
ĂƌĞĂƐ͕ĂŶĚƚŚĞŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĨŽƌĐƵůƚƵƌĂůŽƌ
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĞĚŝƚŝŶŐĂŶĚƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚĞǆƚƐ
͘Ϳ;ŽƚŚĞƌƚŚĂŶĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ

املوسيقى موجهة إىل األطفال من خميمات الالجئني

الفلسطينيني  ،وخدمات التدريب لألطفال املوهوبني
العدد التاسع عرش 2017/10/1
على املستوى الفين ،وتنظيم مجيع أشكال الشراكة،
التوأمة أو التبادل مع مؤسسات التدريب يف جمال
الفنون  ،وال سيما املوسيقية منها  ،وخدمات التعليم

͖ƚƌĂŝŶŝŶŐĨŽƌĐŚŝůĚƌĞŶĨƌŽŵWĂůĞƐƚŝŶŝĂŶƌĞĨƵŐĞĞĐĂŵƉƐ
ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐŽĨƐĞŵŝŶĂƌƐ͕ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐĂŶĚŵĞĞƚŝŶŐƐ͕ĂŶĚ
ŽƌŐĂŶŝǌŝŶŐĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶƐŝŶĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůĂŶĚƌĞĐƌĞĂƚŝŽŶĂů
ĂƌĞĂƐ͕ĂŶĚƚŚĞŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĨŽƌĐƵůƚƵƌĂůŽƌ
361
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĞĚŝƚŝŶŐĂŶĚƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚĞǆƚƐ
͘Ϳ;ŽƚŚĞƌƚŚĂŶĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ

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
ونشر النصوص (خبالف الدعاية) 
In the name of: Sharket Majjmoaat Mijjale Estethmarya
أبسم  :شركة جمموعة جملي

اخلصوصية
املسامهة
الكلمات والعبارات
ابستخدام
االستثماريةاملطلق
احلماية
احملدودة
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲWĂůĞƐƚĂŝŶĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

العن ا  :رام هللا  -فلسطين

مبعزل عن العالمة
عنوان التبليغ  :احملامي مراد فارس  -اتقان

للخدمات االستشارية  -رام هللا  -برج رام هللا
التجاري  -ط3

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق



Ϳ ; 32







والعبارات
ارات
الكلمات والعب
ابستخدام الكلمات
املطلق ابستخدام
احلماية املطلق
احلماية
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
والرسومات
مبعزل عن العالمة
مبعزل عن العالمة
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العالمة التجارية رقم  30129 :
يف الصنف  31 :

Trade Mark No.: 31075
In Class: 30







Date: 15/03/2017

التاريخ  7102/13/09 :

العالمة التجارية رقم  30129 :
العسل الطبيعي 
الصنف :انتاج
من اجل :
 31
يف

 7102
التاريخ /09 ::
التعاونية
مجعية/13بزاراي
أبسم

من اجل  :انتاج العسل الطبيعي 
للمنفعة :املتبادلة
مجعية بزاراي التعاونية
أبسم

al Motabadalah





 :بزاريووووو  -جمعيوووووا بزاريووووو

 وسووبلووا -
المتب بلووا
للمنفعووا المتب
وا للمنفعووا
وسوو
ونيوووا
التع وني
التع

البلو
البلوالتجارية رقم  30129 :
العالمة

Trade Mark No.: 31075
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
In Class: 30 dŽWƌŽĚƵĐĞĚEĂƚƵƌĂů,ŽŶǇ

Date:
In the 15/03/2017
name of: jameyetBezzaryalelmanfa

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dŽWƌŽĚƵĐĞĚEĂƚƵƌĂů,ŽŶǇ
In the name of: jameyetBezzaryalelmanfa al Motabadalah

للمنفعة
املتبادلة بزاريووووو  -جمعيوووووا بزاريووووو
العنووووو ا :
العنووووو ا





ͲĚĚƌĞƐƐ͗ͲũĂŵĞǇĞƚĞǌǌĂƌǇĂůĞůŵĂŶĨĂĂůDŽƚĂďĂĚĂůĂŚ
ͲĚĚƌĞƐƐ͗ͲũĂŵĞǇĞƚĞǌǌĂƌǇĂůĞůŵĂŶĨĂĂůDŽƚĂďĂĚĂůĂŚ
tĂƐƚůĂůĂĚ
tĂƐƚůĂůĂĚ

عنوان التبليغ  :مجال خورشيد مبسلط -طوابس
مجال خورشيد مبسلط -طوابس
عنوان

التبليغ  31:
الصنف :
يف

Trade Mark No.: 31075
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
:
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Class: 30
 

Date: 15/03/2017
التاريخ  7102/13/09 :


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dŽWƌŽĚƵĐĞĚEĂƚƵƌĂů,ŽŶǇ
انتاج العسل الطبيعي 
من اجل  :


In the name of: jameyetBezzaryalelmanfa
أبسم  :مجعية بزاراي التعاونية ; 32 Ϳ al Motabadalah










العالمة التجارية رقم  30126 :
العدد التاسع عرش 2017/10/1
يف الصنف  75 :
التاريخ  7102/13/09 :





548



Date: 15/03/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŝĐŬůĞĚKůŝǀĞƐ
In the name of: jameyet Der Al goson Al
Trade Mark
No.: 31076
TaweneyahleltawfeerwaAltasleef

من اجل  :خملل الزيتون 
أبسم  :مجعية دير الغصون

العالمة التجارية رقم  30126 :
التعاونية للتوفري و التسليف
الصنف :
يف
التجارية75رقم  30122 :
العالمة
العن ا  :بير اللا

Trade Mark No.: 31076
In Class: 29

362

In
Class:
29 No.: 31077
Trade
Mark
ĚĚƌĞƐƐ͗Ğƌů'ŽƐŽŶͲũĂŵĞǇĞƚĞƌůŽƐŽŶů
Date:
15/03/2017
dĂǁĞŶĞǇĂŚůĞůƚĂǁĨĞĞƌǁĂůƚĂƐůĞĞĨ
In Class:
30

-جمعيوا بيور

 7102
13
يفالتاريخ :
ونيا للت فير والتسليف
اللا /التع
31/09
الصنف :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
الزيتون :مجال خورشيد مبسلط -طوابس
عنوان التبليغ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
WŝĐŬůĞĚKůŝǀĞƐ:
من
Date: 15/03/2017
 7102
خملل/13
اجل/09: :
التاريخ


In
the name of:
jameyet Der Al goson Al
مجعية دير
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
dŽWƌŽĚƵĐĞĚEĂƚƵƌĂů,ŽŶǇ
الغصون 
العسل الطبيعي
أبسماجل : :انتاج
من

TaweneyahleltawfeerwaAltasleef

التسليف
للتوفري
In the name
of: jameyetBateerAltawenyah Al zeraeyah
التعاونية :
التعاونية
مجعية و بتري
أبسم
Trade Mark No.: 31076

30126

:
رقم
ية
ر
التجا
العالمة
ĚĚƌĞƐƐ͗Ğƌů'ŽƐŽŶͲũĂŵĞǇĞƚĞƌůŽƐŽŶů
العن ا  :بير اللا -جمعيوا بيور
الزراعية

In Class: 29
يف الصنف  75 :
dĂǁĞŶĞǇĂŚůĞůƚĂǁĨĞĞƌǁĂůƚĂƐůĞĞĨ
اللا التع ونيا للت فير والتسليف
ĚĚƌĞƐƐ͗ũĂŵĞǇĞƚĂƚĞĞƌůƚĂǁĞŶǇĂŚů
العنوووووو ا  :بتيوووووور -جمعيووووووا بتيوووووور
Date:
15/03/2017
مجال7102
/13:/09
Ϳ ; 35
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
خورشيد مبسلط -طوابس
التاريخ :التبليغ
عنوان
ͲǌĞƌĂĞǇĂŚĂƚĞĞƌ
التع ونيا الز ار يا -
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WŝĐŬůĞĚKůŝǀĞƐ
من اجل  :خملل الزيتون 

549
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :مجال خورشيد مبسلط -طوابس
In
the
name
of:
jameyet
Der
Al
goson
Al
الغصون
دير
مجعية
:
أبسم



TaweneyahleltawfeerwaAltasleef

التسليف
و
للتوفري
التعاونية

 ĚĚƌĞƐƐ͗Ğƌů'ŽƐŽŶͲũĂŵĞǇĞƚĞƌůŽƐŽŶů
العن ا  :بير اللا -جمعيوا بيور
Trade
Mark No.: 31077
العالمة التجارية رقم  30122 :
dĂǁĞŶĞǇĂŚůĞůƚĂǁĨĞĞƌǁĂůƚĂƐůĞĞĨ
اللا التع ونيا للت فير والتسليف

Trade Mark No.: 31077
In Class: 30
العالمة التجارية رقم  30122 :
يف الصنف  31 :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
مبسلط -طوابس
التبليغ  :مجال خورشيد
عنوان
;
35
Ϳ
In Class: 30
يف الصنف  31 :
Date:
15/03/2017
التاريخ 7102/13/09 :

Date: 15/03/2017
التاريخ 7102/13/09 :


Ϳ ; 0
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dŽWƌŽĚƵĐĞĚEĂƚƵƌĂů,ŽŶǇ
انتاج العسل الطبيعي 
من اجل :
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
dŽWƌŽĚƵĐĞĚEĂƚƵƌĂů,ŽŶǇ
الطبيعي 
من اجل  :انتاج العسل

In the name of: jameyetBateerAltawenyah Al zeraeyah
أبسم  :مجعية بتري التعاونية
 the name of: jameyetBateerAltawenyah Al zeraeyah
In
التعاونية
أبسم  :مجعية بتري الزراعية





الزراعية

ĚĚƌĞƐƐ͗ũĂŵĞǇĞƚĂƚĞĞƌůƚĂǁĞŶǇĂŚů
ͲǌĞƌĂĞǇĂŚĂƚĞĞƌ

العنوووووو ا  :بتيوووووور -جمعيووووووا بتيوووووور



العنوووووو ا  :بتيوووووور

التع ونيا الز ار يا -

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ĚĚƌĞƐƐ͗ũĂŵĞǇĞƚĂƚĞĞƌůƚĂǁĞŶǇĂŚů

ͲǌĞƌĂĞǇĂŚĂƚĞĞƌ

خورشيد مبسلط -طوابس
وووووامجال
التبليغ :
عنوان
بتيوووووور
جمعيو


Ϳ ; 35

التع ونيا الز ار يا -


خورشيد مبسلط -طوابس
عنوان التبليغ  :مجال








Ϳ ; 0
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العالمة التجارية رقم  30157 :

يف الصنف  07 :
التاريخ  7102/13/06 :




Ϳ ; 0




اهلوائية؛ 30157
للدراجاتالتجارية رقم  :
العالمة
أانبيب داخلية
من اجل  :إطارات
يف الصنف  07 :

أغلفة خارجية
احلركة؛
لإلطارات اهلوائية؛ سالسل
 7102
نقل/13/06
التاريخ :

لإلطارات اهلوائية؛ إطارات هوائية؛ دراجات انرية؛

إطارات لعجالت املركبات؛ إطارات سيارات؛ مركبات
للنقل الربي أو اجلوي أو املائي أو بواسطة السكك

لإلطارات اهلوائية؛ إطارات هوائية؛ دراجات انرية؛

إطارات لعجالت املركبات؛ إطارات سيارات؛ مركبات
للنقل الربي أو اجلوي أو املائي أو بواسطة السكك



Trade Mark No.: 31092
In Class: 12
Date: 16/03/2017

Trade Mark No.: 31092
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŝĐǇĐůĞƚŝƌĞƐ͖/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌƉŶĞƵŵĂƚŝĐ

In Class: 12
ƚŝƌĞƐƚǇƌĞƐ͖DŽƚŽƌĐǇĐůĞĐŚĂŝŶƐ͖ĂƐŝŶŐƐĨŽƌƉŶĞƵŵĂƚŝĐƚŝƌĞƐ
Date: 16/03/2017
ƚǇƌĞƐ͖WŶĞƵŵĂƚŝĐƚŝƌĞƐ͖DŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖dŝƌĞƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ

من اجل  :إطارات للدراجات اهلوائية؛ أانبيب داخلية
لإلطارات اهلوائية؛ سالسل نقل احلركة؛ أغلفة خارجية






ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:









/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŝĐǇĐůĞƚŝƌĞƐ͖/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌƉŶĞƵŵĂƚŝĐ
ǁŚĞĞůƐ͖ƵƚŽŵŽďŝůĞƚŝƌĞƐƚǇƌĞƐ͖sĞŚŝĐůĞƐĨŽƌůŽĐŽŵŽƚŝŽŶ
ƚŝƌĞƐƚǇƌĞƐ͖DŽƚŽƌĐǇĐůĞĐŚĂŝŶƐ͖ĂƐŝŶŐƐĨŽƌƉŶĞƵŵĂƚŝĐƚŝƌĞƐ
ƚǇƌĞƐ͖WŶĞƵŵĂƚŝĐƚŝƌĞƐ͖DŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖dŝƌĞƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ

͘ďǇůĂŶĚ͕Ăŝƌ͕ǁĂƚĞƌŽƌƌĂŝů͖DƵĚŐƵĂƌĚƐ
ǁŚĞĞůƐ͖ƵƚŽŵŽďŝůĞƚŝƌĞƐƚǇƌĞƐ͖sĞŚŝĐůĞƐĨŽƌůŽĐŽŵŽƚŝŽŶ
͘ďǇůĂŶĚ͕Ăŝƌ͕ǁĂƚĞƌŽƌƌĂŝů͖DƵĚŐƵĂƌĚƐ

ويهووو تك ن يوووي آنوووو تكن ل جي ووو ل ͕dĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽŶĞ͕^ŚĂŶĚŽŶŐWƌŽǀŝŶĐĞ
͘ŚŝŶĂ
بيفيل بمنووووووووووووووت و ا وووووووووووووو نوونن
بروفينسا الاين.
2017/10/1
العدد التاسع عرش
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ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :مساس للملكيه الفكريه ص.ب
 705انبلس  -فلسطني
احلديدية؛ واقيات وحل (رفرف) .

أبسم  :تيومسون رابر اتير
دي.
واقياتإل يت
احلديدية؛كو،.
( ويهاي)
رفرف).
وحل (





)Inthe name of: TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI
CO., LTD
) In the name of: TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI

أبسم  :تيومسون رابر اتير
ĚĚƌĞƐƐ͗EŽ͘ϭ͕dĞŶŐƐĞŶZŽĂĚ͕tĞŝŚĂŝĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚ
العنووووو ا   :رقووووور 1ا تنجسووووووين روبا
CO., LTD
(ويهاي) كو ،.إل يت دي.
͕dĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽŶĞ͕^ŚĂŶĚŽŶŐWƌŽǀŝŶĐĞ
جي ووو ل
تكنو ل
يوووي1اآنوووو
ويهووو
ĚĚƌĞƐƐ͗EŽ͘ϭ͕dĞŶŐƐĞŶZŽĂĚ͕tĞŝŚĂŝĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚ
روبا
وووووين
تنجس
العنووووو ا تك :نرقووووور
͘ŚŝŶĂ
ويهووو تك ن يوووي آنوووو تكن ل جي ووو ل ͕dĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽŶĞ͕^ŚĂŶĚŽŶŐWƌŽǀŝŶĐĞ
بيفيل بمنووووووووووووووت و ا وووووووووووووو نوونن
بيفيل بمنووووووووووووووت و ا

اين..
الاين
بروفينسا ال
بروفينسا

Ϳ;7

وووووووووووووو نوونن

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ ::


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

 705انبلس  -فلسطني



















Ϳ;7
Trade Mark No.: 31093

العالمة التجارية رقم  30153 :






Ϳ;7
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يف الصنف  07 :
التاريخ  7102/13/06 :










͘ŚŝŶĂ



In Class: 12
Date: 16/03/2017

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ŝĐǇĐůĞƚŝƌĞƐ͖/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌƉŶĞƵŵĂƚŝĐ
اهلوائية؛ أانبيب داخلية
للدراجات
طارات
اجل :
من
Trade Mark No.:
31093
 30153
رقم  :
التجارية
العالمة
ƚŝƌĞƐƚǇƌĞƐ͖DŽƚŽƌĐǇĐůĞĐŚĂŝŶƐ͖ĂƐŝŶŐƐĨŽƌƉŶĞƵŵĂƚŝĐƚŝƌĞƐ
In Class: 12

07
:
الصنف
يفلإلطارات اهلوائية؛ سالسل نقل احلركة؛ أغلفة خارجية
ƚǇƌĞƐ͖WŶĞƵŵĂƚŝĐƚŝƌĞƐ͖DŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖dŝƌĞƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ
Date: 16/03/2017
التاريخ  7102 /13/06 :
ǁŚĞĞůƐ͖ƵƚŽŵŽďŝůĞƚŝƌĞƐƚǇƌĞƐ͖sĞŚŝĐůĞƐĨŽƌůŽĐŽŵŽƚŝŽŶ
ية؛
دراجات انر
للدراجات هوائية؛
اهلوائية؛ إطارات
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŝĐǇĐůĞƚŝƌĞƐ͖/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌƉŶĞƵŵĂƚŝĐ
داخلية
اهلوائية؛ أانبيب
لإلطارات  :طارات
من اجل
͘ďǇůĂŶĚ͕Ăŝƌ͕ǁĂƚĞƌŽƌƌĂŝů͖DƵĚŐƵĂƌĚƐ

ƚŝƌĞƐƚǇƌĞƐ͖DŽƚŽƌĐǇĐůĞĐŚĂŝŶƐ͖ĂƐŝŶŐƐĨŽƌƉŶĞƵŵĂƚŝĐƚŝƌĞƐ
لإلطارات اهلوائية؛ سالسل نقل احلركة؛ أغلفة خارجية

إطارات لعجالت املركبات؛ إطارات سيارات؛ مركبات
لإلطارات اهلوائية؛ إطارات هوائية؛ دراجات انرية؛
السكك
إطاراتأو بواسطة
كبات؛ املائي
اجلوي أو
إطاراتالربي أو
للنقل
سيارات؛ مركبات
لعجالت املر


ƚǇƌĞƐ͖WŶĞƵŵĂƚŝĐƚŝƌĞƐ͖DŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖dŝƌĞƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ
ǁŚĞĞůƐ͖ƵƚŽŵŽďŝůĞƚŝƌĞƐƚǇƌĞƐ͖sĞŚŝĐůĞƐĨŽƌůŽĐŽŵŽƚŝŽŶ
͘ďǇůĂŶĚ͕Ăŝƌ͕ǁĂƚĞƌŽƌƌĂŝů͖DƵĚŐƵĂƌĚƐ



للنقل الربي أو اجلوي أو املائي أو بواسطة السكك

 .)30153
وحل (رفرف
Trade Mark No.: 31093
واقياترقم  :
احلديدية؛التجارية
العالمة
In
the
name
of:
TIUMSUN
RUBBER
TIRE
)(WEIHAI
اتير
ابر
ر
تيومسون
:
In Class: 12
أبسمالصنف  07 :
يف
CO., LTD
.
دي
يت
إل
،
.
كو
)
ويهاي
Date: 16/03/2017
(التاريخ  7102/13/06 :
ĚĚƌĞƐƐ͗EŽ͘ϭ͕dĞŶŐƐĞŶZŽĂĚ͕tĞŝŚĂŝĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚ
العنووووو ا  :رقووووور 1ا تنجسووووووين
اهلوائية؛روباأانبيب داخلية /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŝĐǇĐůĞƚŝƌĞƐ͖/ŶŶĞƌƚƵďĞƐĨŽƌƉŶĞƵŵĂƚŝĐ
من اجل  :طارات للدراجات
͕dĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽŶĞ͕^ŚĂŶĚŽŶŐWƌŽǀŝŶĐĞ
ويهووو تك ن يوووي آنوووو تكن ل جي ووو ل
ƚŝƌĞƐƚǇƌĞƐ͖DŽƚŽƌĐǇĐůĞĐŚĂŝŶƐ͖ĂƐŝŶŐƐĨŽƌƉŶĞƵŵĂƚŝĐƚŝƌĞƐ
لإلطارات اهلوائية؛ سالسل نقل احلركة؛ أغلفة خارجية
ƚǇƌĞƐ͖WŶĞƵŵĂƚŝĐƚŝƌĞƐ͖DŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͖dŝƌĞƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞ
͘ŚŝŶĂ
بيفيل بمنووووووووووووووت و ا وووووووووووووو نوونن
ǁŚĞĞůƐ͖ƵƚŽŵŽďŝůĞƚŝƌĞƐƚǇƌĞƐ͖sĞŚŝĐůĞƐĨŽƌůŽĐŽŵŽƚŝŽŶ
لإلطارات اهلوائية؛ إطارات هوائية؛ دراجات انرية؛
͘ďǇůĂŶĚ͕Ăŝƌ͕ǁĂƚĞƌŽƌƌĂŝů͖DƵĚŐƵĂƌĚƐ
بروفينسا الاين.
إطارات لعجالت املركبات؛ إطارات سيارات؛ مركبات
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :مساس للملكيه الفكريه ص.ب
للنقل الربي أو اجلوي أو املائي أو بواسطة السكك
 705انبلس  -فلسطني
















صة ابللحام  ،املواد الكيماوية ا خلاصة حبفظ األغذية
العدد التاسع عرش 2017/10/1

يف
خدم
الكيماويةست
املواد اليت ت
الال،صقة
واد الدابغة  ،ا
اخلاصة حبفظ األغذية
ملوادابللحام
اخلاصة
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; 3552
Ϳ

 ،مواد الدابغة  ،املواد الالصقة اليت تستخدم يف
ناعة 

الصناعة

Shrabaty
م  :حامت انصر امحد شرابيت
In,Ğ
theďƌŽ
name
of:
Hatiem
Naser
Ahmad
Al
Shrabaty
أبسم  :حامت انصر امحد شرابيت
͗ĚĚƌĞƐƐ
Ŷ
Trade
Mark No.: 31094
الخليل 30154 :
التجا:رية رقم
العالمة
العن ا  :الخليل
ĚĚƌĞƐƐ͗,ĞďƌŽŶ
العن ا
ĚĚƌĞIn
ƐƐĨ
^Žƌ
Ğƌǀ
ŝĐĞƐ
:
Class:
1

0
:
الصنف
يف
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
اراتالسيارات
السياندي
انديجانب
البرية،الشرف ة
عنوان
التبليغة :جانب
برية،الشرف
ان التبليغ  :ال
Date: 16/03/2017
 7102
/
13
/
06
:
التاريخ

الفلسطينةص.ب3513

In the name of: Hatiem Naser Ahmad Al



سطينةص.ب3513









/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚĞŵŝĐĂůƐƵƐĞĚŝŶŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ƐĐŝĞŶĐĞĂŶĚ

من اجل  :املواد الكيماوية اليت تستخدم يف الصناعة
العالمة التجارية رقم  30154 :
البستنة
والزراعة و
الفوتوغرايف
والتصوير
اصحاهبا حق
اليعطي
هذه العالمة
والعلومتسجيل
 :ان
يف الصنف  0 :

ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ͕ĂƐǁĞůůĂƐŝŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĞĂŶĚ
Trade Mark No.: 31094

ĨŽƌĞƐƚƌǇ͖ƵŶƉƌŽĐĞƐƐĞĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůƌĞƐŝŶƐ͕ƵŶƉƌŽĐĞƐƐĞĚ
In Class: 1
͖ƉůĂƐƚŝĐƐ͖ŵĂŶƵƌĞƐ͖ĨŝƌĞĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ
Date: 16/03/2017
الكلمات 
7102
ابستخدام/13/06
الراتينجات :
التاريخ
املعاجلة ،
الصناعية
والتحريج ،
غريوالعبارات
املطلق
احلماية
ƚĞŵƉĞƌŝŶŐĂŶĚƐŽůĚĞƌŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĐŚĞŵŝĐĂů
من اجل  :املواد الكيماوية اليت تستخدم يف الصناعة /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚĞŵŝĐĂůƐƵƐĞĚŝŶŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ƐĐŝĞŶĐĞĂŶĚ
احلريق ،
ذات مواد إطفاء
السماد ،
املعاجل ،
والرسومات غري
البالستيك
االستخدام العام
واألرقام
الوصفية
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ͕ĂƐǁĞůůĂƐŝŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĞĂŶĚ
͖ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌƉƌĞƐĞƌǀŝŶŐĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐ͖ƚĂŶŶŝŶŐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ

والعلوم والتصوير الفوتوغرايف والزراعة و البستنة
ĨŽƌĞƐƚƌǇ͖ƵŶƉƌŽĐĞƐƐĞĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůƌĞƐŝŶƐ͕ƵŶƉƌŽĐĞƐƐĞĚ

ĂĚŚĞƐŝǀĞƐƵƐĞĚŝŶŝŶĚƵƐƚƌǇ
͖ƉůĂƐƚŝĐƐ͖ŵĂŶƵƌĞƐ͖ĨŝƌĞĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ
الكيماوية
املستحضرات
سقي املعادن
مستحضرات
املعاجلة ،
الصناعية غري
و الراتينجات
والتحريج ،
العالمة
مبعزل عن

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
ماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
العام
خدام
الست
ذات ا
رسومات الوصفية
احلريق ،
مواد إطفاء
السماد ،
الكيماويةاملعاجل ،
البالستيك غري
األغذية
حبفظ
اخلاصة
ألرقام  ،املواد
اخلاصةواابللحام

زل عن



مستحضرات سقي املعادن و املستحضرات الكيماوية




ƚĞŵƉĞƌŝŶŐĂŶĚƐŽůĚĞƌŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĐŚĞŵŝĐĂů
͖ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌƉƌĞƐĞƌǀŝŶŐĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐ͖ƚĂŶŶŝŶŐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ
ĂĚŚĞƐŝǀĞƐƵƐĞĚŝŶŝŶĚƵƐƚƌǇ

 ،مواد الدابغة  ،املواد الالصقة اليت ت ستخدم يف

العالمة
الصناعة  
In the name of: Hatiem Naser Ahmad Al Shrabaty
أبسم  :حامت انصر امحد شرابيت



العن ا

Ϳ;4

 :الخليل

عنوان التبليغ  :البرية،الشرف ة جانب اندي السيارات

الفلسطينةص.ب3513

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

Ϳ;4

ĚĚƌĞƐƐ͗,ĞďƌŽŶ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام



مبعزل عن العالمة


553










Ϳ;4

العالمة التجارية رقم  30159 :
يف الصنف  3 :

التاريخ  7102/13/06 :
من اجل  :مستحضرات تنظيف االسنان وغسول الفم





وتبييض االسنان .



كومبين
رقم  30159 :
العالمة التجارية




يف الصنف  3 :

التاريخ :
من اجل

ني ي و ر ا واليووا ني ي و ر  10022ا



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ͕ŵŽƵƚŚǁĂƐŚ͕ƚŽŽƚŚǁŚŝƚĞŶŝŶŐ

͘ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ



Trade Mark No.: 31095
͕n Class: 3ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϬϬWĂƌŬǀĞŶƵĞ͕EĞǁzŽƌŬ͕E͘z͘ϭϬϬϮϮ

العالمة التجارية رقم  30159 :
ال الي ت المتحوة األ ري يا.
الصنف 3 :
 710
/06يف2/13
عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

7102
/
13
/
06
التاريخ :
ظيف االسنان وغسول الفم
تن
رات
تحض
مس
البرية
4427
ص .ب
اجل  :مستحضرات تنظيف االسنان وغسول الفم
 :من

وتبييض االسنان .

وتبييض االسنان .

Date: 16/03/2017

In the name of: Colgate-Palmolive Company

أبسم  :كولغيت – ابملوليف
العنووووووو ا  700 :بووووووو ر أفينيوووووووو ا

Trade Mark No.: 31095
In Class: 3

͘hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ

Trade
Date: 16/03/
201Mark
7 No.: 31095
In Class: 3

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
͗ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĞŶ
ƚŝĨƌŝĐĞƐ͕ŵŽƵƚŚǁ
Date:
16/03/2017
ĂƐŚ͕ƚŽŽƚŚǁŚŝƚĞŶŝŶŐ
͗ĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

ĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ͕ŵŽƵƚŚǁĂƐŚ͕ƚŽŽƚŚǁŚŝƚĞŶŝŶŐ
͘ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ





واد الدابغة  ،املواد الالصقة اليت تستخدم يف
ناعة  العدد التاسع عرش 2017/10/1
In the 365
name of: Hatiem Naser Ahmad Al Shraba
ty
م  :حامت انصر امحد شرابيت
ĚĚƌĞƐƐ͗,ĞďƌŽŶ
554
العن ا  :الخليل
In the name of: Colgate-Palmolive Company
أبسم  :كولغيت – ابملوليف
ĚĚƌĞƐƐĨ
Žƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
كومبينلشرف ة جانب اندي السيارات
ان التبليغ  :ال برية،ا

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϬϬWĂƌŬǀĞŶƵĞ͕EĞǁzŽƌŬ͕E͘z͘ϭϬϬϮϮ
 العنووووووو ا  700 :بووووووو ر أفينيوووووووو ا
سطينةص.ب 3513
͘hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ


Trade Mark No.: 31096
In Class: 5
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
Date:
16/03/2017

 10022ا
رقمووا :ني ي و ر
ية والي
التجارا
العالمة ي و ر
ني
 30156

المتحوة األ ري يا.
يف ال الي
الصنفت 9 :

للملكية حق
اصحاهبا
اليابعطي
ان تسجيل هذه
الفكرية -
كاهم
وشر
سا
التاريخال:التبليغ
عنوان
 7102
عالمة/13:/
06
البرية
4427
ب
من .
املطلق ص
ارات
موعة حمرتفة
وهي جم
العناية
منتجات
اجل :
ماتابلفموالعب
الكل
خدام
ابست
ماية




لتبييض االسنان تتألف من جل التبييض واحملاقن



͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
DĞĚŝĐĂƚĞĚŽƌĂůĐĂƌĞƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕Ă

ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƚŽŽƚŚǁŚŝƚĞŶŝŶŐŬŝƚĐŽŵƉƌŝƐĞĚŽĨǁŚŝƚĞŶŝŶŐ
͘ŐĞů͕ƐǇƌŝŶŐĞƐĂŶĚŵŽƵƚŚƚƌĂǇ͕ĨŽƌĂƚͲŚŽŵĞƵƐĞ

رسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
الستخدامها يف املنزل .
وصينية
الفم30159،
رقم  :
العالمة التجارية
زل عن العالمة 
أبسم  :كولغيت – ابملوليف

يف الصنف  3 :
كومبين
Date: 16/03/2017

 710
التاريخ 2/13/06 :
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϬϬWĂƌŬǀĞŶƵĞ͕EĞǁzŽƌŬ͕E͘z͘ϭϬϬϮϮ
 700بووووووو ر أفينيوووووووو ا
العنووووووو ا :
͗ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĞŶ
ƚŝĨƌŝ
͕ĐĞƐ
ŵŽ
ƵƚŚǁĂƐŚ͕ƚŽŽƚŚǁ
͘hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ
; 6ŚŝƚĞ
وغ اسول الفم Ϳ ŶŝŶŐ
10022
رات اتنواليووا
تحضي و ر
ني
ظيفني ي واالرسنان
من اجل  :مس
͘ĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
ال الي ت المتحوة األ ري يا.
وتبييض االسنان.
Ϳ;4
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

Trade Mark No.: 31095
n Class: 3In the name of: Colgate-Palmolive Company

ص .ب  4427البرية




555















Ϳ;6
Trade Mark No.: 31097
In Class: 16

العالمة التجارية رقم  30152 :
يف الصنف  06 :

Date: 16/03/2017

التاريخ  7102/13/06 :

من اجل  :املواد املطبوعة ،وهي النشرات والكتيبات
واجلرائد واجملالت يف جمال نظافة الفم .








ابملوليف
كولغيت –
 301
التجاريةأبسمرقم59 : :

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WƌŝŶƚĞĚŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ƉĂŵƉŚůĞƚƐ
ďƌŽĐŚƵƌĞƐ͕ŶĞǁƐůĞƚƚĞƌƐ͕ũŽƵƌŶĂůƐ͕ŵĂŐĂǌŝŶĞƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨ
͘ŽƌĂůŚǇŐŝĞŶĞ

Trade Mark No.: 31095
In the name of: Colgate-Palmolive Company
n Class: 3

العالمة
يف الصنف  3 :
Date: 16/03/
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϬϬWĂƌŬǀĞŶƵĞ͕EĞǁzŽƌŬ͕E͘z͘ϭϬϬϮϮ
 العنووووووو ا  700 :بووووووو ر أفينيوووووووو ا
2017

͘hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ
710واليووا ني ي و ر  10022ا
2ر ا
التاريخ 13/06 :ني /ي و
͗ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĞŶ
͕ƚŝĨƌŝĐĞƐ
Trade
Mark
No.:
31097
ŵŽ
  30152سول الفم ƵƚŚǁĂƐŚ͕ƚŽŽƚŚǁŚŝƚĞŶŝŶŐ
التجارية رقم
العالمة
االيا.
ظيف ري
المتحوة :األ
تحضالي ت
مس ال
سنان وغ
رات تن
من اجل :
͘ĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Class: 16

06
:
الصنف
يف
:
عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -
وتبييض االسنان.
Date: 16/03/2017
 7102
/134427
التاريخب/06 :
البرية
ص.
كومبين



من اجل  :املواد املطبوعة ،وهي النشرات والكتيبات

واجلرائد واجملالت يف جمال نظافة الفم .





͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WƌŝŶƚĞĚŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ƉĂŵƉŚůĞƚƐ

ďƌŽĐŚƵƌĞƐ͕ŶĞǁƐůĞƚƚĞƌƐ͕ũŽƵƌŶĂůƐ͕ŵĂŐĂǌŝŶĞƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨ

͘ŽƌĂůŚǇŐŝĞŶĞ




كولغيت

:

أبسم
كومبين

ا

ا لعنووووووو

ا
ال متحوة

الي ت

ال

–

بووووووو

سااب
عنوان التبليغ :
.ب  4427البرية
ص

ر

يا.

ري

األ

أفينيوووووووو

ا

ا

10022

ر

يوو

ني

اليووا
و

ر

يوو

ني

:

366

ابملوليف

العدد التاسع عرش 2017/10/1
700

In the na me
of: Colgate
-Pa lmo live
Company
ĚĚƌĞƐƐ ͗ϯϬ
ϬWĂƌŬǀĞŶ
ƵĞ͕EĞǁzŽƌ
hŶŝ ƚĞĚ^ƚĂƚĞ
͕Ŭ͕E͘z͘ϭϬϬ ϮϮ
͘ƐŽĨŵĞƌŝĐĂ

للملكية

كاهم
وشر

556

-

الفكرية

:



ĚĚƌĞƐƐ ĨŽƌ
^Ğƌ ǀŝĐĞƐ











Ϳ







Tra de Mark
No. : 31098
In Cla ss : 21
Date : 16/03/
2017
/ŶZ ĞƐƉĞĐƚŽĨ
͗͘dŽŽƚŚďƌƵƐŚĞ Ɛ

In the na me
of: Colgate
-Pa lmo live

Trade Mark No.: 31098
In Class: 21



العالمة التجارية رقم  30152 :

يف الصنف  70 :





ية رقم 30152 :
ال عالمة ا لتجار

يف الصنف 70 :

7102 /13 /06
التاريخ :

 :فراشي األسنان.
من اجل
ابملوليف
–
كولغيت
:
أبسم
كومبين

ا لعنووووووو

ر

يوو

ني

الي ت

ال



التاريخ  7102/13/06 :

من اجل  :فراشي األسنان .
:

ا

; 2

700

ني

اليووا
و

ا

بووووووو

ال متحوة

األ

سااب
عنوان التبليغ :
.ب  4427البرية
ص

يوو

ر

ر

ري

ا

أفينيوووووووو

كاهم
وشر

 16/03/2017
Date:

ا

10022

يا.

Company
ĚĚƌĞƐƐ ͗ϯϬ
ϬWĂƌŬǀĞŶ
ƵĞ͕EĞǁzŽƌ
hŶŝ ƚĞĚ^ƚĂƚĞ
͕Ŭ͕E͘z͘ϭϬϬ ϮϮ
͘ƐŽĨŵĞƌŝĐĂ

الفكرية

للملكية

:

كومبين

Ϳ;2

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϬϬWĂƌŬǀĞŶƵĞ͕EĞǁzŽƌŬ͕E͘z͘ϭϬϬϮϮ
͘hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ

العنووووووو ا  700 :بووووووو ر أفينيوووووووو ا
ني ي و ر ا واليووا ني ي و ر  10022ا
ال الي ت المتحوة األ ري يا.

كولغيت

:

أبسم
كومبين

ا لعنووووووو
ني

ال

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

يوو

ابملوليف

–

ص .ب  4427البرية
700

:

ا

بووووووو
يوو

ني

اليووا
ا و
ال متحوة األ

ر

الي ت

سااب
عنوان التبليغ :
.ب  4427البرية
ص

ر

ري

ر

يا.

كاهم
وشر

للملكية

na me of: Col
gate -Pa lmo
live

In the

Company
ĚĚƌĞƐƐ ͗ϯϬ
ϬWĂƌŬǀĞŶ
ƵĞ͕EĞǁzŽƌ
hŶŝ ƚĞĚ^ƚĂƚĞ
͕Ŭ͕E͘z͘ϭϬϬ ϮϮ
͘ƐŽĨŵĞƌŝĐĂ



ا

10022



͘/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dŽŽƚŚďƌƵƐŚĞƐ

In the name of: Colgate-Palmolive Company

-

أبسم  :
كولغيت – ابملوليف

أفينيوووووووو

ĚĚƌĞƐƐ ĨŽƌ
^Ğƌ ǀŝĐĞƐ



ا

-

الفكرية

:

557



ĚĚƌĞƐƐ ĨŽƌ
^Ğƌ ǀŝĐĞƐ











Ϳ






Trade Mark No.: 31099

العالمة التجارية رقم  30155 :

Tra de Mark
No. : 31098
In Cla ss : 21
Date : 16/03/
2017
/ŶZ ĞƐƉĞĐƚŽĨ
͗͘dŽŽƚŚďƌƵƐŚĞ Ɛ

In the na me
of: Colgate
-Pa lmo live



In Class: 41
Date: 16/03/2017

يف الصنف  40 :
التاريخ  7102/13/06 :





ية رقم 30152 :
ال عالمة ا لتجار

يف الصنف 70 :

7102 /13 /06
التاريخ :

 :فراشي األسنان.
من اجل
ابملوليف
–
كولغيت
:
أبسم
كومبين

ا لعنووووووو
ني

ال

يوو

ر

; 2



Company
ĚĚƌĞƐƐ ͗ϯϬ
ϬWĂƌŬǀĞŶ
ƵĞ͕EĞǁzŽƌ
hŶŝ ƚĞĚ^ƚĂƚĞ
͕Ŭ͕E͘z͘ϭϬϬ ϮϮ
͘ƐŽĨŵĞƌŝĐĂ

من اجل  :اخلدمات التعليمية وهي اجراء حصص /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚƵĐĂƚŝŽŶĂůƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ
͘ĐůĂƐƐĞƐĂŶĚƐĞŵŝŶĂƌƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨŽƌĂůĐĂƌĞŚǇŐŝĞŶĞ
ومؤمترات يف جمال نظافة الفم  .
In the name of: Colgate-Palmolive Company
أبسم  :كولغيت – ابملوليف

ا

الي ت

:

ا

700

اليووا
و

ال متحوة

بووووووو

ني

األ

سااب
عنوان التبليغ :
.ب  4427البرية
ص

يوو

ري

ر

ر

أفينيوووووووو

يا.

كاهم
وشر

10022

للملكية

ا

ا

الفكرية

-

كومبين

العنووووووو ا  700 :بووووووو ر أفينيوووووووو ا
ني ي و ر ا واليووا ني ي و ر  10022ا
ال الي ت المتحوة األ ري يا.

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

ص .ب  4427البرية

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


:

ĚĚƌĞƐƐ ĨŽƌ
^Ğƌ ǀŝĐĞƐ

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϬϬWĂƌŬǀĞŶƵĞ͕EĞǁzŽƌŬ͕E͘z͘ϭϬϬϮϮ
͘hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







العدد التاسع عرش 2017/10/1

367





; 5 558
Ϳ






Trade Mark No.: 31100

العالمة التجارية رقم  30011 :

يف الصنف  04 :
التاريخ  7102/13/06 :

In Class: 14
Date: 16/03/2017







Trade Mark No.: 31100
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WƌĞĐŝŽƵƐŵĞƚĂůƐĂŶĚƚŚĞŝƌĂůůŽǇƐĂŶĚ
In Class: 14

العالمة التجارية رقم  30011 :
واملنتجات
خليط منها
من اجل  :املعادن النفيسة وكل
يف الصنف  04 :
أو /13/06
التاريخ :
 ،7102غري الواردة
مطلية هبا
املصنوعة من معادن نفيسة

يف فئات أخرى

ŐŽŽĚƐŝŶƉƌĞĐŝŽƵƐŵĞƚĂůƐŽƌĐŽĂƚĞĚƚŚĞƌĞǁŝƚŚ͕ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚ
Date: 16/03/2017
ŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ũĞǁĞůůĞƌǇ͕ƉƌĞĐŝŽƵƐƐƚŽŶĞƐ͖ŚŽƌŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WƌĞĐŝŽƵƐŵĞƚĂůƐĂŶĚƚŚĞŝƌĂůůŽǇƐĂŶĚ
من اجل  :املعادن النفيسة وكل خليط منها واملنتجات
ĐŚƌŽŶŽŵĞƚƌŝĐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ

ŐŽŽĚƐŝŶƉƌĞĐŝŽƵƐŵĞƚĂůƐŽƌĐŽĂƚĞĚƚŚĞƌĞǁŝƚŚ͕ŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚ
 ،اجملوهرات واألحجار الكرمية  ،أدوات
املصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية هبا  ،غري الواردة

واألحجار الكرمية  ،أدوات
الوقت  ،اجملوهرات
قياسفئات أخرى
يف
الدقيقة 

قياس الوقت وأدوات
أبسم  :بيناز امحد سامل

قياس الوقت وأدوات قياس الوقت الدقيقة 
بطراويبيناز امحد سامل بطراوي
أبسم :

العن ا  :رام هللا والبيرة

العن ا  :رام هللا والبيرة

الطيرة

الطيرة

عنوان التبليغ  :رام هللا والبرية حي الطرية
والبرية حي الطرية

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

عنوان التبليغ  :رام هللا

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

ذات االستخدام العام
والرسومات الوصفية واألرقام

مبعزل عن العالمة



ŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ũĞǁĞůůĞƌǇ͕ƉƌĞĐŝŽƵƐƐƚŽŶĞƐ͖ŚŽƌŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚ
ĐŚƌŽŶŽŵĞƚƌŝĐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ

In the name of:InBenaz
Salem
the name Ahmed
of: Benaz Ahmed
SalemBatrawi
Batrawi
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚtĂůĞŝƌĞŚ,ĂǇůƚĞŝƌĞŚ
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚtĂůĞŝƌĞŚ,ĂǇůƚĞŝƌĞŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚtĂůĞŝƌĞŚ
 ,ĂǇůƚĞŝƌĞŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ZĂŵĂůůĂŚtĂůĞŝƌĞŚ
  ,ĂǇůƚĞŝƌĞŚ







Ϳ ; 01

559



Ϳ ; 01






العالمة التجارية رقم  30010 :
يف الصنف  39 :





التاريخ  7102/13/05 :

Trade Mark No.: 31101
In Class: 35
Date: 19/03/2017

Trade Mark No.: 31101
العالمة التجارية رقم  30010 :
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
'sZd/^/E'^Zs/^&KZDZ<d/E
لغاية كوزمتكس ونثرايت 
من اجل  :دعاية واعالن
In Class: 35
يف الصنف  39 :
^^Zs/
Date:of:
19/03/2017
التاريخ  7102/13/05 :
In the name
MEDHAT MOH G ABU MUNSHAR

أبسم  :مدحت دمحم مجيل خليل

'/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗sZd/^/E'^Zs/^&KZDZ<d/E
من اجل  :دعاية واعالن لغاية كوزمتكس ونثرايت 
ابو منشار
^^Zs/
In the name of: MEDHAT MOH G ABU MUNSHAR
أبسم  :مدحت دمحم مجيل خليل
>ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/
العن و ا  :الخليوول ب و ب الزاويووا سوو ق
ابو منشار
االسم يليا
>ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/
العن و ا  :الخليوول ب و ب الزاويووا سوو ق
>ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/
ابب الزاوية سوق االمساعيلية
اخلليل يليا
عنوان التبليغ  :االسم




عنوان التبليغ  :اخلليل ابب الزاوية سوق االمساعيلية





>ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/











التاريخ  7102/13/05 :

عنوان التبليغ  :اخلليل ابب الزاوية سوق االمساعيلية

واعالن  ،املساعدة يف إدارة األعمال،

من اجل  :دعاية
 2017/10/1املساعدة يف إدارة األعمال
األعمال،
إدارة

إستشاراتعرش
العدد التاسع
التجارية أو الصناعية ،التسويق  
أبسم  :شركة

Date: 19/03/2017

>ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͕ƐƐŝƐƚĂŶĐĞ;ƵƐŝŶĞƐƐ


͕ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚͿ͕ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ

͕368ŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ

͘DĂƌŬĞƚŝŶŐ

560
In the name of: Sharekat Sharakat Lelesthemarat
شراكات Alsaer'a
Ϳ ; 00
Walmotawaseteh Mosahama Khososiya

لإلستثمارات الصغرية واملتوسطة

مسامهة خصوصية

͘ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůĞƌƐĂůďŽƵƌũŵŵĂƌĂůƚĂďĂƋϭϮ
 العنو ا  :رام هللا األرس و ل بورج ر م و ر
Trade Mark No.: 31102
العالمة التجارية رقم  30017 :
الط بق 12
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Class: 35

39
الصنف :
يف
:
التبليغ  :رام هللا األرسال برج َعمار الطابق
عنوان
Date: 19/03/2017
جوال 7102/13/05
التاريخ :
1952741322
.07

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͕ƐƐŝƐƚĂŶĐĞ;ƵƐŝŶĞƐƐ
من اجل  :دعاية واعالن  ،املساعدة يف إدارة األعمال،
͕ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚͿ͕ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ
إستشارات إدارة األعمال ،املساعدة يف إدارة األعمال

͕ŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
Trade Mark No.: 31101
التجارية رقم  30010 :
التجارية أو الصناعية ،العالمة


͘DĂƌŬĞƚŝŶŐ
التسويق


أبسم












In Class: 35

يف الصنف  39 :

:



 In the name of:Date:
Sharekat
19/03/2017 Sharakat Lelesthemarat Alsaer'a
شراكات 7102/13
شركة التاريخ /05 :
من اجل  :دعاية واعالن لغاية كوزمتكس ونثرايت 

لإلستثمارات الصغرية واملتوسطة

مسامهة خصوصية

Walmotawaseteh
Mosahama
Khososiya
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
'sZd/^/E'^Zs/^&KZDZ<d/E

Ϳ ; 07

^^Zs/

In the name of: MEDHAT MOH G ABU MUNSHAR

أبسم  :مدحت دمحم مجيل خليل
ابو منشار

>ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/
رزاويووا سوو ق
الخليوول ب وم وب ال
͘ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůĞƌƐĂůďŽƵƌũŵŵĂƌĂůƚĂďĂƋϭϮ
العنو ا  :رام هللا األرس و
العن و ال :بورج ر

الط بق 12

عنوان التبليغ  :رام

االسم يليا

>ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/

عنوان التبليغ  :اخلليل ابب الزاوية سوق االمساعيلية
هللا األرسال برج َعمار الطابق

1952741322
 .07جوال





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:







561

Ϳ ; 00


















Ϳ ; 07

العالمة التجارية رقم  30013 :

يف الصنف  36 :
التاريخ  7102/13/05 :






Trade Mark No.: 31103
In Class: 36
Date: 19/03/2017

من اجل  :التحليل املايل ،استثمار رؤوس األموال/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŶĂůǇƐŝƐ;&ŝŶĂŶĐŝĂůͿ͕/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ;ĂƉŝƚĂů ،
Ϳ͕&ƵŶĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ͕DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ;&ŝŶĂŶĐŝĂůͿ͕&ŝŶĂŶĐŝĂů
إستثمار االموال ،اإلدارة املالية ،اإلستشارات املالية،
ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͕&ŝŶĂŶĐŝĂůĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŝŶƐƵƌĂŶĐĞ͕ďĂŶŬŝŶŐ͕ƌĞĂů
͘ĞƐƚĂƚĞ͕&ŝŶĂŶĐŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

التقييم املايل ،املعلومات املالية 
أبسم  :شركة شراكات In the name of: Sharekat Sharakat Lelesthemarat Alsaer'a
Walmotawaseteh Mosahama Khososiya
لإلستثمارات الصغرية واملتوسطة
مسامهة خصوصية

͘ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůĞƌƐĂůďŽƵƌũŵŵĂƌĂůƚĂďĂƋϭϮ
 العنو ا  :رام هللا األرس و ل بورج ر م و ر
Trade Mark No.: 31103
 12رقم  30013 :
التجارية
العالمة
الط بق
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Class: 36
 36
الصنف :
:
رام هللا األرسال برج َعمار الطابق
التبليغ :
يفعنوان
Date: 19/03/2017
 7102/13/05
التاريخ :
1952741322
جوال
.07


من اجل




:



التحليل املايل ،استثمار رؤوس األموال/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŶĂůǇƐŝƐ;&ŝŶĂŶĐŝĂůͿ͕/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ;ĂƉŝƚĂů ،






االسم يليا

>ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/

عنوان التبليغ  :اخلليل ابب الزاوية سوق االمساعيلية






2017/10/1
العدد التاسع عرش


369







562

Ϳ ; 00







Trade Mark No.: 31104
العالمة التجارية رقم  30014 :
In Class:
the name
أبسم :
In
شركة شراكات 44 of: Sharekat Sharakat Lelesthemarat Alsaer'a
الصنف 44 :
يف
Walmotawaseteh Mosahama Khososiya
واملتوسطة
الصغرية
لإلستثمارات
Date: 19/03/2017
التاريخ  7102/13/05 :
مسامهة
خصوصيةاحليواانت ،زراعة املسطحات األرضية/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŶŝŵĂůďƌĞĞĚŝŶŐ͕'ĂƌĚĞŶŝŶŐ;>ĂŶĚƐĐĂƉĞ ،
اجل  :تربية
من
͕&ĂƌŵŝŶŐĞƋƵŝƉŵĞŶƚƌĞŶƚĂů͕ǆƚĞƌŵŝŶĂƚŝŶŐ;sĞƌŵŝŶͿĨŽƌ
͘ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůĞƌƐĂůďŽƵƌũŵŵĂƌĂůƚĂďĂƋϭϮ
إابدةبورج ر م و ر
زراعية،رس و ل
معداترام هللا األ
أتجريالعنو ا :
احلشرات واحليواانت
͘ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĞĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇ
12
الط بق
إلغراض الزراعة والبستنة والغاابت 
الضارة
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
الطابق
مار
ع
برج
األرسال
هللا
رام
:
التبليغ
عنوان
َ
In the name of: Sharekat Sharakat Lelesthemarat Alsaer'a
أبسم  :شركة شراكات
 .07جوال 1952741322
Walmotawaseteh
Mosahama Khososiya

لإلستثمارات الصغرية واملتوسطة

أبسم  :شركة شراكات In the name of: Sharekat Sharakat Lelesthemarat Alsaer'a
مسامهة خصوصية
Walmotawaseteh Mosahama Khososiya

لإلستثمارات الصغرية واملتوسطة
͘ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůĞƌƐĂůďŽƵƌũŵŵĂƌĂůƚĂďĂƋϭϮ
خصوصية ر م و ر
مسامهة ل بورج
العنو ا  :رام هللا األرس و







الط بق 12

͘ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůĞƌƐĂůďŽƵƌũŵŵĂƌĂůƚĂďĂƋϭϮ

العنو ا  :رام هللا األرس و ل بورج ر م و ر

الط بق 12

الطابق
برجهللا َعمار
مار الطابق
األرسال برج َع
األرسال  :رام
عنوان التبليغ  :رام هللاعنوان التبليغ
1952741322 1952741322
 .07جوال
 .07جوال





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

Ϳ ; 04























; 04563
Ϳ





Ϳ ; 04








العالمة التجارية رقم
يف الصنف  40 :
التاريخ :





العالمة التجارية رقم  30019 :
 40
  :يف الصنف
 :30019
التاريخ  7102/13/05 :

Trade Mark No.: 31105
In Class:
41
No.:
31105
Date: 19/03/2017

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚƵĐĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐ
͘ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖ƐƉŽƌƚŝŶŐĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ

Trade Mark
In Class: 41

من اجل  :التعليم والتهذيب ،التدريب ،الرتفيه،
األنشطة الرايضية والثقافية .
19/03/2017
 7102/13/05
In the name of: Amal Mohammad Attallah Jarabaa
أبسم  :امال دمحم عطاهلل جرابعه

Date:

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚƵĐĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐ
ĚĚƌĞƐƐ͗ĞƚĞŝŶZĂŵĂůůĂŚ
͘ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖ƐƉŽƌƚŝŶŐĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

التدرهللايب ،الرتفيه،
من اجل  :التعليم
والتهذيب،بيتين رام
العن ا :

عنوان التبليغ  :احملامي اايد فواضله
والثقافية .
األنشطة الرايضية




Amal Mohammad Attallah Jarabaa
In
the
name
of:
عطاهلل جرابعه
العالمةامال
أبسم :
Trade Mark No.:
31105
 30019
دمحمية رقم :
التجار





بيتين رام هللا
يف العن ا
الصنف 40 ::

فواضله
احملامي اايد
التبليغ
عنوان
 7102
/13/:05
التاريخ :

من اجل  :التعليم والتهذيب ،التدريب ،الرتفيه،
األنشطة الرايضية والثقافية .


ĚĚƌĞƐƐ͗ĞƚĞŝŶZĂŵĂůůĂŚ
In
Class: 41
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
Date:
19/03/2017


͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚƵĐĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐ

͘ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖ƐƉŽƌƚŝŶŐĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ



370

العدد التاسع عرش 2017/10/1


564



Ϳ ; 09







العالمة التجارية رقم  30016 :
يف الصنف  31 :

Trade Mark No.: 31106
In Class: 30







Trade Mark No.: 31106

العالمة التجارية رقم  30016 :
يف الصنف  31 :

Date: 19/03/2017 In Class: 30

التاريخ  7102/13/05 :

التاريخ  7102/13/05 :

من اجل  :مسحوق غذائي حلبوب الشعري يتمثل
ابلتلبينة وقهوة الشعري 

Date: 19/03/2017

من اجل  :مسحوق غذائي حلبوب الشعري يتمثل
ابلتلبينة وقهوة الشعري 

أبسم  :اجمد امحد محدان

الصلييب
دان
أبسم  :اجمد امحد مح

عنوان التبليغ  :بيت أمر اخلليل




ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/>/dKDDZ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:><,>/>/dKDDZ


العن ا  :بيت أ ر الخليل


اخلليل
عنوان التبليغ  :بيت أمر


In the name of: amjad AA ALSULAIBY

In the name of: amjad AA ALSULAIBY

ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/>/dKDDZ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/>/dKDDZ

العن ا  :بيت أ ر الخليل

الصلييب

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŝĞƚƉŽǁĚĞƌŐƌĂŝŶƐŽĨďĂƌůĞǇŝƐďĂƌůĞǇ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŝĞƚƉŽǁĚĞƌŐƌĂŝŶƐŽĨďĂƌůĞǇŝƐďĂƌůĞǇ
ĂŶĚĐŽĨĨĞĞƚĂůďĞĞŶĂŚĂŶĚĐŽĨĨĞĞƚĂůďĞĞŶĂŚ
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العالمة التجارية رقم  30012 :
يف الصنف  79 :




Trade Mark No.: 31107
In Class: 25



Date: 19/03/2017

التاريخ  7102/13/05 :

Trade Mark No.: 31107

العالمة التجارية رقم  30012 :

In Class:
^/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^,K
 25
من اجل  :االحذية  يف الصنف  79 :
Date: 19/03/2017
التاريخ  7102/13/05 :
In the name of: MANSOUR MOH SHABAN ZGHAIER
أبسم  :منصور دمحم شعبان زغري
^/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^,K
من اجل  :االحذية 
AND GAMIL InAA
FALLAH
the name of: MANSOUR MOH SHABAN ZGHAIER
فالحمنصور دمحم شعبان زغري
ومجيل امحد عبدالرمحن أبسم :
AND GAMIL AA FALLAH

ومجيل امحد عبدالرمحن فالح

>ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/
>ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/

العنووووو ا  :الخليووووول طريوووووق القووووووس

المفت ا

العنووووو ا  :الخليووووول طريوووووق القووووووس

المفت ا

عنوان التبليغ  :اخلليل طريق القدس املفتوحة
طريق القدس املفتوحة
 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

عنوان التبليغ  :اخلليل

 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخد ام العام
ابستخدامعن العالمة
مبعزل
الكلمات والعبارات
احلماية املطلق

>ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
>:><,>/











والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخد ام العام
مبعزل عن العالمة
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Trade Mark No.: 31108
In Class: 34









Date: 19/03/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗tŝƌĞĚǀĂƉŽƌŝǌĞ ƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕
ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞƚĞŬ͖
ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ;ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖
ƐŵŽŬĞƌƐΖ ĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌĂŶĚƚƵďĞƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƚŝŶƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐĂŶĚĂƐŚƚƌĂǇƐ͕
ƉŝƉĞƐ͕ƉŽĐŬĞƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌŽůůŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ůŝŐŚƚĞƌƐ͖
ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐ Ğ
ŽĨďĞŝŶŐŚĞĂƚĞĚ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĨŽƌƚŚĞ
ƉƵƌƉŽƐĞŽĨŚĞĂƚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐŽƌƚŽďĂĐĐŽŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞůĞĂƐĞ
ŶŝĐŽƚŝŶĞ ͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽůĨŽƌŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ͖ůŝƋƵŝĚŶŝĐŽƚŝŶĞ
ƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖Ğ ůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂƐƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĨŽƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ
ĨŽƌƚŚĞŝŶŚĂůĂƚŝŽŶŽĨŶŝĐŽƚŝŶĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽů͖ŽƌĂů
ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚ
ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌΖ ƐĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϯϰ͖ĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚĞƌƐĨŽƌŚĞĂƚĞĚĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂŶĚĐŝŐĂƌƐĂƐǁĞůůĂƐŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ͘

Date: 19/03/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗tŝƌĞĚǀĂƉŽƌŝǌĞƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕
ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞƚĞŬ͖
ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ;ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖
ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌĂŶĚƚƵďĞƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƚŝŶƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐĂŶĚĂƐŚƚƌĂǇƐ͕
ƉŝƉĞƐ͕ƉŽĐŬĞƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌŽůůŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ůŝŐŚƚĞƌƐ͖
ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞ
ŽĨďĞŝŶŐŚĞĂƚĞĚ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĨŽƌƚŚĞ
ƉƵƌƉŽƐĞŽĨŚĞĂƚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐŽƌƚŽďĂĐĐŽŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞůĞĂƐĞ
ŶŝĐŽƚŝŶĞͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽůĨŽƌŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ͖ůŝƋƵŝĚŶŝĐŽƚŝŶĞ
ƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂƐƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĨŽƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ
ĨŽƌƚŚĞŝŶŚĂůĂƚŝŽŶŽĨŶŝĐŽƚŝŶĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽů͖ŽƌĂů
ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚ
ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌΖƐĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϯϰ͖ĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚĞƌƐĨŽƌŚĞĂƚĞĚĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂŶĚĐŝŐĂƌƐĂƐǁĞůůĂƐŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ͘





 30012 : العالمة التجارية رقم
 34 : يف الصنف

Trade Mark No.: 31108
In Class: 34

30012 : العالمة التجارية رقم

34 : يف الصنف


7102 /13 /05 : التاريخ

املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية
:
اجل
من
ّع؛
 اخلام أو املصن،وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ
،السجائر
،السيجار
ذلك
يف
مبا
،التبغ
تبغ
،اليدوية
اللف
ماكينات
تبغ
،الرفيع
املصنوعة
)لغري
ذلك

السجائر

منتجات
السيجار

 7102/13/05 : التاريخ

،السعوط

تبغ

،املضغ

تبغ

،الغليون

التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ
 مبا يف،الطبية(؛ مستلزمات املدخنني

من مزيج
األغراض

 املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية: من اجل
املصنع؛
ّ  اخلام أو،وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ

، علب التبغ، فالتر السجائر، ورق وأانبيب السجائر
 أدوات اجليب للف، الغاليني،علب ومنافض السجائر
،التبغ

أعواد

الثقاب؛

أعواد

القداحات؛

،السجائر

ة إلكرتونية
 أجهز، منتجات التبغ اليت يتم تسخينها
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق

، السجائر، مبا يف ذلك السيجار،منتجات التبغ
 تبغ، تبغ ماكينات اللف اليدوية،السيجار الرفيع

السائل

النيكوتني

حماليل

؛

لالستنشاق

النيكوتني

رذاذ

االلكرتونية؛ أجهزة التدخني
املستخدمة يف السجائر
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية

كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية
ة التبخري
الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهز
التبغ؛

وبدائل

التبغ

منتجات

،

للمدخنني

ابلفم

م
مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولواز
 ؛34  يف الفئة،كورة سابقا املتضمنة
للمنتجات املذ

 السجائر املصنوعة، تبغ السعوط، تبغ املضغ،الغليون

عيدان

كذلك
و

املسخنة

والسيجار

السجائر

طفاايت

من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ )لغري
 مبا يف ذلك،األغراض الطبية(؛ مستلزمات املدخنني

، علب التبغ، فالتر السجائر، ورق وأانبيب السجائر
 أدوات اجليب للف، الغاليني،علب ومنافض السجائر
، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ،السجائر

 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

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
 ؛34  يف الفئة،للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة

In the name of: Philip Morris Products S.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





طفاايت السجائر والسيجار املسخنة وكذلك عيدان
 .التبغ املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية
 فيليب موريس برودكتس: أبسم
. إيه.أس

2000 ا7  كو ا جينرين و وب: العنو ا
تيلا س يس ار

ن

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

 البرية4427 ب. ص


ن

^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

ر
تيلا س يس ا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

ص .ب  4427البرية
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Trade Mark No.: 31110
In Class: 35
 19/03/2017
Date:

العالمة التجارية رقم  30001 :
يف الصنف  39 :
العالمة اليعطي اصحاهبا حق
 :ان
هذه7102
تسجيل/13/
التاريخ 05 :






والعبارات
ابستخدام
اجل :املطلق
احلماية
وتوجيه
الكلمات وادارة
واالعالن
الدعاية
خدمات
من
العالمة التجارية رقم 30001 :
 39
الوصفية:
الصنف
االعمالاتيف
ذات االستخدام العام
واألرقام
والرسوم
املكتيب
النشاط
وتفعيل
التاريخ  7102/13/05 :

العالمة فرست كالس
عن شركة
مبعزل :
أبسم
للتجارة واالستثمار مسامهة

من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن
االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 

خصوصية

أبسم  :شركة فرست كالس
للتجارة

خصوصية

واالستثمار

Date: 19/03/2017

In the name of: Shareket First Class Lltejara Wa
Alestithmar Mosahama Khososiya

 :العن ا
اريح ا القوسا خلوف
اريح ا :ر
العن ا

اله

ر القوسا خلوف

Ϳ ; 71

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ƌŝŚĂ͕^ŚĂƌĞĂůƋƵĚƐ
<ĂůĨů,ĞůĂůůĂŚŵĂƌ

االمحر :ارحيا ،شارع القدس ،خلف اهلالل
عنوان التبليغ

االمحر

اصحاهبااليعطيحق
اصحاهبا حق
اليعطي هذه العالمة
 :ان تسجيل هذه العالمة :ان تسجيل

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ƌŝŚĂ͕^ŚĂƌĞĂůƋƵĚƐ
<ĂůĨů,ĞůĂůůĂŚŵĂƌ



احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
ذاتالعالمة
والرسوم ات الوصفية واألرقاممبعزل عن
االستخدام العام









احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسوم ات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام











; 71568
Ϳ









ĚĚƌĞƐƐ͗ƌŝŚĂ͕^ŚĂƌĞĂůƋƵĚƐ<ĂůĨů,ĞůĂůůĂŚŵĂƌ
ĚĚƌĞƐƐ͗ƌŝŚĂ͕^ŚĂƌĞĂůƋƵĚƐ<ĂůĨů,ĞůĂůůĂŚŵĂƌ

عنوان مر
ل اال
التبليغ  :ارحيا ،شارع القدس ،خلف اهلالل

مبعزل عن العالمة




In the name
of: Shareket
First Class Lltejara Wa
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
وادارة وتوجيه
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
Alestithmar Mosahama Khososiya

مسامهة

اله ل اال مر

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
Trade Mark No.: 31110
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

In Class: 35





Ϳ ; 71

العالمة التجارية رقم  30000 :
يف الصنف  31 :
التاريخ  7102/13/05 :

Trade Mark No.: 31111
In Class: 30
Date: 19/03/2017







Trade Mark No.: 31111
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŶĚŝŵĞŶƚƐ͕ŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕'ŽůĚĞŶ
In Class: 30

ƐǇƌƵƉ͕,ŽŶĞǇ͕^ĂĨĨƌŽŶƐĞĂƐŽŶŝŶŐ͕^ƉŝĐĞƐ
Date: 19/03/2017

العالمة التجارية رقم  30000 :
عسل حنل
السكر ،
من اجل  :توابل  ،حلوايت  ،دبس
يف الصنف  31 :
 ،زعفران ( توابل)  ،هبارات التاريخ  7102/13/05 :
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŶĚŝŵĞŶƚƐ͕ŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕'ŽůĚĞŶ
من اجل  :توابل  ،حلوايت  ،دبس السكر  ،عسل حنل
ƐǇƌƵƉ͕,ŽŶĞǇ͕^ĂĨĨƌŽŶƐĞĂƐŽŶŝŶŐ͕^ƉŝĐĞƐ
In the name of: Shareket
First Class Lltejara Wa
زعفران (توابل)  ،هبارات 
،
كالس
أبسم  :شركة فرست
In the name of:
Shareket First Class Lltejara Wa
أبسم  :شركة فرست كالس
Alestithmar Mosahama
Khososiya
Alestithmar Mosahama Khososiya
للتجارة واالستثمار مسامهة
للتجارة واالستثمار

خصوصية




خصوصية

العن ا  :اريح ا

مسامهة

ر القوسا خلوف

ĚĚƌĞƐƐ͗ƌŝŚĂ͕^ŚĂƌĞĂůƋƵĚƐ<ĂůĨů,ĞůĂůůĂŚŵĂƌ

ĚĚƌĞƐƐ͗ƌŝŚĂ͕^ŚĂƌĞĂůƋƵĚƐ<ĂůĨů,ĞůĂůůĂŚŵĂƌ
العن ا  :اريح ا ر القوسا خلوف
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ƌŝŚĂ͕^ŚĂƌĞĂůƋƵĚƐ
عنوان التبليغ  :ارحيا ،شارع القدس ،خلف اهلالل
اله ل اال مر

اله ل اال مر



االمحر


القدس ،خلف اهلالل
ارحيا ،شارع
العالمةالتبليغ
عنوان
 30000
التجار:ية رقم :

االمحر
الصنف  31 :
يف
التاريخ  7102/13/05 :

من اجل  :توابل  ،حلوايت  ،دبس السكر  ،عسل حنل
 ،زعفران (توابل)  ،هبارات 

<ĂůĨů,ĞůĂůůĂŚŵĂƌ



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ƌŝŚĂ͕^ŚĂƌĞĂůƋƵĚƐ
Trade
Mark No.: 31111

<ĂůĨů,ĞůĂůůĂŚŵĂƌ
In
Class: 30



Date: 19/03/2017

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ŽŶĚŝŵĞŶƚƐ͕ŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕'ŽůĚĞŶ
ƐǇƌƵƉ͕,ŽŶĞǇ͕^ĂĨĨƌŽŶƐĞĂƐŽŶŝŶŐ͕^ƉŝĐĞƐ
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Trade Mark No.: 31112

العالمة التجارية رقم  30007 :

In Class: 25
Date: 19/03/2017

يف الصنف  79 :
التاريخ  7102/13/05 :

من اجل  :املالبس ولباس الفدم وأغطية الرأس .

أبسم  :علي عمر دمحم ابو طيون







 30003
التجار:ية نووورقم  :
العالمة
سوووفي
بلس_ ووو ر
العنووو ا


-

 30007
رقم  :
التجارية
0799571978
العالمةال
يف ج
 79
الصنف :

79
:
الصنف
يف
انبلس_شارع سفيان -
:
التبليغ
عنوان
التاريخ 7102/13/05 :
 7102
/13
اجل /05 ::
التاريخ
1955230536
جوال
القدم واغطية الراس .
ولباس
املالبس
من
الفدم وأغطية الرأس .
اجل :
من
ولباسطيون
املالبسدمحم ابو
علي عمر
أبسم :
عمر دمحم
أبسم :
طيون سوووفي -
بلس_ابو ووو ر
علي  :نووو
العنووو ا
 0799571978ووو ر سوووفي -
الووو ا  :نووو بلس_
 جالعن





0799571978
انبلس_شارع
عنوانج الالتبليغ :

سفيان -

التجارية رقم  30003 :
العالمة
1955230536انبلس_شارع سفيان -
عنوان التبليغ :
جوال
الصنف  79 :
يف
جوال1955230536
التاريخ  7102/13/05 :

من اجل  :املالبس ولباس القدم واغطية الراس .

أبسم  :علي عمر دمحم ابو طيون

 30003
التجار:ية نووورقم  :
سوووفي -
بلس_ ووو ر
العالمةالعنووو ا

الصنف  79 :
0799571978
يف ج ال


التبليغ 7102: /13
التاريخ /05 :
انبلس_شارع سفيان -
عنوان
 1955230536القدم واغطية الراس .
اجل  :املالبس ولباس
من
جوال
أبسم  :علي عمر دمحم ابو طيون

العنووو ا  :نووو بلس_ ووو ر سوووفي

 ج ال0799571978

-

30004شارع سفيان -
رقم   :انبلس_
التبليغية :
عنوان
التجار
العالمة

1955230536
جوالالصنف  79 :
يف
التاريخ  7102/13/05 :
من اجل  :املالبس ولباس القدم وأغطية الراس 
أبسم  :علي عمر دمحم ابو طيون


العنووو ا  :نووو بلس_ ووو ر سوووفي

-

ج ال0799571978

عنوان التبليغ  :انبلس_شارع سفيان -
جوال1955230536



373

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
In the name of: Ali omar Abu Tayonn
Trade
Mark No.: 31113
͗>ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ^h&/EͲ:t
Trade
Mark
Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ
In
Class:
25 No.: 31112
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Class:
25
:E>h^Ͳ^,ZΖ
Date:
19/03/2017
Date:
19/03/2017
^h&/EͲ:t>͗Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ


͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ

In
the name of:
Ali omar Abu Tayonn
570

In
the
name
of:
Ali
omar
Abu
Tayonn
͗>ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ^h&/EͲ:t


͗>ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ^h&/EͲ:t
Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ
 Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:E>h^Ͳ^,ZΖ
Trade
Mark No.: 31113
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
E>h^Ͳ^,ZΖ
^h&/EͲ:t>͗Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ
In Class: 25
^h&/EͲ:t>͗Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ

Ϳ ; 77



Date: 19/03/2017

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
 

 In the name of: Ali omar Abu Tayonn
Trade Mark No.: 31113
͗> ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ^h&/EͲ:t
In Class: 25
Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ

Ϳ ; 73
Date:
19/03/2017
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:E>h^Ͳ^,ZΖ
Ϳ ; 77
^h&/EͲ:t>͗Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ



In the name of: Ali omar Abu Tayonn
571

͗>ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ^h&/EͲ:t
Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ
 Trade
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:E>h^Ͳ^,ZΖ
Mark No.: 31114

Ϳ

^h&/EͲ:t>͗Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ
In
 Class: 25
Date: 19/03/2017
; 73

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ


In the name of: Ali omar Abu Tayonn
͗>ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^Ͳ^,ZΖ^h&/EͲ:t
Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ

Ϳ ; 73
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^Ͳ^,ZΖ
^h&/EͲ:t>͗Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ














; 74 Ϳ
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2017/10/1
العدد التاسع عرش
 والفانني،والديكور

In the name of: Al-Etabi Co. for General Trade

 شركة العطايب للتجارة: أبسم
العامة

572



ĚĚƌĞƐƐ͗<ĂƌŬĂĨĞŚ^ƚ͘ϳϯϮ–ĞƚŚůĞŚĞŵͲWĂůĞƐƚŝŶĞ

Trade Mark No.: 31115
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :<ĂƌŬĂĨĞŚ^ƚ͘ϳϯϮ–
In Class: 2
ĞƚŚůĞŚĞŵͲWĂůĞƐƚŝŶĞ

Date:
20/03/2017

 – بيوت572 ر الكركفوا





: العن ا

لحر – فلسطين

 30009 : العالمة التجارية رقم
–  – بيت حلم237  شارع الكركفة: عنوان التبليغ
 7 : يف الصنف
فلسطني
 7102/13/71 : التاريخ

مرققات،اللك، البوايت(الدهان)والورنيشات: من اجل
 : رقم
اترية
التجا
العالمة
والفانني،والديكور
 احلافظة ضد الصدا30009
املواد،الدهاانت
مرقق،اللك



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
WĂŝŶƚƐ͕ǀĂƌŶŝƐŚĞƐ͕ůĂĐƋƵĞƌƐ͕dŚŝŶŶĞƌƐĨŽƌ

ůĂĐƋƵĞƌƐ͕dŚŝŶŶĞƌƐĨŽƌƉĂŝŶƚƐ͕ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝǀĞƐĂŐĂŝŶƐƚƌƵƐƚ
Trade Mark No.: 31115

ĂŶĚĂŐĂŝŶƐƚĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝŽŶŽĨǁŽŽĚ͕ĐŽůŽƌĂŶƚƐ͕ŵŽƌĚĂŶƚƐ͕
In the
Class:
2 of: Al-Etabi Co. for General Trade
7شر: الصنف
يف
In
name
كة العطايب للتجارة
موردانتس(مواد التلوين،ملوانت،اخلشب
خنر: أبسم
وضد
ƌĂǁŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŝŶƐ͕ŽůŽƌƐƚĂďŝůŝǌĞƌƐ͕ŵĞƚĂůƐŝŶĨŽŝůĂŶĚ
Date:
20/03/2017

7102
/
13
/
71
:
التاريخ
العامة
ƉŽǁĚĞƌĨŽƌŵĨŽƌƉĂŝŶƚĞƌƐ͕ĚĞĐŽƌĂƚŽƌƐĂŶĚĂƌƚŝƐƚƐ͘

ĚĚƌĞƐƐ͗<ĂƌŬĂĨĞŚ^ƚ͘ϳϯϮ–ĞƚŚůĞŚĞŵͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂŝŶƚƐ͕ǀĂƌŶŝƐŚĞƐ͕ůĂĐƋƵĞƌƐ͕dŚŝŶŶĞƌƐĨŽƌ مثبتات،اخلام
الطبيعية – بيوت
572 الكركفوا
ر
:الر،:والصباغة)ا
العن
مرققات،اللك،والورنيشات
)اتنجاتالدهان
(البوايت
من اجل

; 79 Ϳ

ůĂĐƋƵĞƌƐ͕dŚŝŶŶĞƌƐĨŽƌƉĂŝŶƚƐ͕ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝǀĞƐĂŐĂŝŶƐƚƌƵƐƚ
ĂŶĚĂŐĂŝŶƐƚĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝŽŶŽĨǁŽŽĚ͕ĐŽůŽƌĂŶƚƐ͕ŵŽƌĚĂŶƚƐ͕
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :<ĂƌŬĂĨĞŚ^ƚ͘ϳϯϮ–
ƌĂǁŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŝŶƐ͕ŽůŽƌƐƚĂďŝůŝǌĞƌƐ͕ŵĞƚĂůƐŝŶĨŽŝůĂŶĚ
ƉŽǁĚĞƌĨŽƌŵĨŽƌƉĂŝŶƚĞƌƐ͕ĚĞĐŽƌĂƚŽƌƐĂŶĚĂƌƚŝƐƚƐ͘

ĞƚŚůĞŚĞŵͲWĂůĞƐƚŝŶĞ

–مرقق،اللك
لحر
للرسامني
فلسطينشكل
معادنات يف،اللون
ومسحوقضد الصدا
رقائق احلافظة
املواد،الدهاانت

– مواد حلم
–( بيت
237 والفاننيشارع الكركفة،والديكور
: التبليغ
التلوين
موردانتس،ملوانت،اخلشب
عنوان خنر
وضد

فلسطني
العطايب للتجارة
شرركة
: أبسم
الطبيعية
اتنجات
ال،)والصباغة

العامة
معادن يف شكل رقائق ومسحوق للرسامني،اللون

In the name of: Al-Etabi Co. for General Tradeمثبتات،اخلام





ĚĚƌĞƐƐ͗<ĂƌŬĂĨĞŚ^ƚ͘ϳϯϮ–ĞƚŚůĞŚĞŵͲWĂůĞƐƚŝŶĞ

 – بيوت572 ر الكركفوا

 العن ا
لحر – فلسطين







ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :<ĂƌŬĂĨĞŚ^ƚ͘ϳϯϮ–
ĞƚŚůĞŚĞŵͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
; 79 Ϳ


:



–  – بيت حلم237  شارع الكركفة: عنوان التبليغ
فلسطني
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Trade Mark No.: 31116
In Class: 2



 30006 : العالمة التجارية رقم
 7 : يف الصنف

; 79 Ϳ

Date: 20/03/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
WĂŝŶƚƐ͕ǀĂƌŶŝƐŚĞƐ͕ůĂĐƋƵĞƌƐ͕dŚŝŶŶĞƌƐĨŽƌ
Trade
Mark No.:
31116
ůĂĐƋƵĞƌƐ͕dŚŝŶŶĞƌƐĨŽƌƉĂŝŶƚƐ͕ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝǀĞƐĂŐĂŝŶƐƚƌƵƐƚ
In Class: 2
ĂŶĚĂŐĂŝŶƐƚĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝŽŶŽĨǁŽŽĚ͕ĐŽůŽƌĂŶƚƐ͕ŵŽƌĚĂŶƚƐ͕
Date:
20/03/2017
ƌĂǁŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŝŶƐ͕ŽůŽƌƐƚĂďŝůŝǌĞƌƐ͕ŵĞƚĂůƐŝŶĨŽŝůĂŶĚ

ƉŽǁĚĞƌĨŽƌŵĨŽƌƉĂŝŶƚĞƌƐ͕ĚĞĐŽƌĂƚŽƌƐĂŶĚĂƌƚŝƐƚƐ͘
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
WĂŝŶƚƐ͕ǀĂƌŶŝƐŚĞƐ͕ůĂĐƋƵĞƌƐ͕dŚŝŶŶĞƌƐĨŽƌ
ůĂĐƋƵĞƌƐ͕dŚŝŶŶĞƌƐĨŽƌƉĂŝŶƚƐ͕ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝǀĞƐĂŐĂŝŶƐƚƌƵƐƚ
ĂŶĚĂŐĂŝŶƐƚĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝŽŶŽĨǁŽŽĚ͕ĐŽůŽƌĂŶƚƐ͕ŵŽƌĚĂŶƚƐ͕
ƌĂǁŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŝŶƐ͕ŽůŽƌƐƚĂďŝůŝǌĞƌƐ͕ŵĞƚĂůƐŝŶĨŽŝůĂŶĚ
ƉŽǁĚĞƌĨŽƌŵĨŽƌƉĂŝŶƚĞƌƐ͕ĚĞĐŽƌĂƚŽƌƐĂŶĚĂƌƚŝƐƚƐ͘





 7102/13/71 : التاريخ







مرققات،اللك،والورنيشات
)الدهان
البوايت
: اجل
من
 30006
 : (رقم
التجارية
العالمة
املواد احلافظة ضد الصدا،الدهاانت
 7 مرققات،اللك
: يف الصنف

 7102/13/71خنر
: التاريخ
موردانتس(مواد التلوين،ملوانت،اخلشب
وضد

مرققات،اللك، البوايت(الدهان)والورنيشات: من اجل
مثبتات،اخلام
الطبيعية
الراتنجات،)والصباغة
املواد احلافظة ضد الصدا،مرققات الدهاانت،اللك

ومسحوقموادللرسامني
معادن يف شكل رقائق،اللون
التلوين
(موردانتس،ملوانت،اخلشب
وضد خنر
مثبتات،اخلام
الطبيعية
اتنجات
ر
ال،
)والصباغة
 والفانني،والديكور


In the name of: Al-Etabi Co. for General Tradeللرسامني

Trade Mark No.: 31116
In Class: 2


للتجارة ومسحوق
شكل رقائق

معادنكة يفالعطايب،اللون
 شر: أبسم

 30006 :والفاننيرقم،والديكور
العالمة التجارية
العامة
 7 : يف الصنف
ĚĚƌĞƐƐ͗<ĂƌŬĂĨĞŚ^ƚ͘ϳϯϮ–ĞƚŚůĞŚĞŵͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
 – بيوت572  ر الكركفوا: العن ا
Date: 20/03/2017
 7102/13/71 : التاريخ
لحر – فلسطين
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĂŝŶƚƐ͕ǀĂƌŶŝƐŚĞƐ͕ůĂĐƋƵĞƌƐ͕dŚŝŶŶĞƌƐĨŽƌ مرققات،اللك،البوايت(الدهان)والورنيشات
: من اجل
ůĂĐƋƵĞƌƐ͕dŚŝŶŶĞƌƐĨŽƌƉĂŝŶƚƐ͕ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝǀĞƐĂŐĂŝŶƐƚƌƵƐƚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :<ĂƌŬĂĨĞŚ^ƚ͘ϳϯϮ–
–
حلم
بيت
–
237
كفة
الكر
ع
شار
:
التبليغ
عنوان
املواد احلافظة ضد الصدا،مرققات الدهاانت،اللك
ĂŶĚĂŐĂŝŶƐƚĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝŽŶŽĨǁŽŽĚ͕ĐŽůŽƌĂŶƚƐ͕ŵŽƌĚĂŶƚƐ͕

ĞƚŚůĞŚĞŵͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
ƌĂǁŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŝŶƐ͕ŽůŽƌƐƚĂďŝůŝǌĞƌƐ͕ŵĞƚĂůƐŝŶĨŽŝůĂŶĚ

ƉŽǁĚĞƌĨŽƌŵĨŽƌƉĂŝŶƚĞƌƐ͕ĚĞĐŽƌĂƚŽƌƐĂŶĚĂƌƚŝƐƚƐ͘



موردانتس(مواد التلوين،ملوانت،فلسطني خنر اخلشب
وضد
مثبتات،اخلام
الطبيعية
الراتنجات،)والصباغة
معادن يف شكل رقائق ومسحوق للرسامني،اللون

 والفانني،والديكور
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Trade Mark No.: 31117

العالمة التجارية رقم  30002 :

In Class: 29
يف الصنف  75 :
Date: 20/03/2017
التاريخ  7102/13/71 :
In the name of:
SHERIKAT SHAHEEN LLMANTOGAT
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
أبسم :
للمنتوجاتوالطيور الداجنة وطيور
شاهني واألمساك
شركةاللحوم
اجل :
من
Trade
Mark No.: 31117
العالمة التجارية رقم  30002 :
ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
AL GTHEAH
الغذائية– م.خ.م
مستخرجات اللحوم – اللحوم احملفوظة
الصيد
In
Class: 29
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
يف الصنف  75 :
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

Date:
20/03/2017
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝůͲĚĂŚĞĂƚƐŝŶŐĞƌ
سنجر 
الخليل7102
الفواكه/
13/71
العن:
التاريخ
2270811
ا :احملفوظة واجملففة
واخلضراوات
واملعلبة
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
من اجل  :اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور
األغذية احملفوظة ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝůͲĚĂŚĞĂƚƐŝŶŐĞƌ
7731600
اخلليل سنجر
التبليغ :
عنوان
واملربيات –
اجليالتني
واملطهية –
ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
الصيد – مستخرجات اللحوم – اللحوم احملفوظة
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ


ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ
واجملففة
احملفوظة
واخلضراوات
واملعلبة -
األلبان (زبدة
منتجات
الفواكه ويره من
واملخلالت  -اللنب
واملطهية – اجليالتني واملربيات – األغذية احملفوظة

ومسنة حيواين) – جبنة وحليب جمفف وشحوم صاحلة
واملخلالت  -اللنب ويره من منتجات األلبان (زبدة


وشحومللتغذية –
جمففصاحلة
مهدرجة
الزيوت –جبنةزيوت
للتغذية -
صاحلة
وحليب
حيواين) –
ومسنة

للتغذية  -الزيوت – زيوت مهدرجة صاحلة للتغذية –
زبدة نباتية – مارغرين .
أبسم  :شركة شاهني للمنتوجات In the name of: SHERIKAT SHAHEEN LLMANTOGAT
زبدة نباتية – مارغرين .
AL GTHEAH
أبسم  :شركة شاهني الغذائية م.خ.م
للمنتوجات In the name of: SHERIKAT SHAHEEN LLMANTOGAT
العن ا  :الخليل سنجر 2270811
AL GTHEAHĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝůͲĚĂŚĞĂƚƐŝŶŐĞƌ
;
72
Ϳ
الغذائية م.خ.م
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝůͲĚĂŚĞĂƚƐŝŶŐĞƌ
عنوان التبليغ  :اخلليل سنجر 7731600

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝůͲĚĂŚĞĂƚƐŝŶŐĞƌ
العن ا  :الخليل سنجر 2270811


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ĂůŬŚĂůŝůͲĚĂŚĞĂƚƐŝŶŐĞƌ
عنوان التبليغ  :اخلليل سنجر 7731600





; 72575
Ϳ












Ϳ ; 72













العالمة التجارية رقم  30002 :
العالمة التجارية رقم 30002 :
يف الصنف   43 :يف الصنف  43 :



Trade Mark No.: 31118
Trade Mark No.: 31118
In Class: 43 In Class: 43
Date: 20/03/2017
Date: 20/03/2017

التاريخ  7102/13/71 :
التاريخ  7102/13/71 :
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
من اجل  :خدمات توفري االطعمة واملشروابت  -
In the name of: -sharkat- al- japaan for food
االطعمة اجلبان للمواد
أبسم  :شركة
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
واملشروابت  products  -
من اجل  :خدمات توفري
الغذائية

أبسم  :شركة اجلبان للمواد
الغذائية




العن ا :

العن ا  :الخليل -
اال رات الض ئيا

In the name of:ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝůĞŝŶƐĂƌĂ
-sharkat- al- japaan for food products
وين سو رة بج نو

عنوان التبليغ  :اخلليل  -عني سارة جبانب االشارات
الخليل -الضوئيةوين سو رة بج نو


اال رات الض ئيا



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝůĞŝŶƐĂƌĂ

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝůĞŝŶƐĂƌĂ



Trade Mark No.:
31118

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ĂůŬŚĂůŝůĞŝŶƐĂƌĂ
 In Class: 43

العالمة التجارية رقم  30002 :
عنوان التبليغ  :اخلليل  -عني سارة جبانب االشارات
يف الصنف  43 :
الضوئية
Date: 20/03/2017
التاريخ  7102/13/71 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
من اجل  :خدمات توفري االطعمة واملشروابت  -

In the name of: -sharkat- al- japaan for food products
أبسم  :شركة اجلبان للمواد







; 72 Ϳ
; 72 Ϳ
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Trade Mark No.: 31119

 30005 : العالمة التجارية رقم

In Class: 35
Date: 20/03/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚ
ĚŝƌĞĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚĂĐƚŝǀĂƚĞĚĞƐŬƚŽƉĂĐƚŝǀŝƚǇ͕ĂƐ
Trade
Mark No.: 31119
ǁĞůůĂƐĨŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐďĂŶŶĞƌƐĂŶĚƚŚŝŶŐƐŽĨƉƌŽƉĂŐĂŶĚĂ
ŽŶƚŚĞǀĞŚŝĐůĞƐĂŶĚŽŶƚŚĞĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶĐĂƌĚƐĂŶĚĨŽŽƌŐŽŽĚƐ
In
Class:
35 No.: 31119
Trade
Mark
ĂŶĚŝŶǀŽŝĐĞƐĂŶĚƉĂƉĞƌďĞĂƌŝŶŐƚŚĞůĞƚƚĞƌŚĞĂĚĂŶĚ

ĞŶǀĞůŽƉĞƐĂŶĚďĂŐƐŽĨŐŽŽĚƐ͘
Date:
20/03/2017
In
Class:
35





 39 : يف الصنف

 7102/13/71 : التاريخ

 خدمات الدعاية واالعالن وخدمات ادارة: من اجل







 املكتيب وكذلك من30005
وتفعيل النشاط
وتوجيه
 : االعمالية رقم
العالمة التجار


على اليافطات واالمور الدعائية على
الدعاية
اجل
الصنف
يف
 30005 : رقم39رية:التجا
العالمة
التعريف والكروت وعلى7102
بطاقات
املركبات
/1339
/وعلى
71: الصنف
: التاريخ
يف
وعلى
املروس
الورق
وعلى
الفواتري
وعلى
البضائع
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚ
الدعاية واالعالن وخدمات ادارة
: اجل
من
Date: 20/03/2017
7102خدمات
/13/71
: التاريخ
ĚŝƌĞĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚĂĐƚŝǀĂƚĞĚĞƐŬƚŽƉĂĐƚŝǀŝƚǇ͕ĂƐ

.
واملغلفات
البضائع
اكياس
كذلكادارةمن
املكتيب و
الدعايةالنشاط
خدماتوتفعيل
االعمال: اجل
منوتوجيه
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚ
وخدمات
واالعالن
ǁĞůůĂƐĨŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐďĂŶŶĞƌƐĂŶĚƚŚŝŶŐƐŽĨƉƌŽƉĂŐĂŶĚĂ
In
the
name
of:
Ea,ida
izz
al-din
ahmad
amody
امحد
الدين
عز
عائدة
أبسم
ĚŝƌĞĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚĂĐƚŝǀĂƚĞĚĞƐŬƚŽƉĂĐƚŝǀŝƚǇ͕ĂƐ
ŽŶƚŚĞǀĞŚŝĐůĞƐĂŶĚŽŶƚŚĞĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶĐĂƌĚƐĂŶĚĨŽŽƌŐŽŽĚƐ  الدعاية على اليافطات واالمور الدعائية على:اجل
وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط املكتيب وكذلك من
ǁĞůůĂƐĨŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐďĂŶŶĞƌƐĂŶĚƚŚŝŶŐƐŽĨƉƌŽƉĂŐĂŶĚĂ
ĂŶĚŝŶǀŽŝĐĞƐĂŶĚƉĂƉĞƌďĞĂƌŝŶŐƚŚĞůĞƚƚĞƌŚĞĂĚĂŶĚ
عامودي
وعلى
واالموروالكروت
اليافطاتالتعريف
الدعايةوعلىعلىبطاقات
كبات
املر
ŽŶƚŚĞǀĞŚŝĐůĞƐĂŶĚŽŶƚŚĞĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶĐĂƌĚƐĂŶĚĨŽŽƌŐŽŽĚƐ
ĞŶǀĞůŽƉĞƐĂŶĚďĂŐƐŽĨŐŽŽĚƐ͘

الدعائية على
اجل
ĂŶĚŝŶǀŽŝĐĞƐĂŶĚƉĂƉĞƌďĞĂƌŝŶŐƚŚĞůĞƚƚĞƌŚĞĂĚĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƌĂĨĞĚŝĂ
رفيوي
بلس
ن
:
ا
العن
وعلى
وعلى الفواتري
املروس وعلى
وعلىريفالورقوالكروت
بطاقات التع
البضائع وعلى
املركبات
ĞŶǀĞůŽƉĞƐĂŶĚďĂŐƐŽĨŐŽŽĚƐ͘
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
 فوق معرض- رفيداي
بلس
ان
:
التبليغ
عنوان
 .واملغلفات
اكياس
وعلى الورق املروس وعلى
البضائع الفواتري
البضائع وعلى
جوال
In the name of: Ea,ida izz al-din ahmad amody
الدين امحد
عائدة عز
أبسم
.واملغلفات
البضائع: اكياس

In the name of: Ea,ida izz al-din ahmad577
amody
عامودي عائدة عز الدين امحد
: أبسم

ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƌĂĨĞĚŝĂ
 رفيوي-  ن بلس: العن ا
عامودي


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

معرض
فوق
رفيداي
بلس
ان
:
التبليغ
عنوان
 رفيوي-  ن بلس: العن ا
 ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƌĂĨĞĚŝĂ

 فوق معرض-  رفيداي-  انبلس: جوال التبليغ
عنوان
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
; 0 Ϳ

Trade
Mark No.: 31120
 30071 : جوال التجارية رقم
العالمة


In Class: 30
 31 : يف الصنف



Date: 21/03/2017
 7102/13/70 : التاريخ




 

Trade Mark No.: 31120

In Class: 30
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ƌĞĂĚ͕ďƌĞĂĚƐƚŝĐŬƐ͕ďƵďďůĞŐƵŵ͕ĐĂŶĚǇ
Date: 21/03/2017

; 0 Ϳ
ĐĂŬĞƐ͕ĐĂŬĞƐĂŶĚĐŚŽĐŽůĂƚĞďĂƐĞĚĨŝůůŝŶŐƐĨŽƌƉŝĞƐĂŶĚ
; 0 Ϳ
ĐĂŬĞƐ͕ĐĂŶĚǇ͕ĐĂŶĚǇĐŽĂƚĞĚƉŽƉĐŽƌŶ͕ĐĂƌĂŵĞůƉŽƉĐŽƌŶ͕

 ĐĂŬĞĚĞĐŽƌĂƚŝŽŶƐ͕ĞĚŝďůĞĐĂŬĞĚĞĐŽƌĂƚŝŽŶƐ͕ĐĂŬĞŵŝǆĞƐ͕

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƌĞĂĚ͕ďƌĞĂĚƐƚŝĐŬƐ͕ďƵďďůĞŐƵŵ͕ĐĂŶĚǇ

ĐĂŬĞĚĞĐŽƌĂƚŝŽŶƐ͕ĞĚŝďůĞĐĂŬĞĚĞĐŽƌĂƚŝŽŶƐ͕ĐĂŬĞŵŝǆĞƐ͕
ĐĂŬĞƐ͕ĐĂŬĞƐĂŶĚĐŚŽĐŽůĂƚĞďĂƐĞĚĨŝůůŝŶŐƐĨŽƌƉŝĞƐĂŶĚ
ĐĂŬĞƐ͕ĐĂŶĚǇ͕ĐĂŶĚǇĐŽĂƚĞĚƉŽƉĐŽƌŶ͕ĐĂƌĂŵĞůƉŽƉĐŽƌŶ͕
ĐĂƌĂŵĞůƐ͕ĐĞƌĞĂůďĂƐĞĚƐŶĂĐŬĨŽŽĚ͕ĐŚĞĞƐĞĨůĂǀŽƌĞĚĐŽƌŶ
ƉƵĨĨĞĚƐŶĂĐŬƐ͕ĐŚĞǁŝŶŐŐƵŵ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞĐŚŝƉƐ͕ĐŽƌŶĐŚŝƉƐ͕
ĨůŽƵƌďĂƐĞĚĐŚŝƉƐ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞĐŽǀĞƌĞĚŶƵƚƐ͕
ĐŚŽĐŽůĂƚĞƉŽǁĚĞƌ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞƐǇƌƵƉ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞƚŽƉƉŝŶŐ͕
ĐŽĐŽĂŵŝǆĞƐ͕ĐŽŶĞƐĨŽƌŝĐĞĐƌĞĂŵ͕ĐŽŽŬŝĞƐ͕ĐŽƌŶĐƵƌůƐ͕
ĐƌĂĐŬĞƌĂŶĚĐŚĞĞƐĞĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƐ͕ĐƌĂĐŬĞƌƐ͕ĨŽŽĚƌĞĂĚǇƚŽ
ĞĂƚĐĞƌĞĂůĚĞƌŝǀĞĚĨŽŽĚďĂƌƐ͕ĨƌŽƐƚŝŶŐ͕ĨƌƵŝƚƉŝĞƐ͕ĨůĂǀŽƌĞĚ
ĂŶĚƐǁĞĞƚĞŶĞĚŐĞůĂƚŝŶƐ͕ŐƌĂŶŽůĂďĂƐĞĚƐŶĂĐŬďĂƌƐ͕ŚŽƚ
ĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ƉŽƉƉĞĚƉŽƉĐŽƌŶ͕ƉƌĞƚǌĞůƐ͕ƉƵĚĚŝŶŐƐ͕ǁĂĨĨůĞƐ͖ŝĐĞ
ĐƌĞĂŵ͕ŝĐĞŵŝůŬ͕ĨůĂǀŽƌĞĚŝĐĞƐ͕ĨƌŽǌĞŶĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶƐ͕ĨƌŽǌĞŶ
ǇŽŐƵƌƚ͕ĨƌŽǌĞŶĐƵƐƚĂƌĚƐ͘





 30071 : العالمة التجارية رقم

 31 : يف الصنف
 والزينة كعكة، العلكة،اخلبز
 اخلبز ورغيف: من اجل
7102 /13/70 : التاريخ

 خلطات،الكعك الصاحلة لألكل: اجل
 منوزينة،حلوى

 والزينة كعكة، العلكة،اخلبز ورغيف اخلبز

خلطات

،لألكل

الكعك الصاحلة

وزينة

،حلوى

 والكعك وحشوات الشوكوالتة، والكعك،الكعك
القائمة على الفطائر والكعك واحللوى والفشار حلوى
 الوجبات اخلفيفة، الكرمل الفشار ابلكراميل،مغلفة
 والكعك وحشوات الشوكوالتة، والكعك،الكعك
القائمة على الفطائر والكعك واحللوى والفشار حلوى

ĐĂƌĂŵĞůƐ͕ĐĞƌĞĂůďĂƐĞĚƐŶĂĐŬĨŽŽĚ͕ĐŚĞĞƐĞĨůĂǀŽƌĞĚĐŽƌŶ
ƉƵĨĨĞĚƐŶĂĐŬƐ͕ĐŚĞǁŝŶŐŐƵŵ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞĐŚŝƉƐ͕ĐŽƌŶĐŚŝƉƐ͕
ĨůŽƵƌďĂƐĞĚĐŚŝƉƐ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞĐŽǀĞƌĞĚŶƵƚƐ͕
اخلفيفةمن
املصنوعة
الوجبات خفيفة
،احلبوب
املصنوعة من
الوجبات
،ابلكراميل
الفشار
 الكرمل،مغلفة
ĐŚŽĐŽůĂƚĞƉŽǁĚĞƌ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞƐǇƌƵƉ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞƚŽƉƉŝŶŐ͕
 ورقائق، العلكة،  والذرة اجلنب املنكه،احلبوب
،كوالته
، الدقيق
ورقائق الذرة
كوالته
والشو من
املصنوعة
ورقائقخفيفة
الوجبات
،احلبوب
املصنوعةالشومن
ĐŽĐŽĂŵŝǆĞƐ͕ĐŽŶĞƐĨŽƌŝĐĞĐƌĞĂŵ͕ĐŽŽŬŝĞƐ͕ĐŽƌŶĐƵƌůƐ͕
ĐƌĂĐŬĞƌĂŶĚĐŚĞĞƐĞĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƐ͕ĐƌĂĐŬĞƌƐ͕ĨŽŽĚƌĞĂĚǇƚŽ ، ومسحوق الشوكوالتة،واملكسرات الشوكوالته املغطاة
ورقائق
، والشو
 املنكه،كوالتة
والذرةالشواجلنب
توضع،العلكة
كوالته اليت
وشراب،احلبوب
ĞĂƚĐĞƌĞĂůĚĞƌŝǀĞĚĨŽŽĚďĂƌƐ͕ĨƌŽƐƚŝŶŐ͕ĨƌƵŝƚƉŝĞƐ͕ĨůĂǀŽƌĞĚ على
(  خماريط البوظة، مزيح الكاكاو،سطح احللوايت
ĂŶĚƐǁĞĞƚĞŶĞĚŐĞůĂƚŝŶƐ͕ŐƌĂŶŽůĂďĂƐĞĚƐŶĂĐŬďĂƌƐ͕ŚŽƚ
، والشوكوالته، الشوكوالته ورقائق الذرة ورقائق الدقيق
ĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ƉŽƉƉĞĚƉŽƉĐŽƌŶ͕ƉƌĞƚǌĞůƐ͕ƉƵĚĚŝŶŐƐ͕ǁĂĨĨůĞƐ͖ŝĐĞ  حلوايت رقيقة،  الذرة املموجة، قرطوس) والكعك
املشتقة
واألغذية
البسكويت
كوالته رقائق
،ابجلنب
،الشوكوالتة
ومسحوق
،املغطاة
ممزوجةالشو
واملكسرات
ĐƌĞĂŵ͕ŝĐĞŵŝůŬ͕ĨůĂǀŽƌĞĚŝĐĞƐ͕ĨƌŽǌĞŶĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶƐ͕ĨƌŽǌĞŶ
 اجلالتني املنكه، فطائر الفاكهة،  املثلجات، احلبوب
ǇŽŐƵƌƚ͕ĨƌŽǌĞŶĐƵƐƚĂƌĚƐ͘
 والشوكوالته اليت توضع على،وشراب الشوكوالتة
 وجبات خفيفة مكونة من خليط سريايل وجنني،واحمللى

القمح واملكسرات اجملروشة والزبيب و السكر البين و
 بوب، الشوكوال الساخنة،) كورن سريوب ( اجلرانوال

(  خماريط البوظة، مزيح الكاكاو،سطح احللوايت
واآليس
،البسكويت
قرطوس)كورن
 رقيقة،الفطائر
حلوايت،احللوايت
، املموجة
 الذرة،،الفشار
والكعك
 احللوايت،  نكهة املثلجات، املثلجات، احلليب،كرمي

احلبوب ،والذرة اجلنب املنكه  ،العلكة ،ورقائق

الشوكوالته ورقائق الذرة ورقائق الدقيق  ،والشوكوالته،
املغطاة ،ومسحوق الشوكوالتة،
الشوكوالته
2017/10/1
واملكسراتعرش
العدد التاسع

ĞĂƚĐĞƌĞĂůĚĞƌŝǀĞĚĨŽŽĚďĂƌƐ͕ĨƌŽƐƚŝŶŐ͕ĨƌƵŝƚƉŝĞƐ͕ĨůĂǀŽƌĞĚ
ĂŶĚƐǁĞĞƚĞŶĞĚŐĞůĂƚŝŶƐ͕ŐƌĂŶŽůĂďĂƐĞĚƐŶĂĐŬďĂƌƐ͕ŚŽƚ
ĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ƉŽƉƉĞĚƉŽƉĐŽƌŶ͕ƉƌĞƚǌĞůƐ͕ƉƵĚĚŝŶŐƐ͕ǁĂĨĨůĞƐ͖ŝĐĞ
ĐƌĞĂŵ͕ŝĐĞŵŝůŬ͕ĨůĂǀŽƌĞĚŝĐĞƐ͕ĨƌŽǌĞŶĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶƐ͕ĨƌŽǌĞŶ
377
͘ǇŽŐƵƌƚ͕ĨƌŽǌĞŶĐƵƐƚĂƌĚƐ

وشراب الشوكوالتة ،والشوكوالته اليت توضع على
In the name of: Sharekat Happiness ltawz3 Almawd
هابينس لتوزيع
سطح  :شركة
أبسم
ALالبوظة (
الكاكاو ،خماريط
احللوايت ،مزيح
Ghezayah
املنتجات الغذائية
والكعك  ،الذرة املموجة  ،حلوايت رقيقة
قرطوس)
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵŵĂůůĂŚ
ابجلنب،رام هللا
ممزوجةالعن ا :
رقائق البسكويت واألغذية املشتقة
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
السيارات
فطائر جانب
البرية،الشرفة
التبليغ :
عنوان
املنكه
اندياجلالتني
الفاكهة،
املثلجات ،
احلبوب ،
الفلسطينةص.
3513مكونة من خليط سريايل وجنني
وجباتبخفيفة
واحمللى،


القمح واملكسرات اجملروشة والزبيب و السكر البين و

كورن سريوب ( اجلرانوال ) ،الشوكوال الساخنة ،بوب


كورن الفشار ،البسكويت ،احللوايت ،الفطائر ،واآليس


احلليب ،املثلجات ،نكهة املثلجات  ،احللوايت
كرمي،
املثلجة ،لنب الزابدي ،كرمي مثلج 

أبسم  :شركة هابينس لتوزيع

الغذائية هابينس لتوزيع
املنتجات شركة
أبسم :
العن ا

 :رام هللا

Ϳ;7
In the name of: Sharekat Happiness ltawz3 Almawd AL
In the name of: Sharekat Happiness ltawz3 Almawd AL
Ghezayah

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵŵĂůůĂŚ
Ghezayah

املنتجات
الغذائيةالبرية،الشرفة جانب اندي السيارات
التبليغ :
عنوان
3513
ب
.
الفلسطينةص
العن ا  :رام هللا


عنوان التبليغ  :البرية،الشرفة جانب اندي السيارات
الفلسطينةص.ب3513









 7102
/13/70
التاريخ
التزويد ابلطعام والشراب،
الكانتينات)،
املتنقلة ( :
من اجل  :املقاهي ،الكافتريايت ،املطاعم املؤقتة أو
الوجبات
املطاعم ،مطاعم اخلدمة الذاتية ،مطاعم تقدمي
املتنقلة (الكانتينات) ،التزويد ابلطعام والشراب،

الوجبات
مطاعم تقدمي
الذاتية،
الفنادق،اخلدمة
اخلفيفة ،مطاعم
املطاعم،
حجز
املوتيالت)،
الصغرية (
الفنادق

اخلفيفة ،الفنادق ،الفنادق الصغرية ( املوتيالت) ،حجز

الفنادق
اإلقامة [[الفنادق
أتمني اإلقامة
مكاتب أتمني
املؤقتة ،مكاتب
اإلقامة املؤقتة،
أماكن اإلقامة
أماكن
املؤقتة ،احلجز
اإلقامة املؤقتة،
أماكن اإلقامة
أتجري أماكن
زل]] ،،أتجري
والنزل
احلجز يفيف
والنُُ
الفنادق ،أماكن إقامة السياح 

العنوووووووووووووووووو ا  :ص.ب7110 .ا روب

يف الصنف  43 :

توووووو و ا ت رتووووووو الا جوووووووزر العوووووووذراء



; 7 578
Ϳ

Ϳ;7

التاريخ  7102/13/70 :
العالمة التجارية رقم  30070 :
املقاهي ،الكافتريايت ،املطاعم املؤقتة أو
من اجل :
يف الصنف  43 :

الفنادق ،أماكن إقامة السياح 
أبسم  :أوج انفستمنتس ليمتد
العالمة التجارية رقم  30070 :










العالمة التجارية رقم  30070 :




ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵŵĂůůĂŚ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:






يف الصنف  43 :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

Trade Mark No.: 31121
In Class: 43
Date: 21/03/2017

Trade Mark No.: 31121

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĂĨĞƐ͖ĐĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͖ĐĂŶƚĞĞŶƐ͖ĨŽŽĚĂŶĚ
In Class: 43

ͲĚƌŝŶŬĐĂƚĞƌŝŶŐ͖ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖ƐĞůĨͲƐĞƌǀŝĐĞƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖ƐŶĂĐŬ
Date: 21/03/2017
ďĂƌƐ͖ŚŽƚĞůƐ͖ŵŽƚĞůƐ͖ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂĨĞƐ͖ĐĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͖ĐĂŶƚĞĞŶƐ͖ĨŽŽĚĂŶĚ
ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ͖ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶďƵƌĞĂƵǆŚŽƚĞůƐ͕ďŽĂƌĚŝŶŐ
ͲĚƌŝŶŬĐĂƚĞƌŝŶŐ͖ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖ƐĞůĨͲƐĞƌǀŝĐĞƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖ƐŶĂĐŬ
ďĂƌƐ͖ŚŽƚĞůƐ͖ŵŽƚĞůƐ͖ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
ŚŽƵƐĞƐ͖ƌĞŶƚĂůŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ŚŽƚĞů
ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ͖ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶďƵƌĞĂƵǆŚŽƚĞůƐ͕ďŽĂƌĚŝŶŐ

ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ͖ƚŽƵƌŝƐƚŚŽŵĞƐ
ŚŽƵƐĞƐ͖ƌĞŶƚĂůŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ŚŽƚĞů
ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ͖ƚŽƵƌŝƐƚŚŽŵĞƐ



In the name of: Awj Investments Ltd.
Trade Mark No.: 31121
ĚĚƌĞƐƐ͗W͘K͘ŽǆϯϭϰϬ͕ZŽĂĚdŽǁŶ͕dŽƌƚŽůĂ͕ƌŝƚŝƐŚ
In Class: 43
sŝƌŐŝŶ/ƐůĂŶĚƐ
Date: 21/03/2017

نيا 7102/13
البريط/70
التاريخ :
الكافتريايت ،املطاعم املؤقتة أو
املقاهي،
اجل :
من
بيت حلم
التبليغ :
عنوان

املتنقلة (الكانتينات) ،التزويد ابلطعام والشراب،

املطاعم ،مطاعم اخلدمة الذاتية ،مطاعم تقدمي الوجبات
اخلفيفة ،الفنادق ،الفنادق الصغرية (املوتيالت) ،حجز


͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĂĨĞƐ͖ĐĂĨĞƚĞƌŝĂƐ͖ĐĂŶƚĞĞŶƐ͖ĨŽŽĚĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

ͲĚƌŝŶŬĐĂƚĞƌŝŶŐ͖ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖ƐĞůĨͲƐĞƌǀŝĐĞƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͖ƐŶĂĐŬ
ďĂƌƐ͖ŚŽƚĞůƐ͖ŵŽƚĞůƐ͖ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ͖ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶďƵƌĞĂƵǆŚŽƚĞůƐ͕ďŽĂƌĚŝŶŐ

ŚŽƵƐĞƐ͖ƌĞŶƚĂůŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ŚŽƚĞů

ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ͖ƚŽƵƌŝƐƚŚŽŵĞƐ
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Trade Mark No.: 31124
In Class: 45

 30074 : العالمة التجارية رقم
 49 : يف الصنف

Date: 21/03/2017



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĞƌƐŽŶĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚďǇ
Trade Mark No.: 31124
In Class: 45

 7102/13/70 : التاريخ
 خدمات شخصية واجتماعية يقدمها آخرون: من اجل




 30074 : العالمة التجارية رقم
 49 : يف الصنف

Date: 21/03/2017
 7102/13/70 : التاريخ
ŽƚŚĞƌƐƚŽŵĞĞƚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͖ƐĞĐƵƌŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐ
أمنية: خدماتمن اجل
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĞƌƐŽŶĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚďǇ حلماية يقدمها آخرون
خدمات شخصية واجتماعية
ĨŽƌƚŚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨƉƌŽƉĞƌƚǇĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͘

ŽƚŚĞƌƐƚŽŵĞĞƚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͖ƐĞĐƵƌŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐ
ĨŽƌƚŚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨƉƌŽƉĞƌƚǇĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͘

تلبية حلاجات األفراد – خدمات أمنية حلماية

 .املمتلكات واألفراد
 تغريد سليم اسعد علي: أبسم

In the name of: Taghreed Saleem Asaad Ali

In the name of: Taghreed
Saleem Asaad Ali
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůďŝƌĞŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůďŝƌĞŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ : 

 رام هللا البيرة: العن ا

 رام هللا االرسال مكتب التميمي: عنوان التبليغ
للمحاماة والتحكيم




– تلبية حلاجات األفراد

 .املمتلكات واألفراد
 تغريد سليم اسعد علي: أبسم
 رام هللا البيرة: العن ا

مكتب التميمي
 رام هللا االرسال: عنوان التبليغ






للمحاماة والتحكيم
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Trade Mark No.: 31125
In Class: 42
Date: 21/03/2017

Trade Mark No.: 31124
In Class: 45

;9Ϳ







 30074 : العالمة التجارية رقم
 49 : يف الصنف

 30079 : التجارية رقم
العالمة

 47 : يف الصنف
 7102/13/70 : التاريخ

Date: 21/03/2017
 7102
/13/70 :  اخلدمات العلمية والتقنية التاريخ: من اجل
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚ
البحث
وخدمات
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĞƌƐŽŶĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚďǇ  خدمات شخصية واجتماعية يقدمها آخرون: من اجل
ƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĚĞƐŝŐŶƌĞůĂƚŝŶŐƚŚĞƌĞƚŽ͖ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂŶĂůǇƐŝƐ
ŽƚŚĞƌƐƚŽŵĞĞƚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͖ƐĞĐƵƌŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐ
حلماية
أمنية
خدمات
–
األفراد
تلبية
ĨŽƌƚŚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨƉƌŽƉĞƌƚǇĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͘
 واالحباث.حلاجاتواألفراد
اليل
التح
 خدمات- والتصميم املتعلقة هبا
املمتلكات
ĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĚĞƐŝŐŶĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ
In the name of: Taghreed Saleem Asaad Ali
 تغريد سليم اسعد علي: أبسم

ĐŽŵƉƵƚĞƌŚĂƌĚǁĂƌĞĂŶĚƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ůĞŐĂůƐĞƌǀŝĐĞƐ͘
عتادهللا البيرةوبرامج
 خدمات تصميم- الصناعية
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůďŝƌĞŚ
 رام: وتطوير العن ا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 رام هللا االرسال مكتب التميمي: عنوان التبليغ
للمحاماة والتحكيم




In the name of: Taghreed Saleem Asaad Ali








ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůďŝƌĞŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


 رام هللا االرسال مكتب التميمي: عنوان التبليغ
للمحاماة والتحكيم
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 30076 : العالمة التجارية رقم

 32 : يف الصنف

 Trade Mark No.: 31126

In Class: 38
Date: 21/03/2017

Trade Mark No.: 31124
In Class: 45

;6Ϳ







 30074 : العالمة التجارية رقم
 49 : يف الصنف

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ

Date: 21/03/2017
 7102/13/70 : التاريخ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
من اجل خدمات شخصية واجتماعية يقدمها آخرون
In the name of: Taghreed Saleem Asaad
Ali
حلماية
أمنية
خدمات
– تلبية حلاجات األفراد

WĞƌƐŽŶĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚďǇ
ŽƚŚĞƌƐƚŽŵĞĞƚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͖ƐĞĐƵƌŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐ
ĨŽƌƚŚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨƉƌŽƉĞƌƚǇĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͘

In the name of: Taghreed Saleem Asaad Ali
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůďŝƌĞŚ
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůďŝƌĞŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ : ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ 
:



 .املمتلكات واألفراد
 تغريد سليم اسعد علي: أبسم
 رام هللا البيرة: العن ا



 . وسائل االتصال: من اجل
 تغريد سليم اسعد علي: أبسم
 رام هللا البيرة: العن ا

مكتبوالتحكيمالتميمي
 رام هللا االرسال: عنوان التبليغ
للمحاماة
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 7102/13/70 : التاريخ

 رام هللا االرسال مكتب التميمي: عنوان التبليغ







:





 تغريد سليم اسعد علي: أبسم
 رام هللا البيرة: العن ا



;9Ϳ

 .الكمبيوتر – خدمات قانونية

للمحاماة والتحكيم



عنوان التبليغ  :رام هللا االرسال مكتب التميمي

والتحكيمحفالت [ترفيه]؛ اإلنتاج
للمحاماةتنظيم
احلفالت املوسيقية؛


املوسيقي؛ إنتاج برامج الراديو والتلفزيون؛ الرتفيه
العدد التاسع عرش 2017/10/1
العروض والربامج التلفزيونية؛ تنظيم
التلفزيوين؛ إنتاج

املعارض لألغراض الثقافية أو التعليمية .
أبسم  :الزايدة للبث الفضائي



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖WƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨŵƵƐŝĐ͖WƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨƌĂĚŝŽ

ĂŶĚƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞƌƐ͖WƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨƐŚŽǁƐĂŶĚds
ƐŚŽǁƐ͖dĞůĞǀŝƐŝŽŶĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨ


͘ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĨŽƌĐƵůƚƵƌĂůŽƌĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ

379
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In the name of: Al Zeyada Advertising



ĚĚƌĞƐƐ͗ďĚŽƵŶ͕WƌŝŶĐĞƐƐĂƐŵĂ^ƚƌϴϲ͕W͘K͘Žǆ
Trade Mark No.: 31128
ϴϭϭϴϲϳ͕ŵŵĂŶ͕:ŽƌĚĂŶ
In Class: 41

العنوووو ا  :بوووووو ا وووو ر األ يوووورة

العالمة التجارية رقم  30072 :
يف الصنف  40 :

بسووووووووووووووووووما 68ا ص.ب 611685ا
م ا

التاريخ  7102/13/70 :
عنوان التبليغ  :انبلس عمارة جالرياي سنرت ص ب
التدريب ،الرتفيه،
من اجل  :التعليم والتهذيب،
العالمة التجارية رقم  30072 :
262
األنشطة الرايضية والثقافية؛ الرتفيه ابلراديو؛ إعادة
تسجيل الصوت؛ الرتفيه التلفزيوين؛ تنظيم وإقامة
يف الصنف  40 :

]7102؛ اإلنتاج
حفال:ت/13[ /70ترفيه
احلفالت املوسيقية؛ تنظيم التاريخ






Date: 21/03/2017
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ĚƵĐĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐ
Trade Mark No.: 31128


ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖ƐƉŽƌƚŝŶŐĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͘ZĂĚŝŽ
͖ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖ƵďďŝŶŐ͖dĞůĞǀŝƐŝŽŶĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ
ƌƌĂŶŐŝŶŐĂŶĚĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐŽĨĐŽŶĐĞƌƚƐ͖WĂƌƚǇƉůĂŶŶŝŶŐ

ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖WƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨŵƵƐŝĐ͖WƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨƌĂĚŝŽ
In Class: 41

Date: 21/03/2017
ĂŶĚƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞƌƐ͖WƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨƐŚŽǁƐĂŶĚds
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚƵĐĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐ
من اجل  :التعليم والتهذيب ،التدريب ،الرتفيه،
 ƐŚŽǁƐ͖dĞůĞǀŝƐŝŽŶĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨ
الراديو والتلفزيون؛ الرتفيه
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖ƐƉŽƌƚŝŶŐĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͘ZĂĚŝŽ
األنشطة الرايضية والثقافية؛ الرتفيه ابلراديو؛ إعادة

͘ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĨŽƌĐƵůƚƵƌĂůŽƌĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ
͖ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖ƵďďŝŶŐ͖dĞůĞǀŝƐŝŽŶĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ

املوسيقي؛ إنتاج برامج
التلفزيوين؛ إنتاج العروض والربامج التلفزيونية؛ تنظيم

تسجيل الصوت؛ الرتفيه التلفزيوين؛ تنظيم وإقامة

احلفالت املوسيقية؛ تنظيم حفالت [ترفيه]؛ اإلنتاج

ƌƌĂŶŐŝŶŐĂŶĚĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐŽĨĐŽŶĐĞƌƚƐ͖WĂƌƚǇƉůĂŶŶŝŶŐ
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖WƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨŵƵƐŝĐ͖WƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨƌĂĚŝŽ
ĂŶĚƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞƌƐ͖WƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨƐŚŽǁƐĂŶĚds
ƐŚŽǁƐ͖dĞůĞǀŝƐŝŽŶĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨ
͘ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĨŽƌĐƵůƚƵƌĂůŽƌĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ

Ϳ;2

املعارض لألغراض الثقافية أو التعليمية .
In the name of: Al Zeyada Advertising
أبسم  :الزايدة للبث الفضائي املعارض لألغراض الثقافية أو التعليمية .
In the name of: Al Zeyada Advertising
أبسم  :الزايدة للبث الفضائي
ĚĚƌĞƐƐ͗ďĚŽƵŶ͕WƌŝŶĐĞƐƐĂƐŵĂ^ƚƌϴϲ͕W͘K͘Žǆ
العنوووو ا  :بوووووو ا وووو رالعنوووو ااأل  :يوووور
ĚĚƌĞƐƐ͗ďĚŽƵŶ͕WƌŝŶĐĞƐƐĂƐŵĂ^ƚƌϴϲ͕W͘K͘Žǆ
ة ا وووو ر األ يوووورة
بوووووو
ϴϭϭϴϲϳ͕ŵŵĂŶ͕:ŽƌĚĂŶ
بسووووووووووووووووووما 68ا ص.ب 611685ا
ϴϭϭϴϲϳ͕ŵŵĂŶ͕:ŽƌĚĂŶ
بسووووووووووووووووووما 68ا ص.ب 611685ا
املوسيقي؛ إنتاج برامج الراديو والتلفزيون؛ الرتفيه
التلفزيوين؛ إنتاج العروض والربامج التلفزيونية؛ تنظيم

م ا

م ا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :انبلس عمارة جالرياي سنرت ص ب
262


عنوان التبليغ  :انبلس عمارة جالرياي سنرت ص ب
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ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
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Ϳ;2












العالمة التجارية رقم  30031 :
يف الصنف  43 :
التاريخ  7102/13/70 :







االطعمةالتجارية رقم 30031 :
العالمة
واملشروابت ،االيواء
من اجل  :خدمات توفري
يف الصنف  43 :

املؤقت 
أبسم  :شركة بينجز للخدمات

التاريخ  7102/13/70 :

Ϳ;2

Trade Mark No.: 31130
In Class: 43
Date: 21/03/2017

Trade Mark No.: 31130
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
In Class:
͘ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŽĚĂƚŝŽŶ
 43
Date: 21/03/2017

In the name of: Shareket benjis ll khadamat al seyaheya

السياحيه

العن و ا  :رام هللا  -الطي ورة  -ب و لقرب ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲůƚŝƌĂŚͲďĞůƋŽƌďŵĞŶŵĂĚĂƌĞƐĂů
ŵŽƐƚĂƋďĂů
ن وارس المستقبل

عنوان التبليغ  :رام هللا  -االرسال

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


ذات االستخدام العام
الوصفية  :واألرقام
والرسومات
30031
التجارية رقم
العالمة
العالمة
عن
مبعزل
الصنف  43 :
يف


التاريخ  7102/13/70 :


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





Trade
Mark No.: 31130

In Class: 43
Date: 21/03/2017



وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات
من

اجل

املؤقت
:
أبسم

خدمات

:

فري
تو


كة
شر

بينجز

:

هللا

واملشروابت،

االطعمة

االيواء

a l se ya he ya

للخدمات

العالقة واالمراض االستقالبية وامراض االورام وامراض
العدد التاسع عرش 2017/10/1
العيون وامراض اجلهاز التنفسي .
السياحيه

ا

العنوو
ن

ام
ر

س
وار

-

ة
الطيوور

سومات
والر
ل
مبعز


عن

-

بوو

ب
لقر

ال مستقبل

عنوان ا لتبليغ  :رام هللا

ا لعالمة
هذه
تسجيل
ان
:
ابستخد ام
املطلق
احلما ية

͖/ŶZĞ ƐƉĞ ĐƚŽĨ͗^Ğ ƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
͘ƚĞ ŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŽĚĂƚŝŽŶ
ll k ha da ma t

 ĚĚƌĞ ƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚͲůƚŝƌĂŚͲďĞ ůƋŽƌďŵĞ ŶŵĂĚĂƌĞ ƐĂů
ŵŽƐƚĂƋďĂů
:

سال
 -االر

ا لوصفية

العالمة

قام
واألر

حق
اصحاهبا
ال يعطي
والعبارات
ا لكلمات
ذ ات

be njis

o f: S ha re ke t

na me

the

In

االستخد ام

العام

 ĚĚƌĞ ƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

380
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In the name of: Johnson & Johnson

املعدةجونسون
جونسون اند
أبسم :
واالمعاء واالمراض املعدية ذات
وامراض التهاب

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
واالمراض ووووركا وووون
العنوووو ا :
جيرسووووواالورام وامراض
االستقالبية نيوامراض
العالقة
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
Trade
Mark No.: 31131
التجار
 30030ج نسو
انوو
اجلهاز :نسو
وامراضيةو رقمج
العالمة ن انهو
و
واالمعاء.
التنفسي
العيون
واالمراض املعدية ذات
التهاب املعدة
وامراض
͘͘^͘h
In Class: 5

9
:
الصنف
يف
جونسونووو جيرسووو ا
انزويووويا ني
أبسمبووو :اا نيووو
In the name of: Johnson & Johnson
واالمراضبراند
جونسون
وامراض
االورام
وامراض
االستقالبية
العالقة
Date: 22/03/2017
 7102
77ا /ال/13
التاريخ :
المتحوة
الي ت
06977
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
التنفسي.ني جيرسووووو
ووووركا وووون
وامراض:
العيونالعنوووو ا
اجلهاز
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
حمامون ،من
البشرية للوقاية
الصيدلية
املستحضرات
من اجل :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
شحادة،
وفؤاد ورجا
التبليغ  :عزيز
عنوان
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
و ن انهو و ج نسو انوو ج نسو
ͲƚŚĞƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂƵƚŽ
In the name of: Johnson & Johnson
جونسون
اند
جونسون
:
أبسم
املناعة
جهاز
وامراض
الفريوسية
المراض
ا
وعالج
ŝŵŵƵŶĞĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
͘͘^͘h
͕ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĞŶƚƌĂůŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ƉĂŝŶ
رام بهللارانزويووويا نيووو جيرسووو ا
,24نيووو
بوو اا
ص .بو
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
جيرسوووووالدموية وأمراض
واالوعية
القلب
وامراض
وووون ني
ووووركا
وااللتهاابت :
العنوووو ا

͕ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŐĂƐƚƌŽͲŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ
المتحوة
ت
الي
ال
ا
06977
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
واالمراض اجللدية
واالالم
كزي
املر
العصيب
اجلهاز
نسو
ج
انوو
نسو
ج
و
انهو
ن
و
ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŵĞƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
املعدة وفؤاد ورجا
وامراضالتبليغ  :عزيز
عنوان
͘ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŶĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ

͘͘^͘h
حمامون،ذات
شحادة،املعدية
واالمراضا
واالمعاء جيرسووو
التهاب برانزويووويا نيووو
بووو اا نيووو


06977ارامالهللا
العالقة ,24
ص.ب
المتحوةوامراض االورام وامراض
االستقالبية
واالمراضالي ت



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
التنفسي.
العيون
ورجا شحادة ،حمامون،
اجلهاز وفؤاد
وامراض :عزيز
التبليغ
عنوان

In the name of: Johnson & Johnson
جونسونهللااند جونسون
أبسم :
ب ,24رام
ص.

;
01
Ϳ

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
 العنوووو ا  :ووووركا وووون ني جيرسووووو

:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ

انهو و ج نسو انوو ج نسو
و ن 
͘͘^͘h
 بووو اا نيووو برانزويووويا نيووو جيرسووو ا


Ϳ







ية
ا لتجار

ا لصنف

ا لتاريخ :
اجل
من

وعال ج

:

9

قم 30030 :
ر

No.: 3 113 1






7102 /13 /77
املستحضرات الصيد لية
:

ا المراض

الفريوسية

Ma rk

Tra de

Cla ss : 5

In

Da te : 2 2 /0 3 /2 017

البشرية

وامراض

قاية
للو

جهاز

ا لدموية
ا لقلب واالوعية
واال لتهاابت وامراض
واالمراض
واالالم
ي
كز
املر
العصيب
اجلهاز

من

املناعة

وأمراض
اجللد ية

/ŶZĞ ƐƉĞ ĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞ ƵƚŝĐĂůƉƌĞ ƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
Ͳ ƚŚĞ ƉƌĞ ǀĞ ŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞ ĂƚŵĞ ŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĂƵƚŽ
ŝŵŵƵŶĞ ĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
͕ĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĐĞ ŶƚƌĂůŶĞ ƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ƉĂŝŶ
͕ĚĞ ƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ŐĂƐƚƌŽͲ ŝŶƚĞ ƐƚŝŶĂůĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ
ŝŶĨĞ ĐƚŝŽƵƐͲ ƌĞ ůĂƚĞ ĚĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ŵĞ ƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ
͘ĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĂŶĚƌĞ ƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ

Ϳ ; 01

06977ا ال الي ت المتحوة


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


Ϳ ; 01

585



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :











;



العالمة

يف

5









العالمة التجارية رقم  30037 :
يف الصنف  06 :




التاريخ  7102/13/77 :

 30037مجيع االنواع ويشمل
منتجات  :الورق من
اجل :
من
التجارية رقم
العالمة

 06والشاش الورقي وورق التواليت
الورقية
يفاملناديل
الصنف :

الطفال 
7102
77ر/ية/13
العالمة :
التاريخ
 30037
وحفاظات :ا
رقم
والبشاكريالتجا


Ϳ ; 01

Trade Mark No.: 31132
In Class: 16
Date: 22/03/2017

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕ĂůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚ
Trade
Mark No.:
31132
ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ͕ďĂďǇĚŝĂƉĞƌƐ͕ďĂďǇƚŝƐƐƵĞ
In Class: 16

Date:
Trade22/03/2017
Mark No.: 31132
In
the
name
sharekit masane al sharq al arabieh
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕ĂůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚ
الشرق مجيع االنواع ويشمل
الورق من
منتجات
اجل
من
مصانع
الصنف: :شركة
أبسم :
In Class: 16 of:
 06
يف
ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ͕ďĂďǇĚŝĂƉĞƌƐ͕ďĂďǇƚŝƐƐƵĞ

lelfowat al sehieh
التواليت
وورق
الورقي
والشاش
الورقية
املناديل
الصحية
للفوط
العربية
Date: 22/03/2017
التاريخ  7102/13/77 :
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŵĂŶƚŝŬĂĂůƐŝŶĂǇĂĂůƐŚĂƌŬŝǇĂͺƐŚĂƌĞĂů
ا
وووووووو
و
المنطق
_
بلس
العنوووووووو ا  :نو

منتجات ا
وحفاظات
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚ
الطفالمن مجيع االنواع ويشمل
ووووووووالورق
والبشاكري :
من اجل
ŚŝƐďĂŚͺƉ͘Ž͘ďŽǆϮϳϵƚϮϯϭϭϬϳϬ
ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ͕ďĂďǇĚŝĂƉĞƌƐ͕ďĂďǇƚŝƐƐƵĞ
الاون يا الشورقيا _ و ر الحسووبا
املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت




ص ب  259ت 2711050

والبشاكري وحفاظات االطفال 
املنطقة الصناعية الشرقية
انبلس _
عنوان
30037
التبليغرية :رقم  :
العالمة التجا
ص ب  725ت 7300121
احلسبة
يف_ شارع
 06
الصنف :

التاريخ  7102/13/77 :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ĂůŵĂŶƚŝŬĂĂůƐŝŶĂǇĂĂů
Trade
Mark No.: 31132
ƐŚĂƌŬŝǇĂͺƐŚĂƌĞĂůŚŝƐďĂŚͺƉ͘Ž͘ďŽǆϮϳϵƚ
In
 Class: 16
ϮϯϭϭϬϳϬ
Date: 22/03/2017

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚ
من اجل  :منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل


ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ͕ďĂďǇĚŝĂƉĞƌƐ͕ďĂďǇƚŝƐƐƵĞ
املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت







العدد التاسع عرش 2017/10/1





381

Ϳ ; 00
586






ƐŚĂƌŬŝǇĂͺƐŚĂƌĞĂůŚŝƐďĂŚͺƉ͘Ž͘ďŽǆϮϳϵƚ
Trade
Mark No.: 31133
ϮϯϭϭϬϳϬ
InClass: 16

_ شارع احلسبة ص ب  725ت 7300121
العالمة التجارية رقم  30033 :

يف الصنف  06 :


Date:
22/03/2017

التاريخ  7102/13/77 :


͕ /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚ


7300121ويشمل
725منتمجيع االنواع
منتجات بالورق
اجل :
احلسبة ص
ƐŚĂƌŬŝǇĂͺƐŚĂƌĞĂůŚŝƐďĂŚͺƉ͘Ž͘ďŽǆϮϳϵƚ
من شارع
_


ϮϯϭϭϬϳϬTrade Mark No.: 31133
التواليت 
املناديل الورقية والشاش
وورق 30033
الورقي رقم  :
العالمة التجارية

ƐŚĂƌŬŝǇĂͺƐŚĂƌĞĂůŚŝƐďĂŚͺƉ͘Ž͘ďŽǆϮϳϵƚ
ت 7300121
_ شارع احلسبة صيف ب
In Class: 16
 06725
الصنف :
In
the
name
of:
sharekit
masane
al
sharq
al
arabieh
الشرق
مصانع
كة
شر
:
أبسم
Ϳ ; 07
ϮϯϭϭϬϳϬDate: 22/03/2017
التاريخ  7102/13/77 :

lelfowat
al sehieh


الصحية
للفوط
العربية
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕ĂůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚ
ويشمل
ع
االنوا
مجيع
من
الورق
منتجات
:
اجل
من

ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ

 ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŵĂŶƚŝŬĂĂůƐŝŶĂǇĂĂůƐŚĂƌŬŝǇĂͺƐŚĂƌĞĂů
وووووووواوورق التواليت 
المنطقوالورقي
الورقية_ والشاش
املناديلبلس
العنوووووووو ا  :نووووووووو



In
the
name
of:
sharekit
masane
al
sharq
al
arabieh
الشرق
مصانع
كة
شر
أبسم :
ŚŝƐďĂŚͺƉ͘Ž͘ďŽǆϮϳϵƚϮϯϭϭϬϳϬ
الاون يا الشورقيا _ و ر الحسووبا



ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ

lelfowat al sehieh

العربية للفوط الصحية

ص ب  259ت 2711050

العنوووووووو ا  :نووووووووو بلس _ المنطقوووووووووا

الصناعية الحسووبا
الشورقيا _ و ر
الاون يا
الشرقية
املنطقة
عنوان التبليغ  :انبلس _
ت 2711050
_ شارع احلسبة ص بص ب
7300121
259ت
725
عنوان التبليغ  :انبلس _ املنطقة الصناعية الشرقية







Ϳ ; 07
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŵĂŶƚŝŬĂĂůƐŝŶĂǇĂĂůƐŚĂƌŬŝǇĂͺƐŚĂƌĞĂů
ŚŝƐďĂŚͺƉ͘Ž͘ďŽǆϮϳϵƚϮϯϭϭϬϳϬ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ĂůŵĂŶƚŝŬĂĂůƐŝŶĂǇĂĂů
Ϳ ; 07
ƐŚĂƌŬŝǇĂͺƐŚĂƌĞĂůŚŝƐďĂŚͺƉ͘Ž͘ďŽǆϮϳϵƚ
ϮϯϭϭϬϳϬ ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŵĂŶƚŝŬĂĂůƐŝŶĂǇĂĂů

587










العالمة التجارية رقم  30034 :
يف الصنف  06 :
التاريخ  7102/13/77 :



Ϳ ; 07


Trade Mark No.: 31134
In Class: 16
Date: 22/03/2017


͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚ
من اجل  :منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل
ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ
 31134
Trade Mark No.:
 30034
الورقيةرقم  :
املناديل التجارية
العالمة
الورقي وورق التواليت
والشاش

In Class: 16
الصنف  06 :
يف
والبشاكري
Trade Mark No.: 31134
التجارية رقم  30034 :
العالمة
Date:
22/03/2017
 7102
/77
التاريخ ::
In
name
الشرق
مصانع
شر
أبسم
In the
Class:
16 of: sharekit masane al sharq al arabieh
/13
كة06
الصنف :
يف
lelfowat
al
sehieh
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕ĂůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚ
ويشمل
االنواع
مجيع
من
ورق
ال
منتجات
:
اجل
من
الصحية
التاريخ :للفوط
العربية
Date: 22/03/2017
 7102
/13/77
ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ
التواليت
وورق
الورقي
والشاش
الورقية
املناديل
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŵĂŶƚŝŬĂĂůƐŝŶĂǇĂĂůƐŚĂƌŬŝǇĂͺƐŚĂƌĞĂů
مجيعووووووووا
بلس _منالمنطقو
العنوووووووو ا  :نو
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚ
االنواع ويشمل
منتجاتووووووووالورق
من اجل :
ŚŝƐďĂŚͺƉ͘Ž͘ďŽǆϮϳϵƚϮϯϭϭϬϳϬ
ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ


والبشاكري
وبا
و
الحس
ر
و
_
الشورقيا
يا
الاون الورقية والشاش الورقي وورق التواليت
املناديل
In the name of: sharekit masane al sharq al arabieh
الشرق
مصانع
ص بشركة
أبسم :
2711050
 259ت
والبشاكري 
lelfowat
al sehieh
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ĂůŵĂŶƚŝŬĂĂůƐŝŶĂǇĂĂů
انبلس _ املنطقة الصناعية الشرقية
التبليغ :
عنوان
الصحية
للفوط
العربية
In
the name
sharekit
الشرق
مصانع
شرركة
العالمة:
أبسم
Trade
Markof:
No.:
31134 masane al sharq al arabieh

30034

:
رقم
ية
التجا
ƐŚĂƌŬŝǇĂͺƐŚĂƌĞĂůŚŝƐďĂŚͺƉ͘Ž͘ďŽǆϮϳϵƚ
7300121
ت
725
ب
ص
احلسبة
ع
شار
_
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŵĂŶƚŝŬĂĂůƐŝŶĂǇĂĂůƐŚĂƌŬŝǇĂͺƐŚĂƌĞĂů
ووووووووا
و
المنطق
_
بلس
وووووووو
و
ن
:
ا
العنوووووووو
lelfowat
al
sehieh

الصحية
يفالعربية
In
Class: 16
للفوط  06
الصنف :
ϮϯϭϭϬϳϬ
ŚŝƐďĂŚͺƉ͘Ž͘ďŽǆϮϳϵƚϮϯϭϭϬϳϬ
 الاون يا الشورقيا _ و ر الحسووبا
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŵĂŶƚŝŬĂĂůƐŝŶĂǇĂĂůƐŚĂƌŬŝǇĂͺƐŚĂƌĞĂů
بلس _ المنطقوووووووووا
 : /77نووووووووو
العنوووووووو ا
Date:
7102
التاريخ :
 22/03/2017
اليعطي اصحاهبا حق
/13تالعالمة
هذه
2711050
تسجيل 259
ان ص ب
ŚŝƐďĂŚͺƉ͘Ž͘ďŽǆϮϳϵƚϮϯϭϭϬϳϬ
وبا
و
الحس
ر
و
_
الشورقيا
يا
الاون
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕ĂůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚ
االنواع
املنطقةمجيع
ابستخدام من
ورق
منتجات
اجل :
من
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ويشمل :ĂůŵĂŶƚŝŬĂĂůƐŝŶĂǇĂĂů
والعبارات
الكلمات
املطلق
احلماية
الشرقية
الصناعية
انبلسال _
التبليغ :
عنوان
ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ
ص ب  259ت 2711050
التواليت
الورقي وورق
والشاش
الورقية
7300121العام
االستخدام
ذات
واألرقام
الوصفية
والرسومات
ƐŚĂƌŬŝǇĂͺƐŚĂƌĞĂůŚŝƐďĂŚͺƉ͘Ž͘ďŽǆϮϳϵƚ
 725ت
ب
ص
احلسبة
املناديلع
شار
_
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŵĂŶƚŝŬĂĂůƐŝŶĂǇĂĂů
الشرقية
الصناعية
املنطقة
_
انبلس
:
التبليغ
عنوان
ϮϯϭϭϬϳϬ
والبشاكري 
العالمة
مبعزل عن

ƐŚĂƌŬŝǇĂͺƐŚĂƌĞĂůŚŝƐďĂŚͺƉ͘Ž͘ďŽǆϮϳϵƚ
_ شارع احلسبة ص ب 725
ت In the name of: sharekit masane al sharq al arabieh 7300121
الشرق
مصانع
كة
شر
:
أبسم

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
ϮϯϭϭϬϳϬ

al sehieh
 lelfowat

احلماية للفوط الصحية
العربية
والعبارات

الكلماتاصحاهبا حق
ابستخدام اليعطي
املطلقهذه العالمة
تسجيل
ان

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŵĂŶƚŝŬĂĂůƐŝŶĂǇĂĂůƐŚĂƌŬŝǇĂͺƐŚĂƌĞĂů
العنوووووووو ا  :نووووووووو بلس _ المنطقوووووووووا





Ϳ ; 03
Ϳ ; 03

العدد التاسع عرش 2017/10/1
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Trade Mark No.: 31135

العالمة التجارية رقم  30039 :

In Class: 16

يف الصنف  06 :

التاريخ  7102/13/77 :

من اجل  :منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل



Date: 22/03/2017
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚ
ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ


املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
Trade Mark No.: 31135
العالمة التجارية رقم  30039 :
العالمة مصانع الشرق In the name of: sharekit masane al sharq al arabieh lelfoat
عن شركة
مبعزل :
أبسم
In
Class:
16
يف الصنف  06 :
al
sehieh
Trade Mark No.: 31135
العربية
الصحيحة 30039
للفوطرية رقم  :
العالمة التجا
22/03/2017

7102
/
13
/
77
:
التاريخ
Date:
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͺƉĂůĞƐƚŝŶͺĂůŵĂŵĂŶƚƌŬĂĂůƐŝŶĂǇĂͺĂů
In
Class: 16
وووووو بلس _ فلسوووووووطين_
وووووو :ا :
يف العنو
06نو 
الصنف

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕ĂůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚ
مجيعوووبهاالنواع ويشمل
من
الورق
منتجات
:
اجل
من
ƐŚĂƌŬŝǇĂ
 7102ووو ر الحس
13و/وون يه_
/77الا
المنطقووا
Date: 22/03/2017
التاريخ :
ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ

والشاش الورقي وورق التواليت 
املناديل.بالورقية
 259ت
ص
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚ
Ϳ ; 04
2711051مجيع االنواع ويشمل
منتجات :الورق من
من اجل :
In
the
name
of:
sharekit
masane
al
sharq
al
arabieh
lelfoat
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ŶĂďůƵƐͺƉĂůĞƐƚŝŶͺĂů
املنطقة
_
فلسطني
_
انبلس
:
التبليغ
عنوان
الشرق
مصانع
كة
شر
:
أبسم
ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ
املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
al sehieh
مبعزل
ŵĂŵĂŶƚƌŬĂĂůƐŝŶĂǇĂͺĂůƐŚĂƌŬŝǇĂ
احلسبه ص.ب  725ت:
شارع
عن_
الصناعيه
العالمةالصحيحة
للفوط
العربية
In
أبسم  :شركة مصانع الشرق the name of: sharekit masane al sharq al arabieh lelfoat

ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͺƉĂůĞƐƚŝŶͺĂůŵĂŵĂŶƚƌŬĂĂůƐŝŶĂǇĂͺĂů
7300120ا  :نووووووو بلس _ فلسوووووووطين_
 العنووووووو
al sehieh
العربية للفوط الصحيحة
ƐŚĂƌŬŝǇĂ
المنطقووا الاووون يه_ ووو ر الحسوووبه

ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͺƉĂůĞƐƚŝŶͺĂůŵĂŵĂŶƚƌŬĂĂůƐŝŶĂǇĂͺĂů

فلسوووووووطين_
هذهنووووووو بلس
تسجيلا :
ان العنووووووو
اصحاهبا حق
العالمة _ اليعطي
ص.ب  259ت2711051 :
ƐŚĂƌŬŝǇĂ
ابستخدام ووو ر الحسو
املطلقالاووون يه_
المنطقووا
الكلماتووبهوالعبارات
احلماية
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͺƉĂůĞƐƚŝŶͺĂů
عنوان التبليغ  :انبلس _ فلسطني_ املنطقة
Ϳ ; 04
2711051
ب  259ت
ص.
ذات االستخدام العام
الوصفية:واألرقام
والرسومات
ŵĂŵĂŶƚƌŬĂĂůƐŝŶĂǇĂͺĂůƐŚĂƌŬŝǇĂ
العالمة احلسبه ص.ب  725ت:
الصناعيه_شارع
عن
مبعزل
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͺƉĂůĞƐƚŝŶͺĂů
عنوان التبليغ  :انبلس _ فلسطني_ املنطقة

7300120

ŵĂŵĂŶƚƌŬĂĂůƐŝŶĂǇĂͺĂůƐŚĂƌŬŝǇĂ
الصناعيه_شارع احلسبه ص.ب  725ت:
589

 



 7300120هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
تسجيل
 ان

الكلمات والعبارات
ابستخدام
املطلق
احلماية
Trade
Mark
No.:
31136

30036

:
رقم
ية
ر
التجا
العالمة
 
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
Ϳ ; 04
الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
والرسومات
In Class: 16
الصنف :
 06ابستخدام الكلمات والعبارات
املطلق
يفاحلماية

Date: 22/03/2017
الوصفية7102
/13/77
التاريخ :
واألرقام ذات االستخدام العام
والرسومات
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚ
من اجل  :منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل
ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ͕ďĂďǇĚŝĂƉĞƌƐ͕ďĂďǇƚŝƐƐƵĞ
املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت








والبشاكري وحفاظات االطفال 
Trade Mark No.: 31136
العالمة التجارية رقم  30036 :
أبسم  :شركة مصانع الشرق In the name of: sharekit masane al sharq al arabieh lelfoat
In Class: 16
يف الصنف  06 :
al sehieh
الصحيحة
العربية للفوط
Date: 22/03/2017
التاريخ  7102/13/77 :
العنووووووو ا  :نووووووو بلس _ فلسوووووووطين_ ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͺƉĂůĞƐƚŝŶͺĂůŵĂŵĂŶƚƌŬĂĂůƐŝŶĂǇĂͺĂů
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚ
من اجل  :منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل
ƐŚĂƌŬŝǇĂ
 المنطقووا الاووون يه_ ووو ر الحسوووبه
ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ͕ďĂďǇĚŝĂƉĞƌƐ͕ďĂďǇƚŝƐƐƵĞ

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت




ص.ب  259ت2711051 :

رقم  :االطفال 
وحفاظات
Trade
Mark No.: 31136
 30036
والبشاكريالتجا
العالمة
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ŶĂďůƵƐͺƉĂůĞƐƚŝŶͺĂů
فلسطني_ املنطقة
التبليغرية  :انبلس _
عنوان
In
the
name
of:
sharekit
masane
al
sharq
al
arabieh
lelfoat
الشرق
مصانع
كة
شر
:
أبسم
InŵĂŵĂŶƚƌŬĂĂůƐŝŶĂǇĂͺĂůƐŚĂƌŬŝǇĂ
Class: 16

06
:
الصنف
يف
الصناعيه_شارع احلسبه ص.ب  725ت:
al sehieh
الصحيحة
للفوط
العربية

Date:
22/03/2017
 7102
/13/77
التاريخ :
7300120
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͺƉĂůĞƐƚŝŶͺĂůŵĂŵĂŶƚƌŬĂĂůƐŝŶĂǇĂͺĂů
فلسوووووووطين_
منتجات بلس
اجلوووووو :ا  :نووووووو
من العنو
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕ĂůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚ
االنواع ويشمل
الورق_ من مجيع
ƐŚĂƌŬŝǇĂ
ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ͕ďĂďǇĚŝĂƉĞƌƐ͕ďĂďǇƚŝƐƐƵĞ

الحسوووبه
والشاش ووو ر
الاووون يه_
المنطقووا

اصحاهبا حق
اليعطي
العالمة
هذه
تسجيل
التواليت
وورق
الورقي
الورقية
اناملناديل
2711051
 259ت:
ص.
الكلمات والعبارات
ابستخدام
والبشاكريباملطلق
احلماية
االطفال 
وحفاظات



التبليغ  :انبلس _ فلسطني_ املنطقة
عنوان

الصناعيه_شارع احلسبه ص.ب  725ت:
عن
العددمبعزل
العالمة2017/10/1
عرش
التاسع
7300120

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


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͺƉĂůĞƐƚŝŶͺĂů
ŵĂŵĂŶƚƌŬĂĂůƐŝŶĂǇĂͺĂůƐŚĂƌŬŝǇĂ

Ϳ ; 09
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العالمة التجارية رقم  30032 :
يف الصنف  06 :
التاريخ  7102/13/77 :

Date: 22/03/2017





Trade Mark No.: 31137
In Class: 16

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚ
من اجل  :منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل

ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ
وورق التواليت 
اش الورقي
Trade Mark No.: 31137
 30032
والش  :
الورقيةية رقم
املناديل التجار
العالمة
In Class:
the name
مصانع الشرق
أبسم :
16 of: sharekit masane al sharq al arabieh
شركة 06
الصنف :
يف
lelfowat al sehieh
الصحية
التاريخ :للفوط
العربية
Date: 22/03/2017
 7102
/13/77
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŵĂŶƚŝŬĂĂůƐŝŶĂǇĂĂůƐŚĂƌŬŝǇĂͺƐŚĂƌĞĂů
مجيعووووووووا
الورق _منالمنطقو
وووووووو بلس
العنوووووووو ا  :نو
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕ĂůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚ
االنواع ويشمل
منتجات
من اجل :

ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ

ŚŝƐďĂŚͺƉ͘Ž͘ďŽǆϮϳϵƚϮϯϭϭϬϳϬ
وبا
و
الحس
ر
و
_
الشورقيا
يا
الاونالورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
املناديل
2711050
 259ت
صب
Trade
Markof:
No.:
31136 masane al sharq al arabieh
الشرق 
مصانع30036
رقم  :
كةية
شرر
التجا
In
the name
sharekit
العالمة:
أبسم
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ĂůŵĂŶƚŝŬĂĂůƐŝŶĂǇĂĂů
الشرقية
الصناعية
املنطقة
_
انبلس
:
التبليغ
عنوان
lelfowat
al
sehieh
In Class: 16
للفوط  06
الصنف :
يف
الصحية
العربية
ƐŚĂƌŬŝǇĂͺƐŚĂƌĞĂůŚŝƐďĂŚͺƉ͘Ž͘ďŽǆϮϳϵƚ
7300121
ت
725
ب
ص
احلسبة
ع
شار
Date:
22/03/2017

7102
_التاريخ :
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŵĂŶƚŝŬĂĂůƐŝŶĂǇĂĂůƐŚĂƌŬŝǇĂͺƐŚĂƌĞĂů
بلس _ المنطقوووووووووا
13نو/وووووووو
: /77
العنوووووووو ا
ϮϯϭϭϬϳϬ
ŚŝƐďĂŚͺƉ͘Ž͘ďŽǆϮϳϵƚϮϯϭϭϬϳϬ
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚ
االنواع ويشمل
الورق ومنر مجيع
منتجات
من اجل
الحسووبا
الشورقيا _
الاون  :يا

ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ͕ďĂďǇĚŝĂƉĞƌƐ͕ďĂďǇƚŝƐƐƵĞ
 591
2711050
الورقي وورق التواليت
 259توالشاش
ص بالورقية
املناديل


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŵĂŶƚŝŬĂĂůƐŝŶĂǇĂĂů
املنطقة الصناعية الشرقية
انبلس _
التبليغ :
عنوان

االطفال
وحفاظات
والبشاكري


ƐŚĂƌŬŝǇĂͺƐŚĂƌĞĂůŚŝƐďĂŚͺƉ͘Ž͘ďŽǆϮϳϵƚ
ت 7300121
مصانع725
احلسبة ص ب
_
ع 
الشرق
شركة
أبسمشار:
In the name of: sharekit masane al sharq al arabieh lelfoat
Trade
Mark No.: 31138
العالمة التجارية رقم  30032 :
ϮϯϭϭϬϳϬ
al
sehieh
الصحيحة
يفالعربية
In Class: 16
للفوط 06
الصنف :
;
06
Ϳ

ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͺƉĂůĞƐƚŝŶͺĂůŵĂŵĂŶƚƌŬĂĂůƐŝŶĂǇĂͺĂů




 _ 7102فلسوووووووطين_
13نو/وووووو بلس
: /77
العن:ووووووو ا
التاريخ

Date: 22/03/2017




الحسوووبه
منتجات يه_
المنطقووا الاووون
االنواع ويشمل
الورق ووومنر مجيع
من  اجل :
وورق التواليت 
والشاش الورقي
الورقية
امل ناديل
2711051
 259ت:
ص.ب 
 ال
عالمة
ا
لتجا
ر
ية
رقم
:
أبسم  :شركة مصانع32
 300
In
the name of: sharekit
masane al sharq al arabieh
الشرق
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ŶĂďůƵƐͺƉĂůĞƐƚŝŶͺĂů
lelfoatاملنطقة
فلسطني_
انبلس _
عنوان التبليغ :
31138
.:
No
rk
Ma
de
Tra
al sehieh
الع يف
المةال
الصحيحة
العربيةال
تجا
صنفر
للفوط:ية
شارعرقم
2 : 06
ŵĂŵĂŶƚƌŬĂĂůƐŝŶĂǇĂͺĂůƐŚĂƌŬŝǇĂ
3003ص.ب  725ت:
احلسبه
الصناعيه_
Class: 16
InĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͺƉĂůĞƐƚŝŶͺĂůŵĂŵĂŶƚƌŬĂĂůƐŝŶĂǇĂͺĂů
تاريخ
وووووو ا77
فلسوووووووطين_
وووووو2/بلس
 :/06نو
العن
13
 Trade Mark No.: 3113 8
 _710
يف الالص
نفو ::
7300120
7
201
03/
ƐŚĂƌŬŝǇĂ
te: 22/
Da
من المنطقووا الاووون يه_ ووو ر الحسوووبه




ƐŚĂƌŬŝǇĂ
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚ
ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ



Ϳ ; 06

التاريخ :اجل
جات ا
لورق من
In Class: 16
13/:77
منت02/
 2711051مجيع االنواع ويشمل
͕ƚ
 71
ĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐ
ص.ب  259ت:
ĞĐƚŽĨ͗ĂůůƉ17
ĞƐƉ
/ŶZ
مناناامل ن
تسجيلورقية
/20

شاش
/03ůƐ
ورق ال
حق
اصحاهبا
اليعطي
العالمة
هذه
22ƌƌŽů
te:ĂƉĞ
جل
التو
Da
اديل :الم
اليتوي 

اتوال ال
ƚƚĞƉ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ŶĂďůƵƐͺƉĂůĞƐƚŝŶͺĂů
املنطقة
النوا_
فلسطني
انبلس من_
نتج :
التبليغ
عنوان
ƚŽŝůĞ
ورقيمجيع
وورقا
ع
شمل
͕
ƵĐƚ
ƌŽĚ
ĞƉ
ƐƐƵ
ĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝ
أبسم
شر
كة
صانع
الكلمات
املطلق
ŵĂŵĂŶƚƌŬĂĂůƐŝŶĂǇĂͺĂůƐŚĂƌŬŝǇĂ
oat
شرق
امل ناديل
ƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂůůƉĂƉĞƌĂŶ
احلمايةالو
h lelf
رقية و
ت:
725
ب
ابستخدامال وص.
احلسبه
شارع
الصناعيه_:
الش ماش ال
ورقي
والعباراتe al sharq al arabie
ورق
ا
san
 /ŶZĞ
لتوال
ma
it
يت

rek
sha
of:
e

nam
ůůƐ
the
In
 ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞ ƌƌŽ
عربية
لل
فوط مالص
7300120
االستخدام العام
شرق ذات
واألرقام
الوصفية
والرسومات
أبسمال  :شر
كة
صانع
حيحةال
t
foa
lel
al sehieh
ieh
ab
ar
al
q
ar

it masane al sh
ربية للالعنو
فوطووووووالا :
صح نو
الع
In the name of: sharek
يحةوووووو بلس _ فلسوووووووطين_ ŝŶĂǇĂͺĂů
ĂůƐ
ŬĂ
Ŷƚƌ
ŵĂ

ŵĂ
Ăů
ŝŶͺ
ůĞƐƚ
ͺƉĂ
ůƵƐ
ŶĂď
͗ƐƐ
ĚƌĞ
Ěal
h
sehie

المنطقووا الاووون يه_ ووو ر الحسوووبه
العنووووووو
صا  :نووووووو بلس _ فلسوووووووطين_ ů
ͺĂ
ǇĂ
ƐŚĂƌŬŝǇĂ
ŝŶĂ
ůƐ
ĂĂ
ƚƌŬ
ĂŶ
Ăŵ
.
ůŵ
ب
ͺĂ
259
ت
:
ƚŝŶ
1

ůĞƐ
105
271
ƉĂ
Ɛͺ
المنطقووا ال
ƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵ
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Trade Mark No.: 31139
In Class: 16

العالمة التجارية رقم  30035 :
يف الصنف  06 :

Date: 22/03/2017

التاريخ  7102/13/77 :

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚ
من اجل  :منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل
ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ͕ďĂďǇĚŝĂƉĞƌƐ͕ďĂďǇƚŝƐƐƵĞ
املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت
Trade Mark No.: 31139
العالمة التجارية رقم  30035 :
والبشاكري وحفاظات االطفال 
In Class: 16
يف الصنف  06 :
In the name of: sharekit masane al sharq al arabieh
أبسم  :شركة مصانع الشرق
Date:
22/03/2017
التاريخ  7102/13/77 :
lelfowat
al sehieh
العربية للفوط الصحية
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚ
من اجل  :منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŵĂŶƚŝŬĂĂůƐŝŶĂǇĂĂůƐŚĂƌŬŝǇĂͺƐŚĂƌĞĂů
العنوووووووو ا  :نووووووووو بلس _ المنطقوووووووووا
ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ͕ďĂďǇĚŝĂƉĞƌƐ͕ďĂďǇƚŝƐƐƵĞ

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت
ŚŝƐďĂŚͺƉ͘Ž͘ďŽǆϮϳϵƚϮϯϭϭϬϳϬ


الاون يا الشورقيا _ و ر الحسووبا

والبشاكري وحفاظات االطفال 
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
the name of: sharekit
masane al sharq al arabieh
مصانع_ الشرق
أبسم
:ĂůŵĂŶƚŝŬĂĂůƐŝŶĂǇĂĂů
املنطقة الصناعية الشرقية
كة انبلس
شر :
عنوان :التبليغ
lelfowat al sehieh
الصحية
شارعللفوط
_العربية
ƐŚĂƌŬŝǇĂͺƐŚĂƌĞĂůŚŝƐďĂŚͺƉ͘Ž͘ďŽǆϮϳϵƚ
ب  725ت 7300121
احلسبة ص

ϮϯϭϭϬϳϬ
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŵĂŶƚŝŬĂĂůƐŝŶĂǇĂĂůƐŚĂƌŬŝǇĂͺƐŚĂƌĞĂů
 العنوووووووو ا  :نووووووووو بلس _ المنطقوووووووووا
ŚŝƐďĂŚͺƉ͘Ž͘ďŽǆϮϳϵƚϮϯϭϭϬϳϬ
اليعطيالحسووبا
العالمة_ و ر
الشورقيا
ان الاون

اصحاهبا حق
تسجيل ياهذه
ص ب  259ت 2711050

2711050
 259ت
احلمايةص ب
الكلمات والعبارات
ابستخدام
املطلق
الشرقية
ذات الصناعية
واألرقاماملنطقة
انبلس _
التبليغ :
عنوان
االستخدام العام
الوصفية
والرسومات
العالمةص ب  725ت 7300121
عناحلسبة
مبعزلشارع
_

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŵĂŶƚŝŬĂĂůƐŝŶĂǇĂĂů
ƐŚĂƌŬŝǇĂͺƐŚĂƌĞĂůŚŝƐďĂŚͺƉ͘Ž͘ďŽǆϮϳϵƚ
ϮϯϭϭϬϳϬ

593


املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
احلماية

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام




 



Ϳ ; 02

العالمة التجارية رقم  30041 :
مبعزل عن العالمة
يف الصنف  06 :



Trade Mark No.: 31140
In Class: 16
Date: 22/03/2017

التاريخ  7102/13/77 :







͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚ
Trade Mark No.: 31140
ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ

من اجل  :منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل
العالمة التجارية رقم  30041 :
التواليت 
املناديل الورقية والشاش
In Class: 16
وورق 06
الورقيالصنف :
يف
Date: 22/03/2017
التاريخ  7102/13/77 :
In the name of: sharekit
masane al sharq al arabieh lelfoat
أبسم  :شركة مصانع الشرق
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚ
من اجل  :منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل
al sehieh
ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ
املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
العربية للفوط الصحيحة

Ϳ ; 02

أبسم  :شركة مصانع الشرق

In the name of: sharekit masane al sharq al arabieh lelfoat

al sehieh
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͺƉĂůĞƐƚŝŶͺĂůŵĂŵĂŶƚƌŬĂĂůƐŝŶĂǇĂͺĂů
_
فلسوووووووطين
الصحيحة
العنووووووو ا  :نووووووو بلس _ العربية للفوط
بلس _ فلسوووووووطين_ ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͺƉĂůĞƐƚŝŶͺĂůŵĂŵĂŶƚƌŬĂĂůƐŝŶĂǇĂͺĂů
ƐŚĂƌŬŝǇĂ
وووووو
و
ن
:
المنطقووا الاووون يه_ ووو رالعنووووووو ا
الحسوووبه
ƐŚĂƌŬŝǇĂ

المنطقووا الاووون يه_ ووو ر الحسوووبه

ص.ب  259ت2711051 :

ص.ب  259ت2711051 :

عنوان التبليغ  :انبلس _ فلسطني_ املنطقة
الصناعيه_شارع احلسبه ص.ب  725ت:
7300120


عنوان التبليغ  :انبلس _ فلسطني_ املنطقة
الصناعيه_شارع احلسبه ص.ب  725ت:
7300120



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͺƉĂůĞƐƚŝŶͺĂů
:
ŵĂŵĂŶƚƌŬĂĂůƐŝŶĂǇĂͺĂůƐŚĂƌŬŝǇĂ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ ŶĂďůƵƐͺƉĂůĞƐƚŝŶͺĂů

ŵĂŵĂŶƚƌŬĂĂůƐŝŶĂǇĂͺĂůƐŚĂƌŬŝǇĂ











Ϳ ; 05
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Trade Mark No.: 31141
In Class: 16

العالمة التجارية رقم  30040 :
يف الصنف  06 :

Date: 22/03/2017

التاريخ  7102/13/77 :

منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل
من اجل :


 30040
والشاش رقم  :
العالمة التجارية
وورق التواليت
الورقي
املناديل الورقية




يف الصنف 06 :
االطفال  
والبشاكري وحفاظات
التاريخ 7102/13/77 :
أبسم  :شركة مصانع الشرق
من اجل  :منتجات الورق

العربيه للفوط

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚ
ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ͕ďĂďǇĚŝĂƉĞƌƐ͕ďĂďǇƚŝƐƐƵĞ
Trade Mark No.: 31141
In Class: 16
Date: 22/03/2017



In the name of: Arab Eastern Co. For Diaper
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚ
االنواع ويشمل
Manufacturing
ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ͕ďĂďǇĚŝĂƉĞƌƐ͕ďĂďǇƚŝƐƐƵĞ

من مجيع
الصحيه الورقية والشاش الورقي وورق التواليت
املناديل

ͲĚĚƌĞƐƐ͗ĂƐƚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂͲW͘KŽǆ͗ϮϳϵEĂďůƵƐ
WĂůĞƐƚŝŶĞIn the name of: Arab Eastern Co. For Diaper

المنطقو 
 االطفالوحفاظات
والبشاكري
ووووووووا
نوووووووو بلس
العنوووووووو ا :
أبسم  :شركة مصانع الشرق

الاون يه الشورقيه  -و ر الحسوبه

Manufacturing

العربيه للفوط الصحيه

 -ص ب 259

العنوووووووو ا  :نوووووووو بلس  -المنطقوووووووووا

الشرقيه
الصناعيه
انبلس -
الحسوبه
املنطقة  -و ر
يه الشورقيه
عنوان التبليغ  :الاون

ͲĚĚƌĞƐƐ͗ĂƐƚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂͲW͘KŽǆ͗ϮϳϵEĂďůƵƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ĂƐƚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂͲW͘K
WĂůĞƐƚŝŶĞ

ب 259
صب
725
 شارع احلسبه --ص

Žǆ͗ϮϳϵEĂďůƵƐͲWĂůĞƐƚŝŶĞ

عنوان التبليغ  :انبلس  -املنطقة الصناعيه الشرقيه ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂƐƚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂͲW͘K
Žǆ͗ϮϳϵEĂďůƵƐͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
 -شارع احلسبه  -ص ب 725
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ال عالمة التجارية رقم  30047 :
يف الصنف  06 :

; ;71
ͿͿ 71


وحفاظات 7102
والبشاكري/13/77
التاريخ :
االطفال 
الشرقمجيع االنواع ويشمل
الورق من
منتجات
من
مصانع
أبسماجل: :شركة
والشاش الورقي وورق التواليت
الورقيةالصحيه
املناديل للفوط
العربيه

الاونشركةيه مصانع
أبسم :
الشرقر الحسوبه
الشورقيه  -و

















التاريخ  7102/13/77 :
30047
التجارية رقم
من مجيع االنواع ويشمل
منتجات  :الورق
عالمةاجل :
المن
الصنف 06 :
الورقية والشاش الورقي وورق التواليت
يفاملناديل

والبشاكري
االطفال -المنطقوووووووووا
وحفاظاتنوووووووو بلس
العنوووووووو ا :



Trade Mark No.: 31142
In Class: 16

Date: 22/03/2017
͕Trade Mark ĂůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚ
No.: 31142
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ͕ďĂďǇĚŝĂƉĞƌƐ͕ďĂďǇƚŝƐƐƵĞ

In Class: 16
Date: 22/03/2017
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕ĂůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚ
In
the name of:
Arab Eastern Co. For Diaper
ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ͕ďĂďǇĚŝĂƉĞƌƐ͕ďĂďǇƚŝƐƐƵĞ

Manufacturing

ͲĚĚƌĞƐƐ͗ĂƐƚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂͲW͘KŽǆ͗ϮϳϵEĂďůƵƐ
WĂůĞƐƚŝŶĞ
In the name of: Arab Eastern Co. For Diaper
Manufacturing

للفوطب 259
العربيه -ص
الصحيه
الصناعيه الشرقيه ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂƐƚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂͲW͘K
املنطقة
انبلس -
عنوان
ͲĚĚƌĞƐƐ͗ĂƐƚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂͲW͘KŽǆ͗ϮϳϵEĂďůƵƐ
المنطقوووووووووا
بلس -
التبليغ  ::نوووووووو
العنوووووووو ا
WĂůĞƐƚŝŶĞ
Žǆ͗ϮϳϵEĂďůƵƐͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
احلسبه  -ص
 شارع 725الحسوبه
ب ور
الشورقيه -
الاون يه
  -ص ب 259

عنوان التبليغ  :انبلس  -املنطقة الصناعيه الشرقيه ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂƐƚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂͲW͘K
Žǆ͗ϮϳϵEĂďůƵƐͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
-شارع احلسبه  -ص ب 725
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Trade Mark No.: 31143
In Class: 16

العالمة التجارية رقم  30043 :
يف الصنف  06 :

Date: 22/03/2017

التاريخ  7102/13/77 :

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚ
من اجل  :منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل
ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ͕ďĂďǇĚŝĂƉĞƌƐ͕ďĂďǇƚŝƐƐƵĞ
املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت
Trade Mark No.: 31143
العالمة التجارية رقم  30043 :
Trade Mark No.: 31144
 30044
والبشاكريالتجارية رقم
العالمة
وحفاظات  :االطفال 
In Class: 16
يف الصنف  06 :
In
9 of: Arab Eastern Co. For Diaper
In Class:
the name
شر5
الصنف :
يف
كة مصانع الشرق
أبسم :
Date:
22/03/2017
التاريخ  7102/13/77 :
Manufacturing
Date: 22/03/2017
 7102
/13/77
الصحيه
التاريخ :للفوط
العربيه
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚ
من اجل  :منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
^^^KZ/^>>h>/Zs/

اخللوية 
من اجل :
ͲĚĚƌĞƐƐ͗ĂƐƚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂͲW͘KŽǆ͗ϮϳϵEĂďůƵƐ
ووووووووا
االجهزةالمنطقو
اكسسواراتبلس -
العنوووووووو ا  :نوووووووو
ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ͕ďĂďǇĚŝĂƉĞƌƐ͕ďĂďǇƚŝƐƐƵĞ

التواليت
وورق
الورقي
والشاش
الورقية
املناديل
WĂůĞƐƚŝŶĞ
In
the name of: SHARIKAT AL ISRAA MOBILE
موابيل الحسوبه
االسراء  -و ر
كة الشورقيه
الاون شريه
أبسم :
Trade Mark No.: 31144

30044

:
رقم
ية
ر
التجا
العالمة
والبشاكري وحفاظات االطفال 
LLTAGHIZAT ALKHALAWIEH
259
صب
اخللوية
زة
االجه
ملستلزمات
In
9 of: Arab Eastern Co. For Diaper
شركة 5
الصنف :
يف
In Class:
the name
مصانع -الشرق
عنوان :
أبسم
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ĂƐƚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂͲW͘K
الشرقيه
الصناعيه
املنطقة
انبلس
:
التبليغ
>ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/
و
ر
ابن
ار
و
ب
الخليل
:
ا
العن
Manufacturing
Date:
22/03/2017
 7102
/13/77
الصحيه
التاريخ :للفوط
العربيه
Žǆ͗ϮϳϵEĂďůƵƐͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
ص ب 725
احلسبه -
1955953232
اخلليل
شارعالتبليغ :
عنوان
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
 ^^^KZ/^>>h>/Zs/
اخللوية 
من اجل :
ووووووووا
االجهزةالمنطقو
اكسسواراتبلس -
العنوووووووو ا  :نوووووووو
ͲĚĚƌĞƐƐ͗ĂƐƚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂͲW͘KŽǆ͗ϮϳϵEĂďůƵƐ

597
WĂůĞƐƚŝŶĞ
In
the name of: SHARIKAT AL ISRAA MOBILE
أبسم :
موابيل الحسوبه
االسراء  -و ر
كة الشورقيه
الاون شريه


LLTAGHIZAT
ALKHALAWIEH
صب
 -
 259اخللوية
االجهزة
ملستلزمات


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ĂƐƚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂͲW͘K
املنطقة والصناعيه الشرقيه
انبلسبو-
ار ابن ر
التبليغ: :الخليل
عنوانالعن ا
> ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/

شارع 
Žǆ͗ϮϳϵEĂďůƵƐͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
725
ب
ص
احلسبه
1955953232
اخلليل
:
التبليغ
عنوان
Trade
Mark No.: 31144
العالمة التجارية رقم  30044 :









يف الصنف  5 :

التاريخ  7102/13/77 :

االجهزة30044
التجارية رقم  :
من اجل  :العالمة
اخللوية 
اكسسوارات
يف الصنف  5 :
موابيل
شركة
أبسم  :
 7102
االسراء/13/
التاريخ 77 :







^Trade ^^KZ/^>>h>/Zs/
Mark No.: 31144
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

In Class: 9
In the name
SHARIKAT AL ISRAA MOBILE
Date:of:
22/03/2017
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
 ^^^KZ/^>>h>/Zs/
LLTAGHIZAT
ALKHALAWIEH

ملستلزمات االجهزة اخللوية

Ϳ 77
; 73

االجهزة
اخللويةو
ابن ر
ملستلزمات بوار
العن ا  :الخليل

عنوان التبليغ  :اخلليل 1955953232


عنوان التبليغ  :اخلليل 1955953232
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Ϳ ; 73

العالمة التجارية رقم  30049 :
يف الصنف  2 :

التاريخ  7102/13/77 :
من اجل  :آالت وعدد آلية؛ حمركات ومكائن (عدا ما


كان منها للمركبات الربية)؛ قارانت آلية وعناصر نقل
العالمة التجارية رقم  30049 :
احلركة (عدا ما كان منها للمركبات الربية)؛ معدات
العالمة التجارية رقم  30049 :

>ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/
>ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
: :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

















In the name of: SHARIKAT AL ISRAA MOBILE
LLTAGHIZAT ALKHALAWIEH

 :الخليل بوار ابن ر و



In Class: 9
 22/03/2017
Date:


من اجل  :اكسسوارات االجهزة اخللوية 
أبسم  :شركة االسراء موابيل
العن ا

Ϳ 77
; 73







زراعية (عدا ما يدار ابليد)؛ أجهزة تفقيس البيض،

Ϳ ; 73






Trade Mark No.: 31145
In Class: 7
Date: 22/03/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĂĐŚŝŶĞƐĂŶĚŵĂĐŚŝŶĞƚŽŽůƐ͖ŵŽƚŽƌƐĂŶĚ
ĞŶŐŝŶĞƐ;ĞǆĐĞƉƚĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐͿ͖ŵĂĐŚŝŶĞĐŽƵƉůŝŶŐĂŶĚ

͖ͿƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ;ĞǆĐĞƉƚĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ
Trade
Mark No.: 31145

͖ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝŵƉůĞŵĞŶƚƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶŚĂŶĚͲŽƉĞƌĂƚĞĚ
Trade Mark No.: 31145
͕ŝŶĐƵďĂƚŽƌƐĨŽƌĞŐŐƐ͕ĐĂƌďŽŶďƌƵƐŚĞƐĂŶĚďƌƵƐŚŚŽůĚĞƌƐ
͘ƐƚĂƌƚĞƌďƌƵƐŚĞƐ͕ĨĂŶďƌƵƐŚĞƐ

ف
سيف ك اسطنب ل/تركي
يف 8
In^dEh>ͬdhZ<z
Class: 7
بيسي :ل 2
الصنف
Date:
22/03/2017

7102
/
13
/
77
:
التاريخ
Date:
22/03/2017
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
 7102
التاريخ 77 :
للملكيه الفكريه ص.ب
/13مساس
التبليغ: /
عنوان
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

اخللوية 
اكسسوارات
اجل
من
^/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^^KZ/^>>h>/Zs/
DĂĐŚŝŶĞƐĂŶĚŵĂĐŚŝŶĞƚŽŽůƐ͖ŵŽƚŽƌƐĂŶĚ
ومكائن (عدا ما
االجهزةحمركات
آلية؛
وعدد
آالت
اجل ::
من
عرش فلسطني
انبلس -
705
2017/10/1
التاسع
العدد
387
ĞŶŐŝŶĞƐ;ĞǆĐĞƉƚĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐͿ͖ŵĂĐŚŝŶĞĐŽƵƉůŝŶŐĂŶĚ
In
the
name
of:
SHARIKAT
AL
ISRAA
MOBILE
نقل
وعناصر
آلية
انت
ر
قا
؛
)
الربية
كبات
للمر
منها
كان
موابيل
االسراء
كة
شر
:
أبسم
͖ͿƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ;ĞǆĐĞƉƚĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ

͖ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝŵƉůĞŵĞŶƚƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶŚĂŶĚͲŽƉĞƌĂƚĞĚ
LLTAGHIZAT
ALKHALAWIEH
منها للمركبات الربية)؛ معدات
كان
ما
عدا
(
كة
احلر
ملستلزمات االجهزة اخللوية

͕ŝŶĐƵďĂƚŽƌƐĨŽƌĞŐŐƐ͕ĐĂƌďŽŶďƌƵƐŚĞƐĂŶĚďƌƵƐŚŚŽůĚĞƌƐ
زراعية (عدا ما يدار ابليد)؛ أجهزة تفقيس البيض،
͘ƐƚĂƌƚĞƌďƌƵƐŚĞƐ͕ĨĂŶďƌƵƐŚĞƐ
>ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/
 العن ا  :الخليل بوار ابن ر و
فرجوانت كربونية وحامالت فرجوانت ،فرجوانت
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
1955953232
تشغيل،التبليغ  :اخلليل
عنوان
مراوح فرجوانت 



In the name of: KARDES ELEKTRIK SANAYI VE
أبسم  :كارديس إيليكرتيك
TICARET
ANONIM
SIRKETI

ساانيي يف تيكاريت أنونيم

Ϳ ; 74


سريكييت

العن ا



 :تس

 8بيسي ل سيف ك

ل نوو ار أسوف لت



 ĚĚƌĞƐƐ͗ƐŬŝ>ŽŶĚƌĂƐĨĂůƚŝEŽ͗ϲĞƐǇŽů^ĞĨĂŬŽǇ
^dEh>ͬdhZ<zف

رقور:

اسطنب ل/تركي

عنوان التبليغ  :مساس للملكيه الفكريه ص.ب

Ϳ ; 73

 705انبلس  -فلسطني
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ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :









Ϳ ; 74







العالمة التجارية رقم  30046 :
يف الصنف  5 :
التاريخ  7102/13/77 :

Trade Mark No.: 31146
In Class: 9
Date: 22/03/2017





من اجل  :األجهزة واألدوات العلمية واملالحية
التجارية رقم
العالمة
 30049التصوير الفوتوغرايف
وأجهزة  :وأدوات
واملساحية
والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن
والقياس واإلشارة واملراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ




لوصل أو فتح أو حتويل أو
وأدوات
30046
أجهزة رقم  :
والتعليم؛التجارية
العالمة
تنظيم أو التحكم يف الطاقة الكهرابئية؛
يفتكثيف
الصنفأو  5 :
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور؛
حامالت بياانت مغناطيسية ،أقراص تسجيل؛ آالت
بيع أوتوماتية و آليات لألجهزة اليت تعمل بقطع النقد؛

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ͕ŶĂƵƚŝĐĂů͕ƐƵƌǀĞǇŝŶŐ
͕ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ŽƉƚŝĐĂů͕ǁĞŝŐŚŝŶŐ
Trade
Mark No.: 31145

ŵĞĂƐƵƌŝŶŐ͕ƐŝŐŶĂůŝŶŐ͕ĐŚĞĐŬŝŶŐ;ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶͿ͕ůŝĨĞͲƐĂǀŝŶŐ
ĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
͕ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŽƌĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ͕ƐǁŝƚĐŚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ
͖ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŶŐ͕ƌĞŐƵůĂƚŝŶŐŽƌĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌĞĐŽƌĚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽƌƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨ
Trade
Mark No.: 31146
͖ƐŽƵŶĚŽƌŝŵĂŐĞƐ͖ŵĂŐŶĞƚŝĐĚĂƚĂĐĂƌƌŝĞƌƐ͕ƌĞĐŽƌĚŝŶŐĚŝƐĐƐ
ͲĂƵƚŽŵĂƚŝĐǀĞŶĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐĂŶĚŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĨŽƌĐŽŝŶ
In
Class: 9
͕ŽƉĞƌĂƚĞĚĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ĐĂƐŚƌĞŐŝƐƚĞƌƐ͕ĐĂůĐƵůĂƚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ
ͲĚĂƚĂƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĞƋƵŝƉŵĞŶƚĂŶĚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ĨŝƌĞ
͘ĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ

آالت تسجيل النقد ،آالت حاسبة ،معدات معاجلة

بياانت وأجهزة الكمبيوتر؛ أجهزة إطفاء احلرائق .
In the name of: KARDES ELEKTRIK SANAYI VE
أبسم  :كارديس إيليكرتيك
TICARET ANONIM SIRKETI
ساانيي يف تيكاريت أنونيم
سريكييت

العن ا  :تس

ل نوو ار أسوف لت رقور:

 8بيسي ل سيف ك

اسطنب ل/تركي

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


ĚĚƌĞƐƐ͗ƐŬŝ>ŽŶĚƌĂƐĨĂůƚŝEŽ͗ϲĞƐǇŽů^ĞĨĂŬŽǇ
^dEh>ͬdhZ<zف
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





; 79 Ϳ
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Trade Mark No.: 31147
In Class: 35

 30042 : العالمة التجارية رقم
 39 : يف الصنف

Date: 22/03/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dŚĞďƌŝŶŐŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌ͕ĨŽƌƚŚĞďĞŶĞĨŝƚŽĨ
ŽƚŚĞƌƐ͕ŽĨĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŐŽŽĚƐ;ĞǆĐůƵĚŝŶŐƚŚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
ƚŚĞƌĞŽĨͿ͕ĞŶĂďůŝŶŐĐƵƐƚŽŵĞƌƐƚŽĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚůǇǀŝĞǁĂŶĚ
ƉƵƌĐŚĂƐĞƚŚŽƐĞŐŽŽĚƐ͖ƐƵĐŚƐĞƌǀŝĐĞƐŵĂǇďĞƉƌŽǀŝĚĞĚďǇ
ƌĞƚĂŝůƐƚŽƌĞƐ͕ǁŚŽůĞƐĂůĞŽƵƚůĞƚƐ͕ƚŚƌŽƵŐŚǀĞŶĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
ŵĂŝůŽƌĚĞƌĐĂƚĂůŽŐƵĞƐŽƌďǇŵĞĂŶƐŽĨĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŵĞĚŝĂ͕ĨŽƌ
ĞǆĂŵƉůĞ͕ƚŚƌŽƵŐŚǁĞďƐŝƚĞƐŽƌƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƐŚŽƉƉŝŶŐ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͘

 7102/13/77 : التاريخ

 من، لصاحل الغري، خدمات جتميع تشكيلة: من اجل
 لتمكني،)البضائع (وال ينطوي ذلك على خدمة النقل


املستهلكني من معاينتها وشرائها بسهولة؛ وميكن تقدمي
 منافذ،هذه اخلدمات من قبل متاجر البيع ابلتجزئة
 كتالوجات، من خالل آالت البيع،البيع ابجلملة

،الطلب الربيدي أو من خالل الوسائط اإللكرتونية
 من خالل املواقع اإللكرتونية أو،على سبيل املثال

 .برامج التسوق التلفزيونية
 كارديس إيليكرتيك: أبسم

In the name of: KARDES ELEKTRIK SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI

ساانيي يف تيكاريت أنونيم

ĚĚƌĞƐƐ͗ƐŬŝ>ŽŶĚƌĂƐĨĂůƚŝEŽ͗ϲĞƐǇŽů^ĞĨĂŬŽǇ
^فdEh>ͬdhZ<z
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

:ل نوو ار أسوف لت رقور
تركي/اسطنب ل

 تس: العن ا
 بيسي ل سيف ك8

ب. مساس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ
 فلسطني-  انبلس705






سريكييت
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Trade Mark No.: 31150
In Class: 35

Trade Mark No.: 31150
In Class: 35

Date: 22/03/2017



; 76 Ϳ

Date: 22/03/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
ĨŽƌĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ͖ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨ
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĂŶĚƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ĐŽŵƉĂŶǇďǇŝƐƐƵŝŶŐƐƚŽƌĞƐĞƌǀŝĐĞĐĂƌĚƐƚŽĐůŝĞŶƚƐ͖ŵŽĚĞůŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͖
ĞĚŝƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁĚƌĞƐƐŝŶŐ͖
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ĐŽŵƉĂŶǇŽŶĂĨƌĂŶĐŚŝƐĞďĂƐŝƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖
ƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶ;ĨŽƌƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ƐĂůĞƐĂƚƉƵďůŝĐĂƵĐƚŝŽŶƐ͖
ƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐŽĨĂ
ďƵƐŝŶĞƐƐĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐŝŶƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐŽƌĚĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚŐůŽďĂů
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ŝŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ŽŶͲůŝŶĞ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖

ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
ĨŽƌĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ͖ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨ
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĂŶĚƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ĐŽŵƉĂŶǇďǇŝƐƐƵŝŶŐƐƚŽƌĞƐĞƌǀŝĐĞĐĂƌĚƐƚŽĐůŝĞŶƚƐ͖ŵŽĚĞůŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͖
ĞĚŝƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁĚƌĞƐƐŝŶŐ͖
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂĐŽŵŵĞƌĐŝ Ăů
ĐŽŵƉĂŶǇŽŶĂĨƌĂŶĐŚŝƐĞďĂƐŝƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖
ƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶ;ĨŽƌƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ƐĂůĞƐĂƚƉƵďůŝĐĂƵĐƚŝŽŶƐ͖
ƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐŽĨĂ
ďƵƐŝŶĞƐƐĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐŝŶƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐŽƌĚĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚŐůŽďĂů
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ŝŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ŽŶͲůŝŶĞ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽŶĂĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ͖ƐƵƉƉůǇŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽ
ƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐ;ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐŽĨƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌ
ĐŽŵƉĂŶŝĞƐͿ͖ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƐĂŵƉůĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚĨŝůĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ƌĞŶƚĂůŽĨǀĞŶĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ƌĞŶƚŝŶŐŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐƉĂĐĞ͖ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ŵĂƚƚĞƌ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ĚĂƚĂƐĞĂƌĐŚŝŶ
ĐŽŵƉƵƚĞƌĨŝůĞƐ;ĨŽƌŽƚŚĞƌƐͿ͖ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽ
ĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͖ƉƵďůŝĐŝƚǇĐŽůƵŵŶƐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐĂƌƚŝƐƚƐ͖
ĚŝƌĞĐƚŵĂŝůĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ƵƉĚĂƚŝŶŐŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖
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 7102 /13 /77 : التاريخ

, إدارة األعمال, تنظيم األعمال, اإلعالانت: من اجل
 خدمات املساعدة إلدارة األعمال أو,النشاط املكتيب

, إدارة األعمال, تنظيم األعمال, اإلعالانت: من اجل
 خدمات املساعدة إلدارة األعمال أو,النشاط املكتيب
 تنظيم,كات صناعية أو جتارية
األنشطة التجارية لشر
,املعارض التجارية للغاايت اإلعالنية او التجارية

 تنظيم,األنشطة التجارية لشركات صناعية أو جتارية
التجارية التجارية
اإلعالنية او
للغاايت
التجارية
,,للعمالء
احملالت
بطاقات
املعارض إصدار
خالل
كة جتارية من
اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شر

مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج

إعداد

خدمات

اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من

 خدمات عرض, حترير النصوص اإلعالنية,املبيعات
كة جتارية على مبدأ
 خدمات املساعدة لتشغيل شر,عامة

,خالل إصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء
خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج

 ترويج املبيعات (ألطراف, عرض املنتوجات,االمتياز

 ترويج وخدمات, املبيعات يف مزادات عامة,)أخرى
 خدمات املساعدة لألنشطة,ادارة مراكز التسوق

 خدمات عرض, حترير النصوص اإلعالنية,املبيعات
 خدمات املساعدة لتشغيل شركة جتارية على مبدأ,عامة

التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل

,كاالت االسترياد والتصدير
 و,شبكات اتصاالت عاملية
 خدمات,االعالن املباشر على شبكة كمبيوترات
التوريد لالطراف االخرى (شراء املنتوجات واخلدمات
 إدارة امللفات, توزيع العينات,)كات أخرى
لشر

 ترويج املبيعات (ألطراف, عرض املنتوجات,االمتياز

,كاالت االنباء التجارية
 و, العالقات العامة,احملوسبة

ĨŽƌĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ͖ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨ
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĂŶĚƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ĐŽŵƉĂŶǇďǇŝƐƐƵŝŶŐƐƚŽƌĞƐĞƌǀŝĐĞĐĂƌĚƐƚŽĐůŝĞŶƚƐ͖ŵŽĚĞůŝŶŐ
389
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͖
ĞĚŝƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁĚƌĞƐƐŝŶŐ͖
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ĐŽŵƉĂŶǇŽŶĂĨƌĂŶĐŚŝƐĞďĂƐŝƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖
ƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶ;ĨŽƌƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ƐĂůĞƐĂƚƉƵďůŝĐĂƵĐƚŝŽŶƐ͖
ƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐŽĨĂ
ďƵƐŝŶĞƐƐĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐŝŶƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐŽƌĚĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚŐůŽďĂů
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ŝŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ŽŶͲůŝŶĞ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽŶĂĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬ͖ƐƵƉƉůǇŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽ
ƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐ;ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐŽĨƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌ
ĐŽŵƉĂŶŝĞƐͿ͖ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƐĂŵƉůĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚĨŝůĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ƌĞŶƚĂůŽĨǀĞŶĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ƌĞŶƚŝŶŐŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐƉĂĐĞ͖ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ŵĂƚƚĞƌ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ĚĂƚĂƐĞĂƌĐŚŝŶ
ĐŽŵƉƵƚĞƌĨŝůĞƐ;ĨŽƌŽƚŚĞƌƐͿ͖ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽ
ĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͖ƉƵďůŝĐŝƚǇĐŽůƵŵŶƐ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐĂƌƚŝƐƚƐ͖
ĚŝƌĞĐƚŵĂŝůĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ƵƉĚĂƚŝŶŐŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖
ĚŽĐƵŵĞŶƚƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͖ŵĂƌŬĞƚŝŶŐƐƚƵĚŝĞƐ͖ďŝůůͲƉŽƐƚŝŶŐ͕
ŽƵƚĚŽŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ŽƉŝŶŝŽŶƉŽůůŝŶŐ͖ƐǇƐƚĞŵŝǌĂƚŝŽŶŽĨ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶŽĨ
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐĂůĞƐĂŐĞŶĐŝĞƐĂŶĚĂƌƌĂŶŐŝŶŐƐĂůĞƐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ǁŚŽůĞƐĂůĞĂŶĚƌĞƚĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐďǇĂŶǇŵĞĂŶƐ͖ƚŚĞ
ďƌŝŶŐŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌĨŽƌƚŚĞďĞŶĞĨŝƚŽĨŽƚŚĞƌƐ͕ŽĨĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨ
ŐŽŽĚƐ͕ĞŶĂďůŝŶŐĐƵƐƚŽŵĞƌƐƚŽĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚůǇǀŝĞǁĂŶĚ
ƉƵƌĐŚĂƐĞƚŚŽƐĞŐŽŽĚƐ͕ZĞƚĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌĐůŽƚŚŝŶŐĂŶĚ
ĨŽŽƚǁĞĂƌ

 تنظيم,األنشطة التجارية لشركات صناعية أو جتارية
,املعارض التجارية للغاايت اإلعالنية او التجارية

التاسع عرش
 من قبل شركة جتارية من2017/10/1
الرتوجيية املقدمة
العدداخلدمات

,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
 ترويج املبيعات (ألطراف, عرض املنتوجات,االمتياز

 ترويج وخدمات, املبيعات يف مزادات عامة,)أخرى
 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
التوريد لالطراف االخرى (شراء املنتوجات واخلدمات
 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,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, استطالعات الرأي,اخلارجي
 نشر نصوص الدعاية,قواعد بياانت حاسوب

, وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع,واإلعالن
,خدمات البيع ابجلملة وابلتجزئة أبي طريقة كانت
 وذلك،خدمات جتميع تشكيلة من السلع لصاحل الغري

In the name of: Sameh Hamde Saleh Maqbol
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




 خدمات,لتمكني عامة الزابئن من معاينتها و شرائها
 .البيع ابلتجزئة للمالبس و االحذية

 سامح محدي صاحل: أبسم
مقبول

 ن بلس: العن ا

. ص، عمارة جالرياي سنرت، انبلس: عنوان التبليغ
262 .ب









0796718577
ج ال:


ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

العن ا  :ن بلس

عنوان التبليغ  :انبلس ،عمارة جالرياي سنرت ،ص.
ب262 .
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من اجل   :االدوات الصحية ومستلزماهتا 
أبسم  :شركة ميستلو لالدوات



العالمة التجارية
ومستلزماهتا رقم  30097 :
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In the name of: shariket mistillo lil adwat alsihiyeh
No.: 31152
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الصنف 00::
يفيف الصنف
 00

7102//13
13//73
التاريخ 73 ::
التاريخ
 7102
الصحية ومستلزماهتا
االدوات الصحية
اجل  ::االدوات
من اجل
من
ومستلزماهتا 
أبسم  :شركة ميستلو لالدوات



Date: 23/03/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƐĂŶŝƚĂƌǇƉƵƌƉŽƐĞƐ
In the name of: shariket mistillo lil adwat alsihiyeh

Ϳ ; 75



 الصحية ومستلزماهتا

العالمة التجارية رقم  :

 30
بلس -ج و ال
- 09نو
4ورت
العنو ا  :بيور و
يف الصنف  00 :
0799755509

ĚĚƌĞƐƐ͗ĚĞƌͲƐŚĂƌĂĨͲŶĂďůƵƐũĂǁǁĂůͲϬϱϵϵϯϳϳϳϬϵ

Trade Mark No.: 31154
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ĚĞƌͲƐŚĂƌĂĨͲŶĂďůƵƐ
دير  شرف -انبلس -جوال
: /13
التبليغ
التاريخ
Class: 11
عنوان/73 :
In
7102
ũĂǁǁĂůͲϬϱϵϵϯϳϳϳϬϵ
1955322215
من ا
Date: 23/03/2017
جل  :االدوات الصحية ومستلزماهتا 


ƐĞƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƐĂŶŝƚĂƌǇƉƵƌƉŽ
أبسم  :شركة ميستلو لالدوات

h
ye
ihi
als
t
wa
ad
lil
llo
sti
mi
In the name of: shariket
الص حية ومستلزماهتا
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Trade Mark No.: 31156
In Class: 29

العالمة التجارية رقم  30096 :
يف الصنف  75 :
التاريخ  7102/13/73 :

Date: 23/03/2017







الدواجن والصيد ،
من اجل  :اللحوم واالمساك وحلوم
العالمة التجارية رقم  30096 :
الصنف 75 :،
فواكه وخضروات حمفوظة وجمففة
خالصاتيفاللحم
التاريخ  7102/13/73 :

ومطهوة  ،هالم (جيلي)  ،ومربيات وفواكه مطبوخة
ابلسكر
والدهون

من اجل  :اللحوم واالمساك وحلوم الدواجن والصيد ،
وجمففة
خضروات
واحلليب ،فواكه و
خالصات اللحم
حمفوظةالزيوت
احلليب ،
ومنتجات
 ،البيض
ومطهوة  ،هالم (جيلي)  ،ومربيات وفواكه مطبوخة
الصاحلة لألكل 
ابلسكر  ،البيض واحلليب ومنتجات احلليب  ،الزيوت

اسواق لألكل 
والدهون الصاحلة
العائلة
أبسم  :شركة

أبسم  :شركة اسواق العائلة
النموذجية السترياد وتسويق
النموذجية السترياد وتسويق

املواد

عامة

عادية عادية
والنثرايت
املواد
الغذائيةايت
الغذائية والنثر
عامة

 :جنين

العن ا

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
Trade Mark No.: 31156
ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
In Class: 29
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
Date: 23/03/2017
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ

ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

In the name of: Sharekat Aswaq Alailla Alnamozajiya
In the
name
of: Sharekat
Aswaq
Alailla Alnamozajiya
Liesterad
Wa
Tasweq
Almawad
Algzaiya
Wa Alnathryat
Liesterad Wa Tasweq Almawad Algzaiya Wa Alnathryat
Adiya Adiya
Ama Ama
ĚĚƌĞƐƐ͗:ŝŶŝĞŶ^ŚĂƌΖĞůŶĂƐƌĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ĚĚƌĞƐƐ͗:ŝŶŝĞŶ^ŚĂƌΖĞůŶĂƐƌĂ

ر الن صرة

مكتب عمارة السمودي ط7
التبليغ  :رجننيالن صرة
عنوانجنين
العن ا :
مكتب رقم6
التبليغ  :جنني مكتب عمارة السمودي ط7
عنوان


مكتب رقم6




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
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Ϳ ; 37














Ϳ ; 37









العالمة التجارية رقم  30092 :
يف الصنف  39 :

العالمة التجارية رقم  30092 :
يف الصنف  39 :

التاريخ  7102/13/73 :

من اجل  :اخلدمات اإلعالنية املتعلقة الكتب ,بيع
الكتب عرب االنرتنت 

أبسم  :شركة مجلون انك.

التاريخ  /13 /73 :العنو ا
 7102

العذراء البريط نيا

Ͳ dDW
ŐĞŶƚƐ
اخلدمات التبليغ :
عنوان
/'/Wبيع
الكتب,
املتعلقة
اإلعالنية
من اجل :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

الكتب عرب االنرتنت 


مجلون انك.
أبسم  :شركة

In the name of: Jamalon Inc.



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽďŽŽŬƐ
 KŶůŝŶĞďŽŽŬƐƚŽƌĞ


In the name of:
Jamalon Inc.



ĚĚƌĞƐƐ͗ZŽĂĚdŽǁŶ͕dŽƌƚŽůĂ͕ƌŝƚŝƐŚsŝƌŐŝŶ/ƐůĂŶĚƐ
Ϳ ; 33

العنو ا  :روب تو و  ,ت رتو ال ,الجووزر
العذراء البريط نيا

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ



Date: 23/03/2017
Trade Mark No.:
31157
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽďŽŽŬƐ
KŶůŝŶĞďŽŽŬƐƚŽƌĞ
In Class: 35

ĚĚƌĞƐƐ͗ZŽĂĚdŽǁŶ͕dŽƌƚŽůĂ͕ƌŝƚŝƐŚsŝƌŐŝŶ/ƐůĂŶĚƐ
Date: 23/03/2017

 :روب تو و  ,ت رتو ال ,الجووزر




Trade Mark No.: 31157
In Class: 35



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗sĞŚŝĐůĞƐ͖ƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌůŽĐŽŵŽƚŝŽŶďǇ
ůĂŶĚ͖ƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖WĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ

 املركبات ذات, اجهزة النقل الربي, املركبات: من اجل
 احملركات وقطع غيارها واكسسواراهتا


In the name of: SEAT, S.A.

Tra de Ma rk
In Cla ss : 35

392

No.:

3 115 7



Da te : 2 3 /0 3 /2 017



/ŶZĞ Ɛ ƉĞ Đƚ ŽĨ͗ĚǀĞ ƌƚŝ Ɛŝ ŶŐƐĞ ƌǀŝ ĐĞ ƐƌĞů Ăƚŝ ŶŐƚŽďŽŽŬƐ͕
KŶů ŝ ŶĞ ďŽŽŬƐƚŽƌĞ 
In

the

na me

o f: J a ma lo n

بيع

,ا لكتب

Inc .

ĚĚƌĞƐƐ͗ƵƚŽǀŝĂͲϮ͕<ŵ͘ϱϴϱ͕ϬϴϳϲϬDZdKZ>>͕
Z>KE͕^W/E
607



:

الجووزر

/ '/W

;

33

Ϳ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
Trade Mark No.: 31158

In Class: 12
 23/03/2017
Date:


تو
ر

ت

,

اخلدمات
اال نرتنت

و

تو

ني ا

روب

In the name
of: SEAT, S.A.
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗sĞŚŝĐůĞƐ͖ƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌůŽĐŽŵŽƚŝŽŶďǇ

اجل
من
ا لكتب عرب

:

كة
شر
ا

:

العنو

Ͳ dD W  ŐĞ ŶƚƐ
:
ا لتبليغ
عنوان
W͘KŽǆϯϴϬϬ ů ͲĞĞ ƌĞ Ś


06580 ,767




 وقطع غيارها واكسسواراهتا
 احملركات

 7102/13/73 : التاريخ

.ايه. اس, سيات: أبسم

 املركبات ذات, اجهزة النقل الربي, املركبات: من اجل
 احملركات وقطع غيارها واكسسواراهتا

. كووو ام,2-  اوت فيووو ايوووه: العنووو ا
. ايه. اس, سيات: أبسم

, بر وول نا, العنووو ارت ريوول06580 ,767

.ام

 كووو,2-  اوت فيووو ايوووه:

, بر وول نا,رت ريوول

06580 ,767

اسب ني

اسب ني

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







Z>KE͕^W/E

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

أبسم

العذرء
ا

 30092 : العالمة التجارية رقم
 07 : يف الصنف

; 34 Ϳ
ĚĚƌĞƐƐ͗ƵƚŽǀŝĂͲϮ͕<ŵ͘ϱϴϱ͕ϬϴϳϲϬDZdKZ>>͕
In the name of: SEAT, S.A.
Z>KE͕^W/E
ĚĚƌĞƐƐ͗ƵƚŽǀŝĂͲϮ͕<ŵ͘ϱϴϱ͕ϬϴϳϲϬDZdKZ>>͕
ůĂŶĚ͖ƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖WĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ












; 34608
Ϳ









Trade Mark No.: 31159
In Class: 5

:

البريط

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
 30092 : العالمة التجارية رقم
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
 07 : يف الصنف
 7102/13/73 : التاريخ
 املركبات ذات, اجهزة النقل الربي, املركبات: من اجل

Date: 23/03/2017





.مجلون ا نك

ا لتاريخ

اسب ني

In Class: 12



.ايه. اس,عرش
التاسعسيات
: العددأبسم
2017/10/1

اإلعال نية

:



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗sĞŚŝĐůĞƐ͖ƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌůŽĐŽŵŽƚŝŽŶďǇ
Trade Mark No.: 31158
 ůĂŶĚ͖ƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖WĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ




,ال

, بر وول نا,رت ريوول







املتعلقة

7102 /13 /73

. كووو ام,2-  اوت فيووو ايوووه: العنووو ا

 ĚĚƌĞ ƐƐ ͗ZŽĂĚdŽǁŶ͕dŽƌƚ ŽůĂ͕ƌŝƚ ŝƐ ŚsŝƌŐŝŶ/Ɛ ůĂŶĚƐ  
 ĚĚƌĞ ƐƐ ĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ





30092 : قم
ية ر
العالمة ا لتجار

39 : يف ا لصنف

; 34 Ϳ

Trade Mark No.: 31159
Date: 23/03/2017
In Class: 5

Date: 23/03/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
^ĂŶŝƚĂƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƵƐĞ͖
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĂŶŝƚĂƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƵƐĞ͖
ŚǇŐŝĞŶŝĐƉĂĚƐ͖ŚǇŐŝĞŶŝĐƚĂŵƉŽŶƐ͖ƉůĂƐƚĞƌƐ͖ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌ
ŚǇŐŝĞŶŝĐƉĂĚƐ͖ŚǇŐŝĞŶŝĐƚĂŵƉŽŶƐ͖ƉůĂƐƚĞƌƐ͖ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌ
ĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖ĚŝĂƉĞƌƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚŽƐĞŵĂĚĞŽĨƉĂƉĞƌĂŶĚ
ĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖ĚŝĂƉĞƌƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚŽƐĞŵĂĚĞŽĨƉĂƉĞƌĂŶĚ
ƚĞǆƚŝůĞƐ͘ĂďǇŝĂƉĞƌƐ
ƚĞǆƚŝůĞƐ͘ĂďǇŝĂƉĞƌƐ





 30095 : العالمة التجارية رقم
 9 : يف الصنف







 7102/13/73 : التاريخ

 30095 : العالمة التجارية رقم
 9 : يف الصنف

/13/73 : التاريخ
, لالغراض الطبية7102
الصحية
 املستحضرات: من اجل
 مواد, اللصقات, احلفاظات الصحية,اللبادات الصحية

, املستحضرات الصحية لالغراض الطبية: من اجل
 مواد, اللصقات, احلفاظات الصحية,اللبادات الصحية

 احلفاظات الصحية مبا فيها املصنوعة من,التضميد

 احلفاظات الصحية مبا فيها املصنوعة من,التضميد
  حفاظات االطفال,الورق او النسيج
In the name of: KALESAN SAGLIK VE HIJYEN
 شركة كالسان للمنتوجات: أبسم
URUNLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI الصحية والطبية والصناعة




Trade Mark No.: 31159
ĚĚƌĞƐƐ͗ϯ͘KZ'E/^Ez/K>'^/<D/>
In Class: 5
^Zd/h>sZ/EK͗ϰϲ^,/d<D/>ͬ'/EdWͬ
Date: 23/03/2017
dhZ<z
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
^ĂŶŝƚĂƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƵƐĞ͖
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

ŚǇŐŝĞŶŝĐƉĂĚƐ͖ŚǇŐŝĞŶŝĐƚĂŵƉŽŶƐ͖ƉůĂƐƚĞƌƐ͖ŵĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌ
ĚƌĞƐƐŝŶŐƐ͖ĚŝĂƉĞƌƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚŽƐĞŵĂĚĞŽĨƉĂƉĞƌĂŶĚ
ƚĞǆƚŝůĞƐ͘ĂďǇŝĂƉĞƌƐ







والتجارة احملدودة
 30095 : العالمة التجارية رقم
ووا، ل، المنطقووا الاوون يا ال: العنو ا
 9 : يف الصنف
18  رقووور-  جوو بة ك ووول وووربتج: التاريخ
 تركي/ نت ب7102غ/13
/ ل/73
هيو ك

,الطبية
لالغراض
الصحيةŐĞŶƚƐ
املستحضرات
: عنواناجل
من
/'/W
Ͳ dDW
: التبليغ
 مواد, اللصقات,الصحية
 احلفاظات,اللبادات الصحية
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
 احلفاظات الصحية مبا فيها املصنوعة من,التضميد
تشتمل العالمة على اللون االصفر واخلمري



W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

تشتمل العالمة على اللون االصفر واخلمري
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; 39609
Ϳ

In the name of: Dongguan Benson Automobile Glass
Co.,Ltd.

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗


ĨŽƌǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͕tŝŶĚƐĐƌĞĞŶƐ͕tŝŶĚƐŚŝĞůĚƐ͕tŝŶĚŽǁƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĞƌŝĂůĐŽŶǀĞǇŽƌƐ͕^ĐƌĞǁͲƉƌŽƉĞůůĞƌƐ͕dŝƌĞƐ
ĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͕ZĞĂƌǀŝĞǁŵŝƌƌŽƌƐ͕ŶƚŝͲĚĂǌǌůĞĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌ
ĨŽƌǀĞŚŝĐůĞǁŚĞĞůƐ͕tŝŶĚƐĐƌĞĞŶƐ͕tŝŶĚƐŚŝĞůĚƐ͕tŝŶĚŽǁƐ
ĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͕ZĞĂƌǀŝĞǁŵŝƌƌŽƌƐ͕ŶƚŝͲĚĂǌǌůĞĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌ

ǀĞŚŝĐůĞƐ͕ŝĐǇĐůĞƐ͕ĂƌƐ

ǀĞŚŝĐůĞƐ͕ŝĐǇĐůĞƐ͕ĂƌƐ

يف
 7102/13/73 : التاريخ

 الاين,727977  بروفينس

العالمة التجارية رقم
/'/W Ͳ30061
dDW : ŐĞŶƚƐ
: عنوان التبليغ
: الصنف
 يف: من اجل
 اطارات, داسرات مروحية,07
هوائية
انقالت
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
 7102 /13/73 : التاريخ
زجاج,مروحية
,داسراتكبات
االمامي للمر
االزجاج: اجل
,كبات
اطارات
,انقالت هوائية
لعجالت املر من

 زجاج, االزجاج االمامي للمركبات,لعجالت املركبات
, مرااي الرؤية اخللفية, شبابيك للمركبات,للمركبات

, مرااي الرؤية اخللفية, شبابيك للمركبات,للمركبات


, الدراجات اهلوائية,اجهزة مانعة للتوهج للمركبات
  السيارات
In the name of: Dongguan Benson Automobile Glass
 دونغوان بينسون: أبسم
Co.,Ltd.
In the name of: Dongguan Benson
Automobile
Glass
;
36
Ϳ
بينسون
:
أبسم
دونغوانيت دي
 ال,.غالس كو
اوتوموابيل
Co.,Ltd.
 ال يت دي,.اوتوموابيل غالس كو
ĚĚƌĞƐƐ͗>ƵĚŽŶŐsŝůůĂŐĞ͕,ƵŵĞŶdŽǁŶ͕ŽŶŐŐƵĂŶ
 هوووو ين,  ل بونوووون فيلووووي: العنوووو ا
ĚĚƌĞƐƐ͗>ƵĚŽŶŐsŝůůĂŐĞ͕,ƵŵĞŶdŽǁŶ͕ŽŶŐŐƵĂŶ
 هوووو ين,  ل بونوووون فيلووووي: العنوووو ا
ŝƚǇ͕'ƵĂŶŐĚŽŶŐWƌŽǀŝŶĐĞϱϮϯϵϯϱ͕W͘Z͘ŚŝŶĂ
 بونلووووو ا,  بونلوووو ا سوووويت, توووو و
ŝƚǇ͕'ƵĂŶŐĚŽŶŐWƌŽǀŝŶĐĞϱϮϯϵϯϱ͕W͘Z͘ŚŝŶĂ
 الاين,727977 بروفينس
بونلووووو ا
,  بونلوووو ا سوووويت, توووو و


, الدراجات اهلوائية,اجهزة مانعة للتوهج للمركبات
 السيارات

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
 الاين,727977 بروفينس





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ









; 36610
Ϳ








Trade Mark No.: 31161
In Class: 3
Date: 23/03/2017





 30060 : التجارية رقم
العالمة
 3 : يف الصنف

; 36 Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗

Trade Mark No.: 31161
ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
In Class: 3

ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
Date: 23/03/2017
ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ͕
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ

ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ͕
ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ

 7102/13/73 : التاريخ







 30060 : العالمة التجارية رقم
األقمشة ومواد اخرى
 مستحضرات تبييض: من اجل
 3 : يف الصنف
7102 /13
: التاريخ
 مستحضرات تنظيف,املالبس
وكي/73
غسيل
تستعمل يف

 مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى: من اجل
 مستحضرات تنظيف,تستعمل يف غسيل وكي املالبس

, عطور وزيوت عطرية, صابون,وصقل وجلي وكشط
 منظفات, غسول ( لوشن) للشعر,مستحضرات جتميل

, عطور وزيوت عطرية, صابون,وصقل وجلي وكشط
 منظفات, غسول ( لوشن) للشعر,مستحضرات جتميل

 أسنان
 أسنان
 ابيك كاغيت ساين يف: أبسم

In the name of: IPEK KAGIT SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI
ĚĚƌĞƐƐ͗<ĂƌĂŵƵƌƐĞů&ĂďƌŝŬĂdŽŬŵĂŬ<ŽǇƵ͕<ĂǀĂŬ
DĞǀŬŝ͕ůƚŝŶŽǀĂ͕ϳϳϳϬϬzĂůŽǀĂ͕dhZ<z

ت كم


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

Trade Mark No.: 31161
In Class: 3

Date:
23/03/2017









In Class:
12
ĞƌŝĂůĐŽŶǀĞǇŽƌƐ͕^ĐƌĞǁͲƉƌŽƉĞůůĞƌƐ͕dŝƌĞƐ
Date: 23/03/2017



أبسم

 بونلووووو ا, بونلوووو ا سوووويت
توووو و
07 ,: الصنف



Trade Mark No.: :31160
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ




:

 هوووو ين,30061
وووون فيلووووي:ية لرقمبون
: التجار
العنوووو ا
العالمة

ŝƚǇ͕'ƵĂŶŐĚŽŶŐWƌŽǀŝŶĐĞϱϮϯϵϯϱ͕W͘Z͘ŚŝŶĂ
In
Class: 12



دونغوان

 ال يت دي,.اوتوموابيل غالس كو

Trade
Mark No.: 31160
ĚĚƌĞƐƐ͗>ƵĚŽŶŐsŝůůĂŐĞ͕,ƵŵĞŶdŽǁŶ͕ŽŶŐŐƵĂŶ
Date: 23/03/2017

بينسون



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĂĐŚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌ

ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌůĂƵŶĚƌǇƵƐĞ͖ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕ƐĐŽƵƌŝŶŐ
ĂŶĚĂďƌĂƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƐŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ͕
ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ŚĂŝƌůŽƚŝŽŶƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ

تيكاريت انونيم شريكييت

 ك ار رسيل ف بري:

,  التين فووووو, يفكووووو

العن ا

 ك فووووو, ك يووووو

 تركي,  ي ل ف55500





/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
 30060 : العالمة التجارية رقم
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
 3 : يف الصنف
الكحلي واالزرق واالبيض
اللون
على
تشمل
 7102/13/العالمة
73 : التاريخ
والزهري
 مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى: اجل
من


 مستحضرات تنظيف,تستعمل يف غسيل وكي املالبس


, عطور وزيوت عطرية, صابون,وجلي وكشط
وصقل

Ϳ ; 0
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العالمة التجارية رقم  30063 :
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

Trade Mark No.: 31163

In Class: 30

يف الصنف  31 :

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
التاريخ  7102/13/76 :
الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
والرسوماتارز 
من اجل :

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
Z/

In the name of: SARI ALI TAWFEEQ ALSHOBAKI

عن العالمة
ساري علي توفيق
مبعزل :
أبسم

الشوبكي

العنووو ا :

2858821

ووو ر فر ووو

عنوان التبليغ :
7626670


Date: 26/03/2017

 ĚĚƌĞƐƐ͗&ĂƌŽƵŶ^ƚƌĞĞƚͲdƵůŬĂƌĞŵϬϵϮϲϳϲϲϮϭ

-طووو لكرم

فرعون

شارع

طولكرم ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :&ĂƌŽƵŶ^ƚƌĞĞƚͲdƵůŬĂƌĞŵϬϵϮϲϳϲϲϮϭ

Ϳ;7



ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق


ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام



احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

مبعزل عن العالمة






مبعزل عن العالمة
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Ϳ;7
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Trade Mark No.: 31164

العالمة التجارية رقم  30064 :

يف الصنف  75 :
التاريخ  7102/13/76 :









Trade Mark No.: 31164

العالمة التجارية رقم  30064 :

In Class: 29
Date: 26/03/2017

يف الصنف  75 :
التاريخ  7102/13/76 :

In Class: 29
Date: 26/03/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ
ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ

من اجل  :اللحوم واالمساك وحلوم الدواجن والصيد
وخالصات اللحم 
ĚĚƌĞƐƐ͗ũĞŶŝŶͲďŽƵƌƐĂĞĚƐƚƌĞĞƚ
العنو ا  :جنوين  -و ر بو ر سووعيو
In the name of: ahmad ghaleb mahmoud ghanem
أبسم  :أمحد غالب حممود غامن ج ال0786166661 :
من اجل  :اللحوم واالمساك وحلوم الدواجن والصيد
وخالصات اللحم 
In the name of: ahmad ghaleb mahmoud ghanem
أبسم  :أمحد غالب حممود غامن





العنو ا  :جنوين  -و

ج ال0786166661 :

عنوان التبليغ  :جنني  -شارع بور سعيد جوال:
1962422220وعيو
ر بو ر سو




ع بور سعيد جوال:
شار
جنني -
عنوان
30064
التبليغرية :رقم :
العالمة التجا

1962422220
يف الصنف  75 :

التاريخ  7102/13/76 :

من اجل  :اللحوم واالمساك وحلوم الدواجن والصيد
وخالصات اللحم 


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ũĞŶŝŶͲďŽƵƌƐĂĞĚƐƚƌĞĞƚ

ĚĚƌĞƐƐ͗ũĞŶŝŶͲďŽƵƌƐĂĞĚƐƚƌĞĞƚ




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ũĞŶŝŶͲďŽƵƌƐĂĞĚƐƚƌĞĞƚ

Trade
Mark No.: 31164


 Class: 29
In
Date: 26/03/2017

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ

ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ
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Trade Mark No.: 31165

العالمة التجارية رقم  30069 :

يف الصنف  00 :




In Class: 11



التاريخ  7102/13/76 :
يف الصنف  00 :
احلمامات  ،ابنيوهات  ،جاكوزي ،
من
أحواض7102 /
اجل13 /76: :
التاريخ

Date: 26/03/2017

Trade Mark No.: 31165

العالمة التجارية رقم  30069 :

من اجل

شاور 

شاور 

:

أحواض احلمامات  ،ابنيوهات  ،جاكوزي ،

أبسم  :قاهر ايسر شريد شريد

أبسم  :قاهر ايسر شريد شريد

 :نوووووو بلس _ سبسووووووطيا _

العنووووو ا



In Class: 11

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

ĂƚŚƚƵďƐ͕:ĂĐƵǌǌŝďĂƚŚƚƵďƐ͕ƐŚŽǁĞƌ
Date: 26/03/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚŚƚƵďƐ͕:ĂĐƵǌǌŝďĂƚŚƚƵďƐ͕ƐŚŽǁĞƌ

In the name of: QAHER YASER SHRAED SHRAED

In the name of: QAHER YASER SHRAED SHRAED
ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^ͺ^^dzͺd>ϬϱϵϵϲϳϲϴϭϬ

0799858610سبسووووووطيا _
العنووووو ا : :نوووووو بلس _
تلف

عنوان التبليغ  :انبلس _ سبسطية _ تلفون :
0799858610
تلف :
1955626201


ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^ͺ^^dzͺd>ϬϱϵϵϲϳϲϴϭϬ

عنوان التبليغ  :انبلس _ سبسطية _ تلفون :

1955626201



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^ͺ^^dzͺ
d>ϬϱϵϵϲϳϲϴϭϬ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^ͺ^^dzͺ
d>ϬϱϵϵϲϳϲϴϭϬ
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Trade Mark No.: 31166
In Class: 30

العالمة التجارية رقم  30066 :
يف الصنف  31 :

العالمة التجارية رقم  30066 :
يف الصنف  31 :

التاريخ  7102 /13/72 :

من اجل  :القهوة والش اي والسكر والكاكاو والقهوة
االصطناعية الدقيق واملستحضرات املصنوعة من

TradeDate:
Mark
No.: 31166
27/03/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌ
In Class:
30
͕ĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ
͖ĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ

احلبوب – اخلبز والكعك والفطائر واحللوايت – 
Date: 27/03/2017
التاريخ  7102/13/72 :
In the name of: shawar broths company for trading and
أبسم  :شركة شاور اخوان

للتجارة
والتسويقاي والسكر والكاكاو والقهوة
القهوة والش
من اجل :
العن ا  :الخليل الح وو
احلاووز
اخلليل
:
التبليغ
عنوان
االصطناعية الدقيق واملستحضرات املصنوعة من

markting

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ͕ĐŽĐŽĂ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ĨůŽƵƌ

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů
͕ĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͕ďƌĞĂĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝů

͖ĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ŝĐĞƐ




احلبوب – اخلبز والكعك والفطائر واحللوايت – 

In the name of: shawar broths company for trading and
شاور اخوان
أبسم  :شركة

markting
للتجارة والتسويق




Ϳ;9

العن ا  :الخليل الح وو

عنوان التبليغ  :اخلليل احلاووز





ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝů









ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝů

 اخلليل احلاووز: عنوان التبليغ
0799877692 

ϬϱϵϵϲϱϯϴϵϮ

25





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ŶĂďůƵƐƐŚĂƌĞĂŵĂƌĞƚ

3/2017
396ďŽƌũďůĞďŽƐƚĞůϬϱϵϵϲϱϯϴϵϮ

ŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
 ; 9 615
Ϳ

بليب س تلف

 7

شارع عمارة برج بليبوس-  انبلس: عنوان التبليغ
 العدد
7102 /13
2017/10/1
التاسع عرش

1955693257 تلفون
 س ولباس القدم واغطية الراس




me of: khaled
abed alraheem rezeq samara


عبد الرحيم رزق




ŶĂďůƵƐƐŚĂƌĞĂŵĂƌĞƚďŽƌũďůĞďŽƐƚĞů
Trade Mark No.: 31167
ϵϮ

In Class: 25

ĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐƐŚĂƌĞĂŵĂƌĞƚ
;6Ϳ
Date: 27/03/2017
ďŽƐƚĞůϬϱϵϵϲϱϯϴϵϮ





م و رة بوورج

 و ر- ن و بلس

 العالمة
 30062 : التجارية رقم
0799877692
 79 : يف الصنف





شارع عمارة برج بليبوس-  انبلس:
 7102/13/72 : التاريخ
195569

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
  املالبس ولباس القدم واغطية الراس: من اجل
In
the
name
of:
ali
omar
mohamad
aboutayyoun
أبسم
In the name of: khaled abed alraheem rezeq samara
ابوطيونرزق
دمحم الرحيم
عليخالدعمرعبد: : أبسم
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͺĂƐĞĞƌĂϬϱϵϵϳϯϭϵϯϲ
 نووووووو بلس_بوار اووووووويرة: العنووووووو ا
مسارة
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐƐŚĂƌĞĂŵĂƌĞƚďŽƌũďůĞďŽƐƚĞů
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͺĂƐĞĞƌĂ
ϬϱϵϵϲϱϯϴϵϮ
Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐƐŚĂƌĞĂŵĂƌĞƚ
ďŽƌũďůĞďŽƐƚĞůϬϱϵϵϲϱϯϴϵϮ



عصرية

: عنوان التبليغ
بليب س تلف
1955230536
جوال
شارع عمارة برج بليبوس-  انبلس: عنوان_ التبليغ
1955693257 تلفون

;6Ϳ
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انبلس_دوار

0799877692


 



Trade Mark No.: 31168

 30062 : رقم

In Class: 35
; aboutayyoun
2Ϳ
In the name of: ali omar mohamad
Date:
27/03/2017

;6Ϳ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͺĂƐĞĞƌĂ
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͺĂƐĞĞƌĂϬϱϵϵϳϯϭϵϯϲ

Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ

0799571978_ج ال
 و ر-  ن و بلس: العن و ا

م و رة بوورج

 39 : يف الصنف
 7102/13/72 : التاريخ

اووووووويرة

 نووووووو بلس_بوار:

عصرية

انبلس_دوار

:
التبليغ
عنوان
 النشاط املكتيب
1955230536 _ جوال
 علي عمر دمحم ابوطيون: أبسم


 نووووووو بلس_بوار اووووووويرة: العنووووووو ا





Trade Mark No.: 31169
ŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖

ŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
 In Class: 29

Trade Mark No.: 31168
Date:
27/03/2017
In
Class:
35

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ƉƌŽĐĞƐƐĞĚ
;2Ϳ
Date:
27/03/2017

ŵĞĂƚƉƌŽĚƵĐƚƐ͘ƌŝĞĚƉƵůƐĞƐ͘^ŽƵƉƐ͕ďŽƵŝůůŽŶ͘WƌŽĐĞƐƐĞĚ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ŽůŝǀĞƐ͕ŽůŝǀĞƉĂƐƚĞ͘DŝůŬĂŶĚŵŝůŬƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ďƵƚƚĞƌ͘ĚŝďůĞ
Trade
Mark No.: 31169
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

ŽŝůƐ͘ƌŝĞĚ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĨƌŽǌĞŶ͕ĐŽŽŬĞĚ͕ƐŵŽŬĞĚŽƌƐĂůƚĞĚ
In Class: 29
ĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ƚŽŵĂƚŽƉĂƐƚĞ͘WƌĞƉĂƌĞĚŶƵƚƐĂŶĚ
Date: 27/03/2017
ĚƌŝĞĚĨƌƵŝƚƐĂƐƐŶĂĐŬƐ͘,ĂǌĞůŶƵƚƐƉƌĞĂĚƐĂŶĚƉĞĂŶƵƚďƵƚƚĞƌ͖
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ƉƌŽĐĞƐƐĞĚ
ƚĂŚŝŶŝ;ƐĞƐĂŵĞƐĞĞĚƉĂƐƚĞͿ͘ŐŐƐĂŶĚƉŽǁĚĞƌĞĚĞŐŐƐ͘
ŵĞĂƚƉƌŽĚƵĐƚƐ͘ƌŝĞĚƉƵůƐĞƐ͘^ŽƵƉƐ͕ďŽƵŝůůŽŶ͘WƌŽĐĞƐƐĞĚ
WŽƚĂƚŽĐŚŝƉƐ͘

ŽůŝǀĞƐ͕ŽůŝǀĞƉĂƐƚĞ͘DŝůŬĂŶĚŵŝůŬƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ďƵƚƚĞƌ͘ĚŝďůĞ
ŽŝůƐ͘ƌŝĞĚ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĨƌŽǌĞŶ͕ĐŽŽŬĞĚ͕ƐŵŽŬĞĚŽƌƐĂůƚĞĚ
ĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ƚŽŵĂƚŽƉĂƐƚĞ͘WƌĞƉĂƌĞĚŶƵƚƐĂŶĚ
ĚƌŝĞĚĨƌƵŝƚƐĂƐƐŶĂĐŬƐ͘,ĂǌĞůŶƵƚƐƉƌĞĂĚƐĂŶĚƉĞĂŶƵƚďƵƚƚĞƌ͖
ƚĂŚŝŶŝ;ƐĞƐĂŵĞƐĞĞĚƉĂƐƚĞͿ͘ŐŐƐĂŶĚƉŽǁĚĞƌĞĚĞŐŐƐ͘
WŽƚĂƚŽĐŚŝƉƐ͘

العنووووووو ا

واالعالن وادارة وتوجيو وتفعي
_ الدعاية: اجلال
0799571978
من ج


ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͺĂƐĞĞƌĂϬϱϵϵϳϯϭϵϯϲ

:ŶĂďůƵƐͺĂƐĞĞƌĂ
rk No.: ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
31168
Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ
;2Ϳ

35
617
3/2017




العالمة

 علي عمر دمحم ابوطيون: أبسم


In
the name of: ali omar mohamad aboutayyoun



التجارية

عصرية


انبلس_دوار

0799571978_ج ال




: التبليغ
  عنوان: رقم
 30062
1955230536_جوال
 3


 7102
/13




وتوجيو وتفعي
دعاية
 30065 :وادارة
واالعالنالتجارية رقم
العالمة



 75
: الصنف
 30062 : رقم
التجارية
يفالعالمة




 7102 /13
: التاريخ
39/72
: الصنف
يف
 الدواجن وحلوم الطرائد؛،ك7102
 األمسا/،اللحوم
:
اجل
من
13/72 : التاريخ




،الشورابت
.املطبوخة
اللحوم
منتجات
وتفعي
وتوجيو.اجملففة
البقولوادارة
واالعالن
الدعاية
: اجل
من
30065 : العالمة التجارية رقم
 احلليب. معجون الزيتون،ضر
املكتيبالز
.:اللحوم
مرق
ّ يتون احمل
النشاط
  75
الصنف
يف

13/72 ومنتجات
: التاريخ
. الزيوت الصاحله لالكل.7102
 الزبدة/،احلليب
 الدواجن وحلوم الطرائد؛، األمساك، اللحوم: من اجل

 الفواكه واخلضار، املطبوخة، اجملمدة،  احملفوظة،اجملففة

ّ
، الشورابت. البقول اجملففة.املطبوخة
منتجات اللحوم
 احملضّرة.املكسرات
.البندوره
رب
واململحة؛
املدخنة
احلليب
معجون الزيتون
،ضر
احمل
يتون
ز
 ال.اللحوم
مرق
ّ

.وزبدة
للدهنلالكل
الصاحله
 الز.الزبدة
البندقيوتالقابل
.اجملففة،احلليب
ومنتجاتواألغذية
والفواكه
 الفواكه واخلضار، املطبوخة،اجملمدة
،  احملفوظة،اجملففة
ّ

يف تيكاريت أنونيم سريكييت

، الشورابت. البقول اجملففة.منتجات اللحوم املطبوخة
ŽůŝǀĞƐ͕ŽůŝǀĞƉĂƐƚĞ͘DŝůŬĂŶĚŵŝůŬƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ďƵƚƚĞƌ͘ĚŝďůĞ
ĚĚƌĞƐƐ͗ƚĂƚƵƌŬKƌŐĂŶŝǌĞ^ĂŶĂǇŝŽůŐĞƐŝϭϬϬϬϯ^ŽŬĂŬ
 ن و يز،ر
أورج
الأتزو ت: .اللحوم
مرق العن و ا
ŽŝůƐ͘ƌŝĞĚ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĨƌŽǌĞŶ͕ĐŽŽŬĞĚ͕ƐŵŽŬĞĚŽƌƐĂůƚĞĚ
 احلليب.سوون يالزيتون
معجون
ض
ّ يتونر احمل
ĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ƚŽŵĂƚŽƉĂƐƚĞ͘WƌĞƉĂƌĞĚŶƵƚƐĂŶĚ
EŽ͗ϯŝŐůŝ/ǌŵŝƌ͕dƵƌŬĞǇ
7:سوووو ك رقوووور
10007
ومنتجات سوووو
ب لل
.الزبدة
،احلليب
عرش
التاسع
العدد
ĚƌŝĞĚĨƌƵŝƚƐĂƐƐŶĂĐŬƐ͘,ĂǌĞůŶƵƚƐƉƌĞĂĚƐĂŶĚƉĞĂŶƵƚďƵƚƚĞƌ͖ . الزيوت الصاحله لالكل2017/10/1
397
سيجل ا ت يزا تركي
ƚĂŚŝŶŝ;ƐĞƐĂŵĞƐĞĞĚƉĂƐƚĞͿ͘ŐŐƐĂŶĚƉŽǁĚĞƌĞĚĞŐŐƐ͘
 الفواكه واخلضار، املطبوخة،اجملمدة
ّ ،  احملفوظة،اجملففة
WŽƚĂƚŽĐŚŝƉƐ͘

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 املكسرات احملضّرة.املدخنة واململحة؛ رب البندوره
 البرية4427 ب. ص

 البندق القابل للدهن وزبدة.والفواكه واألغذية اجملففة

 البيض.(الفستق؛ الطحينية ) معجون بذرة السمسم

تشتمل العالمة على اللون االمحر واالصفر والبين
 . رقائق البطاطس.ومسحوق البيض


In the name of: FELDA IFFCO GIDA SANAYI VE
سنايي
جيدا
إفكو
فيلدا
:
أبسم

TICARET ANONIM SIRKETI
يف تيكاريت أنونيم سريكييت
In the name of: ali omar mohamad aboutayyoun
 علي عمر دمحم ابوطيون: أبسم
ĚĚƌĞƐƐ͗ƚĂƚƵƌŬKƌŐĂŶŝǌĞ^ĂŶĂǇŝŽůŐĞƐŝϭϬϬϬϯ^ŽŬĂŬ
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͺĂƐĞĞƌĂϬϱϵϵϳϯϭϵϯϲ
أورجبون واريز سوون ي
أت و ت: : وووووو ا
العنوو ا
العن
اووووووويرة
_نوووووووربلس
;2Ϳ
0799571978_ج ال
EŽ͗ϯŝŐůŝ/ǌŵŝƌ͕dƵƌŬĞǇ
7: سوووو ك رقوووور10007 ب لل سوووو


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͺĂƐĞĞƌĂ
Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ

عصرية

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

- للملكية الفكرية









;2Ϳ

618



Trade Mark No.: 31170
In Class: 30

انبلس_دوار

;2Ϳ

Date: 27/03/2017
Trade Mark No.:
31169
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ŽĨĨĞĞ͕ĐŽĐŽĂ͖ĐŽĨĨĞĞŽƌĐŽĐŽĂďĂƐĞĚ
ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞďĂƐĞĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ͘WĂƐƚĂ͕ƐƚƵĨĨĞĚ
In Class: 29
ĚƵŵƉůŝŶŐƐ͕ŶŽŽĚůĞƐ͘WĂƐƚƌŝĞƐĂŶĚďĂŬĞƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐďĂƐĞĚŽŶ
Date: 27/03/2017
ĨůŽƵƌ͖ĚĞƐƐĞƌƚƐďĂƐĞĚŽŶĨůŽƵƌĂŶĚĐŚŽĐŽůĂƚĞ͖ďƌĞĂĚ͕Ɛŝŵŝƚ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ƉƌŽĐĞƐƐĞĚ
dƵƌŬŝƐŚƌŝŶŐͲƐŚĂƉĞĚďĂŐĞůĐŽǀĞƌĞĚǁŝƚŚƐĞƐĂŵĞƐĞĞĚƐ͕
ŵĞĂƚƉƌŽĚƵĐƚƐ͘ƌŝĞĚƉƵůƐĞƐ͘^ŽƵƉƐ͕ďŽƵŝůůŽŶ͘WƌŽĐĞƐƐĞĚ
ŽůŝǀĞƐ͕ŽůŝǀĞƉĂƐƚĞ͘DŝůŬĂŶĚŵŝůŬƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ďƵƚƚĞƌ͘ĚŝďůĞ
ƉŽ͍ĂĕĂdƵƌŬŝƐŚďĂŐĞů͕ƉŝƚĂ͕ƐĂŶĚǁŝĐŚĞƐ͕ŬĂƚŵĞƌdƵƌŬŝƐŚ
ŽŝůƐ͘ƌŝĞĚ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĨƌŽǌĞŶ͕ĐŽŽŬĞĚ͕ƐŵŽŬĞĚŽƌƐĂůƚĞĚ
ƉĂƐƚƌǇ͕ƉŝĞƐ͕ĐĂŬĞƐ͕ďĂŬůĂǀĂdƵƌŬŝƐŚĚĞƐƐĞƌƚďĂƐĞĚŽŶ
ĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ƚŽŵĂƚŽƉĂƐƚĞ͘WƌĞƉĂƌĞĚŶƵƚƐĂŶĚ
ĚŽƵŐŚĐŽĂƚĞĚǁŝƚŚƐǇƌƵƉ͕ŬĂĚĂǇ͍ĨdƵƌŬŝƐŚĚĞƐƐĞƌƚďĂƐĞĚ
ĚƌŝĞĚĨƌƵŝƚƐĂƐƐŶĂĐŬƐ͘,ĂǌĞůŶƵƚƐƉƌĞĂĚƐĂŶĚƉĞĂŶƵƚďƵƚƚĞƌ͖
ƚĂŚŝŶŝ;ƐĞƐĂŵĞƐĞĞĚƉĂƐƚĞͿ͘ŐŐƐĂŶĚƉŽǁĚĞƌĞĚĞŐŐƐ͘
ŽŶĚŽƵŐŚ͖ĚĞƐƐĞƌƚƐďĂƐĞĚŽŶĚŽƵŐŚĐŽĂƚĞĚǁŝƚŚƐǇƌƵƉ͖
WŽƚĂƚŽĐŚŝƉƐ͘
ƉƵĚĚŝŶŐƐ͕ĐƵƐƚĂƌĚ͕ŬĂǌĂŶĚŝďŝdƵƌŬŝƐŚƉƵĚĚŝŶŐ͕ƌŝĐĞ
Trade
Mark No.: 31170
ƉƵĚĚŝŶŐ͕ŬĞ͍ŬƺůdƵƌŬŝƐŚƉƵĚĚŝŶŐ͘,ŽŶĞǇ͕ďĞĞƉŽůůĞŶĨŽƌ
ŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ƉƌŽƉŽůŝƐĨŽƌĨŽŽĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͘
In Class: 30
ŽŶĚŝŵĞŶƚƐĨŽƌĨŽŽĚƐƚƵĨĨ͕ǀĂŶŝůůĂ;ĨůĂǀŽƌŝŶŐͿ͕ƐƉŝĐĞƐ͕ƐĂƵĐĞƐ
Date:
27/03/2017
;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͕ƚŽŵĂƚŽƐĂƵĐĞ͘zĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐƉŽǁĚĞƌ͘&ůŽƵƌ͕
ƐĞŵŽůŝŶĂ͕ƐƚĂƌĐŚĨŽƌĨŽŽĚ͘^ƵŐĂƌ͕ĐƵďĞƐƵŐĂƌ͕ƉŽǁĚĞƌĞĚ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ŽĨĨĞĞ͕ĐŽĐŽĂ͖ĐŽĨĨĞĞŽƌĐŽĐŽĂďĂƐĞĚ
ƐƵŐĂƌ͘dĞĂ͕ŝĐĞƚĞĂ͘ŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ďŝƐĐƵŝƚƐ͕
ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞďĂƐĞĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ͘WĂƐƚĂ͕ƐƚƵĨĨĞĚ
ĐƌĂĐŬĞƌƐ͕ǁĂĨĞƌƐ͘ŚĞǁŝŶŐŐƵŵƐ͘/ĐĞͲĐƌĞĂŵ͕ĞĚŝďůĞŝĐĞƐ͘
ĚƵŵƉůŝŶŐƐ͕ŶŽŽĚůĞƐ͘WĂƐƚƌŝĞƐĂŶĚďĂŬĞƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐďĂƐĞĚŽŶ
^Ăůƚ͘ĞƌĞĂůͲďĂƐĞĚƐŶĂĐŬĨŽŽĚ͕ƉŽƉĐŽƌŶ͕ĐƌƵƐŚĞĚŽĂƚƐ͕ĐŽƌŶ
ĨůŽƵƌ͖ĚĞƐƐĞƌƚƐďĂƐĞĚŽŶĨůŽƵƌĂŶĚĐŚŽĐŽůĂƚĞ͖ďƌĞĂĚ͕Ɛŝŵŝƚ
ĐŚŝƉƐ͕ďƌĞĂŬĨĂƐƚĐĞƌĞĂůƐ͕ƉƌŽĐĞƐƐĞĚǁŚĞĂƚĨŽƌŚƵŵĂŶ
dƵƌŬŝƐŚƌŝŶŐͲƐŚĂƉĞĚďĂŐĞůĐŽǀĞƌĞĚǁŝƚŚƐĞƐĂŵĞƐĞĞĚƐ͕
ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ĐƌƵƐŚĞĚďĂƌůĞǇĨŽƌŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕
ƉŽ͍ĂĕĂdƵƌŬŝƐŚďĂŐĞů͕ƉŝƚĂ͕ƐĂŶĚǁŝĐŚĞƐ͕ŬĂƚŵĞƌdƵƌŬŝƐŚ
ƉƌŽĐĞƐƐĞĚŽĂƚƐĨŽƌŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ƉƌŽĐĞƐƐĞĚƌǇĞĨŽƌ
ƉĂƐƚƌǇ͕ƉŝĞƐ͕ĐĂŬĞƐ͕ďĂŬůĂǀĂdƵƌŬŝƐŚĚĞƐƐĞƌƚďĂƐĞĚŽŶ
ŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ƌŝĐĞ͘DŽůĂƐƐĞƐĨŽƌĨŽŽĚ͘
ĚŽƵŐŚĐŽĂƚĞĚǁŝƚŚƐǇƌƵƉ͕ŬĂĚĂǇ͍ĨdƵƌŬŝƐŚĚĞƐƐĞƌƚďĂƐĞĚ
ŽŶĚŽƵŐŚ͖ĚĞƐƐĞƌƚƐďĂƐĞĚŽŶĚŽƵŐŚĐŽĂƚĞĚǁŝƚŚƐǇƌƵƉ͖
ƉƵĚĚŝŶŐƐ͕ĐƵƐƚĂƌĚ͕ŬĂǌĂŶĚŝďŝdƵƌŬŝƐŚƉƵĚĚŝŶŐ͕ƌŝĐĞ
ƉƵĚĚŝŶŐ͕ŬĞ͍ŬƺůdƵƌŬŝƐŚƉƵĚĚŝŶŐ͘,ŽŶĞǇ͕ďĞĞƉŽůůĞŶĨŽƌ
ŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ƉƌŽƉŽůŝƐĨŽƌĨŽŽĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͘

:
التبليغ
عنوان
سيجل ا ت يزا تركي
1955230536
_ جوال

 سااب وشركاهم: عنوان التبليغ

 البرية4427 ب. ص



تشتمل العالمة على اللون االمحر واالصفر والبين








 30021 : العالمة ا لتجارية رقم
 31 : يف الصنف

 7102/13/72 : التاريخ

 30065
 : رقم
التجارية
العالمة
املشروابت اليت أساسها
الكاكاو؛
،القهوة
: اجل
من


 75 : يف الصنف
 املشروابت اليت أساسها،الكاكاو
القهوة أو
 7102/13/72 : التاريخ

معكرونة
،حملشوة
الفطائر ا
،املعكرونة
وحلوم الطرائد؛
الدواجن
،األمساك
، اللحوم.:كوالته
الشواجل
من
،ابت
ر
الشو
.
اجملففة
البقول
.
املطبوخة
اللحوم
منتجات
 املعجنات ومنتجات املخابز اليت أساسها.النودلز
 احلليب. معجون الزيتون، الزيتون احملضر.مرق اللحوم

الطحني؛ احللوايت اليت ّأساسها الطحني والشوكوال؛
. الزيوت الصاحله لالكل. الزبدة،ومنتجات احلليب


حلقات
 تركية،دة
معجنات
 سيميت،اجملففة
،اخلبز
شكل واخلضار
على الفواكه
،املطبوخة
اجملم
،) احملفوظة
ّ
خبز احملضّرة
املكسرات
البندو
،البيتا
،تركية.ره30021
ربمعجنات
(واململحة؛
ابلسمسم
مغطاة
 : ،رقم
املدخنة ا لتجارية
العالمة
 البندق القابل للدهن وزبدة.والفواكه واألغذية اجملففة

31 : الصنف
يف
 البيض.(الطحينية  ) معجون بذرة السمسم
الفستق؛
،( )معجنات تركية.حملشية
ا
الرقائق
حلوايت
،الشطائر
البطاطس
رقائق/13
.البيض
 7102
/72ومسحوق
: التاريخ

اليت أساسها
املشروابتنركية
الكاكاو؛ )حلوى
 البقالوة،القهوة
،الكعك: اجل
،الفطائر
أساسها
من
 كنافة )حلوايت تركية،(العجني املغطّى ابلشراب املركز
 املشروابت اليت أساسها،القهوة أو الكاكاو
أساسها العجني(؛ احللوايت اليت أساسها العجني املغطاة
 معكرونة، الفطائر احملشوة، املعكرونة.الشوكوالته
 حلو احلليب، الكاسرتد،ابلقطر؛ حلوى البودينغ
 املعجنات ومنتجات املخابز اليت أساسها.النودلز
، حلوى البودينغ ابألرز،(ابلكراميل )البودينغ الرتكي
الطحني؛ احللوايت اليت أساسها الطحني والشوكوال؛
 لقاح النحل لالستهالك، العسل.املهلبية الرتكية
 سيميت ) معجنات تركية على شكل حلقات،اخلبز
 هبارات للمواد. مشع النحل ألغراض غذائية،البشري
، خبز البيتا، معجنات تركية،(مغطاة ابلسمسم
، البهارات،() املنكهات
 الفانيال،الغذائية

أساسها العجني(؛ احللوايت اليت أساسها العجني املغطاة
ابلقطر؛ حلوى البودينغ ،الكاسرتد ،حلو احلليب
التاسع )عرش
العدد
 ،2017/10/1حلوى البودينغ ابألرز،
البودينغ الرتكي(
ابلكراميل

املهلبية الرتكية .العسل ،لقاح النحل لالستهالك
البشري ،مشع النحل ألغراض غذائية .هبارات للمواد

^Ăůƚ͘ĞƌĞĂůͲďĂƐĞĚƐŶĂĐŬĨŽŽĚ͕ƉŽƉĐŽƌŶ͕ĐƌƵƐŚĞĚŽĂƚƐ͕ĐŽƌŶ
ĐŚŝƉƐ͕ďƌĞĂŬĨĂƐƚĐĞƌĞĂůƐ͕ƉƌŽĐĞƐƐĞĚǁŚĞĂƚĨŽƌŚƵŵĂŶ
͕ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ĐƌƵƐŚĞĚďĂƌůĞǇĨŽƌŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ
ƉƌŽĐĞƐƐĞĚŽĂƚƐĨŽƌŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ƉƌŽĐĞƐƐĞĚƌǇĞĨŽƌ
398
͘ŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ƌŝĐĞ͘DŽůĂƐƐĞƐĨŽƌĨŽŽĚ

) املنكهات( ،البهارات،
الغذائية ،الفانيال
الصلصات)توابل( ،صلصة البندورة .مسحوق اخلمرية ،

مسحوق اخلبيز .الدقيق ،السميد ،نشا الطعام.

السكر ،مكعبات السكر ،مسحوق السكر .الشاي،
الشاي املثلج .احللوايت ،الشوكوال ،البسكويت،
املقرمشات ،البسكويت اهلش والرقيق .العلكة .البوظة،

املثلجات القابلة لألكل .امللح .الوجبات اخلفيفة اليت
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 .دبس للطعام .
أبسم  :فيلدا إفكو جيدا سنايي

In the name of: FELDA IFFCO GIDA SANAYI VE
In the name of: ali omar mohamad aboutayyoun
TICARET
ANONIM SIRKETI

أبسم  :علي عمر دمحم ابوطيون

يت اأنونيم سريكييت
يف تيكار
العنووووووو

 :نووووووو بلس_بوار

Ϳ;5

ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͺĂƐĞĞƌĂϬϱϵϵϳϯϭϵϯϲ

اووووووويرة

0799571978
ج
أورج ن و يز سوون ي ĚĚƌĞƐƐ͗ƚĂƚƵƌŬKƌŐĂŶŝǌĞ^ĂŶĂǇŝŽůŐĞƐŝϭϬϬϬϯ^ŽŬĂŬ
العن والا_  :أت و ت ر
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͺĂƐĞĞƌĂ
ة
عصري
دوار
_
انبلس
:
التبليغ
عنوان
EŽ͗ϯŝŐůŝ/ǌŵŝƌ͕dƵƌŬĞǇ
ب لل سوووو  10007سوووو ك رقوووور7:
Ϭϱϵϵϳϯϭϵϯϲ
جوال _ 1955230536


 سيجل ا ت يزا تركي


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -


ص .ب  4427البرية


تشتمل العالمة على اللون االمحر واالصفر والبين
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Trade Mark No.: 31171

العالمة التجارية رقم  30020 :

In Class: 35

يف الصنف  39 :

التاريخ  7102/13/72 :

من اجل  :خدمات الدعاية واإلعالن ،التسويق


العالمة التجارية رقم  30065 :

العامة؛  خدمات تنظيم املعارض والعروض
والعالقات 75 :
يف الصنف
لألغراض 7102
التاريخية/13/72 :
التجارية والدعاية واإلعالن.
التجار
من اجل



:

اللحوم ،األمساك ،الدواجن وحلوم الطرائد؛

خدمات الوظائف املكتبية ؛ اخلدمات السكراترية؛

منتجات اللحوم املطبوخة .البقول اجملففة .الشورابت،
ين؛
الزيتون.لآلخر
الصحف
الشرتاكاتر ،يف
تنظيمالز ا
خدمات
احلليب
معجون
ض
اللحوم.
مرق
يتون احمل ّ

خدماتلالكل.
اإلحصائية؛ الصاحله
الزبدة .الزيوت
احلليب،
أتجري
البياانت
ومنتجات جتميع
خدمات
اجملففة ،احملفوظة  ،اجملمدة ،املطبوخة ،الفواكه واخلضار

ّ
قواعد
خدمات تنظيم املعلومات يف
آالت املكاتب؛
املدخنة واململحة؛ رب البندوره .املكسرات احملضرة
ّ

غري
القابلللمشرت
البندقاهلاتف
اجملففة.على
احلاسوب؛ الرد
بياانت
كنيوزبدة
للدهن
كه واألغذية
والفوا
البيض
(.
السمسم
بذرة
معجون
)
الطحينية
الفستق؛
املوجودين .خدمات إدارة األعمال  ،خدمات تويل

Date: 27/03/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͕ŵĂƌŬĞƚŝŶŐĂŶĚƉƵďůŝĐ

Trade Mark No.: 31169
ƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĂŶĚƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌ
In Class: 29
͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͘KĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
ƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂůƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĂƌƌĂŶŐŝŶŐŶĞǁƐƉĂƉĞƌƐƵďƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐĨŽƌ
Date: 27/03/2017
͖ŽƚŚĞƌƐ͖ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶŽĨƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐ͖ƌĞŶƚĂůŽĨŽĨĨŝĐĞŵĂĐŚŝŶĞƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ƉƌŽĐĞƐƐĞĚ
ŵĞĂƚƉƌŽĚƵĐƚƐ͘ƌŝĞĚƉƵůƐĞƐ͘^ŽƵƉƐ͕ďŽƵŝůůŽŶ͘WƌŽĐĞƐƐĞĚ
͖ƐǇƐƚĞŵŝǌĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ
ŽůŝǀĞƐ͕ŽůŝǀĞƉĂƐƚĞ͘DŝůŬĂŶĚŵŝůŬƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ďƵƚƚĞƌ͘ĚŝďůĞ
ƚĞůĞƉŚŽŶĞĂŶƐǁĞƌŝŶŐĨŽƌƵŶĂǀĂŝůĂďůĞƐƵďƐĐƌŝďĞƌƐ͘ƵƐŝŶĞƐƐ
ŽŝůƐ͘ƌŝĞĚ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĨƌŽǌĞŶ͕ĐŽŽŬĞĚ͕ƐŵŽŬĞĚŽƌƐĂůƚĞĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĂŶĚďƵƐŝŶĞƐƐ
ĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ƚŽŵĂƚŽƉĂƐƚĞ͘WƌĞƉĂƌĞĚŶƵƚƐĂŶĚ
͖ĚƌŝĞĚĨƌƵŝƚƐĂƐƐŶĂĐŬƐ͘,ĂǌĞůŶƵƚƐƉƌĞĂĚƐĂŶĚƉĞĂŶƵƚďƵƚƚĞƌ
͖ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͖ĂĐĐŽƵŶƚŝŶŐ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇƐĞƌǀŝĐĞƐ
͘ƚĂŚŝŶŝ;ƐĞƐĂŵĞƐĞĞĚƉĂƐƚĞͿ͘ŐŐƐĂŶĚƉŽǁĚĞƌĞĚĞŐŐƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞůƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ͕ƉĞƌƐŽŶŶĞůƉůĂĐĞŵĞŶƚ͕ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ
͘WŽƚĂƚŽĐŚŝƉƐ
ĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ŝŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ƚĞŵƉŽƌĂƌǇƉĞƌƐŽŶŶĞů
͕ƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ƵĐƚŝŽŶĞĞƌŝŶŐ͘dŚĞďƌŝŶŐŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌ
͖ĨŽƌƚŚĞďĞŶĞĨŝƚŽĨŽƚŚĞƌƐ͕ŽĨDĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ
͘ƉƌŽĐĞƐƐĞĚŵĞĂƚƉƌŽĚƵĐƚƐ͘ƌŝĞĚƉƵůƐĞƐ͘^ŽƵƉƐ͕ďŽƵŝůůŽŶ

ƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂůƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĂƌƌĂŶŐŝŶŐŶĞǁƐƉĂƉĞƌƐƵďƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐĨŽƌ
ŽƚŚĞƌƐ͖ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶŽĨƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐ͖ƌĞŶƚĂůŽĨŽĨĨŝĐĞŵĂĐŚŝŶĞƐ͖
ƐǇƐƚĞŵŝǌĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖
ƚĞůĞƉŚŽŶĞĂŶƐǁĞƌŝŶŐĨŽƌƵŶĂǀĂŝůĂďůĞƐƵďƐĐƌŝďĞƌƐ͘ƵƐŝŶĞƐƐ
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ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĂŶĚďƵƐŝŶĞƐƐ
ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͖ĂĐĐŽƵŶƚŝŶŐ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ƉĞƌƐŽŶŶĞůƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ͕ƉĞƌƐŽŶŶĞůƉůĂĐĞŵĞŶƚ͕ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ
ĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ŝŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ƚĞŵƉŽƌĂƌǇƉĞƌƐŽŶŶĞů
ƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ƵĐƚŝŽŶĞĞƌŝŶŐ͘dŚĞďƌŝŶŐŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌ͕
ĨŽƌƚŚĞďĞŶĞĨŝƚŽĨŽƚŚĞƌƐ͕ŽĨDĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖
ƉƌŽĐĞƐƐĞĚŵĞĂƚƉƌŽĚƵĐƚƐ͘ƌŝĞĚƉƵůƐĞƐ͘^ŽƵƉƐ͕ďŽƵŝůůŽŶ͘
WƌŽĐĞƐƐĞĚŽůŝǀĞƐ͕ŽůŝǀĞƉĂƐƚĞ͘DŝůŬĂŶĚŵŝůŬƉƌŽĚƵĐƚƐ͕
ďƵƚƚĞƌ͘ĚŝďůĞŽŝůƐ͘ƌŝĞĚ͕ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĨƌŽǌĞŶ͕ĐŽŽŬĞĚ͕
ƐŵŽŬĞĚŽƌƐĂůƚĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ƚŽŵĂƚŽƉĂƐƚĞ͘
WƌĞƉĂƌĞĚŶƵƚƐĂŶĚĚƌŝĞĚĨƌƵŝƚƐĂƐƐŶĂĐŬƐ͘,ĂǌĞůŶƵƚƐƉƌĞĂĚƐ
ĂŶĚƉĞĂŶƵƚďƵƚƚĞƌ͖ƚĂŚŝŶŝ;ƐĞƐĂŵĞƐĞĞĚƉĂƐƚĞͿ͘ŐŐƐĂŶĚ
ƉŽǁĚĞƌĞĚĞŐŐƐ͘WŽƚĂƚŽĐŚŝƉƐ͘ŽĨĨĞĞ͕ĐŽĐŽĂ͖ĐŽĨĨĞĞŽƌ
ĐŽĐŽĂďĂƐĞĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞďĂƐĞĚďĞǀĞƌĂŐĞƐ͘WĂƐƚĂ͕
ƐƚƵĨĨĞĚĚƵŵƉůŝŶŐƐ͕ŶŽŽĚůĞƐ͘WĂƐƚƌŝĞƐĂŶĚďĂŬĞƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ
ďĂƐĞĚŽŶĨůŽƵƌ͖ĚĞƐƐĞƌƚƐďĂƐĞĚŽŶĨůŽƵƌĂŶĚĐŚŽĐŽůĂƚĞ͖
ďƌĞĂĚ͕ƐŝŵŝƚdƵƌŬŝƐŚƌŝŶŐͲƐŚĂƉĞĚďĂŐĞůĐŽǀĞƌĞĚǁŝƚŚ
ƐĞƐĂŵĞƐĞĞĚƐ͕ƉŽ͍ĂĕĂdƵƌŬŝƐŚďĂŐĞů͕ƉŝƚĂ͕ƐĂŶĚǁŝĐŚĞƐ͕
ŬĂƚŵĞƌdƵƌŬŝƐŚƉĂƐƚƌǇ͕ƉŝĞƐ͕ĐĂŬĞƐ͕ďĂŬůĂǀĂdƵƌŬŝƐŚ
ĚĞƐƐĞƌƚďĂƐĞĚŽŶĚŽƵŐŚĐŽĂƚĞĚǁŝƚŚƐǇƌƵƉ͕ŬĂĚĂǇ͍Ĩ
dƵƌŬŝƐŚĚĞƐƐĞƌƚďĂƐĞĚŽŶĚŽƵŐŚ͖ĚĞƐƐĞƌƚƐďĂƐĞĚŽŶĚŽƵŐŚ
ĐŽĂƚĞĚǁŝƚŚƐǇƌƵƉ͖ƉƵĚĚŝŶŐƐ͕ĐƵƐƚĂƌĚ͕ŬĂǌĂŶĚŝďŝdƵƌŬŝƐŚ
ƉƵĚĚŝŶŐ͕ƌŝĐĞƉƵĚĚŝŶŐ͕ŬĞ͍ŬƺůdƵƌŬŝƐŚƉƵĚĚŝŶŐ͘,ŽŶĞǇ͕

ďĞĞŐůƵĞĨŽƌŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ƉƌŽƉŽůŝƐĨŽƌĨŽŽĚ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͘ŽŶĚŝŵĞŶƚƐĨŽƌĨŽŽĚƐƚƵĨĨ͕ǀĂŶŝůůĂ;ĨůĂǀŽƌŝŶŐͿ͕
ƐƉŝĐĞƐ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐͿ͕ƚŽŵĂƚŽƐĂƵĐĞ͘zĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐ
ƉŽǁĚĞƌ͘&ůŽƵƌ͕ƐĞŵŽůŝŶĂ͕ƐƚĂƌĐŚĨŽƌĨŽŽĚ͘^ƵŐĂƌ͕ĐƵďĞ
ƐƵŐĂƌ͕ƉŽǁĚĞƌĞĚƐƵŐĂƌ͘dĞĂ͕ŝĐĞƚĞĂ͘ŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͕
ĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ďŝƐĐƵŝƚƐ͕ĐƌĂĐŬĞƌƐ͕ǁĂĨĞƌƐ͘ŚĞǁŝŶŐŐƵŵƐ͘/ĐĞͲ
ĐƌĞĂŵ͕ĞĚŝďůĞŝĐĞƐ͘^Ăůƚ͘ĞƌĞĂůͲďĂƐĞĚƐŶĂĐŬĨŽŽĚ͕ƉŽƉĐŽƌŶ͕
ĐƌƵƐŚĞĚŽĂƚƐ͕ĐŽƌŶĐŚŝƉƐ͕ďƌĞĂŬĨĂƐƚĐĞƌĞĂůƐ͕ƉƌŽĐĞƐƐĞĚ
ǁŚĞĂƚĨŽƌŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ĐƌƵƐŚĞĚďĂƌůĞǇĨŽƌŚƵŵĂŶ
ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ƉƌŽĐĞƐƐĞĚŽĂƚƐĨŽƌŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕
ƉƌŽĐĞƐƐĞĚƌǇĞĨŽƌŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ƌŝĐĞ͘DŽůĂƐƐĞƐĨŽƌ
ĨŽŽĚ͘ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂůƉƌŽĚƵĐƚƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚ
ŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͕ƐĞĞĚƐ͘&ŽƌĞƐƚƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶ
ŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͘>ŝǀĞĂŶŝŵĂůƐ͖ĨĞƌƚŝůŝǌĞĚĞŐŐƐĨŽƌŚĂƚĐŚŝŶŐ͘
WůĂŶƚƐ͖ĚƌŝĞĚƉůĂŶƚƐĨŽƌĚĞĐŽƌĂƚŝŽŶ͖ĨƌĞƐŚŐĂƌĚĞŶŚĞƌďƐ͖
ĚƌŝĞĚŐĂƌĚĞŶŚĞƌďƐĨŽƌĚĞĐŽƌĂƚŝŽŶ͘ŶŝŵĂůĨŽŽĚƐƚƵĨĨƐ͘DĂůƚ
ŶŽƚĨŽƌŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ĞŶĂďůŝŶŐĐƵƐƚŽŵĞƌƐƚŽ
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚůǇǀŝĞǁĂŶĚƉƵƌĐŚĂƐĞƚŚŽƐĞŐŽŽĚƐ͕ƐƵĐŚƐĞƌǀŝĐĞƐ
ŵĂǇďĞƉƌŽǀŝĚĞĚďǇƌĞƚĂŝůƐƚŽƌĞƐ͕ǁŚŽůĞƐĂůĞŽƵƚůĞƚƐ͕ďǇ
ŵĞĂŶƐŽĨĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŵĞĚŝĂŽƌƚŚƌŽƵŐŚŵĂŝůŽƌĚĞƌ
ĐĂƚĂůŽŐƵĞƐ͘

.التجارية لألغراض التجارية والدعاية واإلعالن

خدمات الوظائف املكتبية ؛ اخلدمات السكراترية؛

2017/10/1عرش ا
العدد
الشرتاكات يف الصحف لآلخرين؛
التاسعتنظيم
خدمات
خدمات جتميع البياانت اإلحصائية؛ خدمات أتجري
آالت املكاتب؛ خدمات تنظيم املعلومات يف قواعد

بياانت احلاسوب؛ الرد على اهلاتف للمشرتكني غري
 خدمات تويل،  خدمات إدارة األعمال.املوجودين

وتسيري شؤون األعمال وتقدمي االستشارات يف جمال
األعمال؛ خدمات احملاسبة؛ خدمات تقدمي
،االستشارات التجارية؛ خدمات توظيف املوظفني

، خدمات وكاالت التوظيف،خدمات تعيني املوظفني
وكاالت االسترياد والتصدير؛ خدمات تعيني املوظفني

 خدمات. خدمات البيع ابملزاد العلين.املؤقتني
، األمساك، من اللحوم، ملصلحة اآلخرين،التجميع
.الدواجن وحلوم الطرائد؛ منتجات اللحوم املطبوخة

 الزيتون. مرق اللحوم، الشورابت.البقول اجملففة
، احلليب ومنتجات احلليب. معجون الزيتون،ضر
ّ احمل

،  احملفوظة، اجملففة. الزيوت الصاحله لالكل.الزبدة

 الفواكه واخلضار املدخنة واململحة؛، املطبوخة،اجملمدة
ّ
ضرة والفواكه واألغذية
حمل
ا
املكسرات
.
ه
البندور
رب
ّ

 البندق القابل للدهن وزبدة الفستق؛ الطحينية.اجملففة
. البيض ومسحوق البيض.() معجون بذرة السمسم
 الكاكاو؛ املشروابت اليت، القهوة.رقائق البطاطس
 املشروابت اليت أساسها،أساسها القهوة أو الكاكاو
 معكرونة، الفطائر احملشوة، املعكرونة.الشوكوالته

 املعجنات ومنتجات املخابز اليت أساسها.النودلز
الطحني؛ احللوايت اليت أساسها الطحني والشوكوال؛
 سيميت ) معجنات تركية على شكل حلقات،اخلبز

، خبز البيتا، معجنات تركية،(مغطاة ابلسمسم
،( حلوايت الرقائق احملشية )معجنات تركية،الشطائر

 البقالوة )حلوى نركية أساسها، الكعك،الفطائر

 كنافة )حلوايت تركية،(العجني املغطّى ابلشراب املركز
أساسها العجني(؛ احللوايت اليت أساسها العجني املغطاة

 حلو احلليب، الكاسرتد،ابلقطر؛ حلوى البودينغ
، حلوى البودينغ ابألرز،(ابلكراميل )البودينغ الرتكي
 غ راء النحل لالستهالك، العسل.املهلبية الرتكية

 هبارات للمواد. مشع النحل ألغراض غذائية،البشري
، البهارات،() املنكهات
 الفانيال،الغذائية

،  مسحوق اخلمرية. صلصة البندورة،(الصلصات)توابل
. نشا الطعام، السميد، الدقيق.مسحوق اخلبيز

ابلكراميل )البودينغ الرتكي( ،حلوى البودينغ ابألرز،

املهلبية الرتكية .العسل ،غراء النحل لالستهالك
2017/10/1
العدد
ألغراض غذائية .هبارات للمواد
عرشالنحل
التاسعمشع
البشري،
الفانيال

الغذائية،

) املنكهات(،
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البهارات،

الصلصات)توابل( ،صلصة البندورة .مسحوق اخلمرية ،
مسحوق اخلبيز .الدقيق ،السميد ،نشا الطعام.
السكر ،مكعبات السكر ،مسحوق السكر .الشاي،

الشاي املثلج .احللوايت ،الشوكوال ،البسكويت،
املقرمشات ،البسكويت اهلش والرقيق .العلكة .البوظة،
املثلجات القابلة لألكل .امللح .الوجبات اخلفيفة اليت
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 .دبس للطعام .املنتجات
الزراعية واحلراجية غري الواردة يف فئات أخرى ،البذور.

منتجات علم احلراجة غري املتضمنة يف فئات أخرى.
احليواانت احلية؛ بيض خمصب للفقيس .والنبااتت؛

النبااتت اجملف فة للزينة؛ أعشاب احلدائق الطازجة؛
أعشاب احلدائق اجملففة املستخدمة للتزيني .مواد

غذائية للحيواانت .الشعري لغري االستخدام البشري،
لتمكني الزابئن من مشاهدة وشراء هذه البضائع
ابلشكل املناسب ،من املمكن تقدمي هذه اخلدمات
لدى حمال البيع ابجلملة ،متاجر البيع ابجلملة ،عن
طريق وسائل اإلعالم اإللكرتونية أو من خالل

كتالوجات الطلبات الربيدية .

أبسم  :فيلدا إفكو جيدا سنايي
يف تيكاريت أنونيم سريكييت

In the name of: FELDA IFFCO GIDA SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI

العن و ا  :أت و ت ر أورج ن و يز سوون ي ĚĚƌĞƐƐ͗ƚĂƚƵƌŬKƌŐĂŶŝǌĞ^ĂŶĂǇŝŽůŐĞƐŝϭϬϬϬϯ^ŽŬĂŬ
EŽ͗ϯŝŐůŝ/ǌŵŝƌ͕dƵƌŬĞǇ
ب لل سوووو  10007سوووو ك رقوووور7:
سيجل ا ت يزا تركي

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

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

تشتمل العالمة على اللون االمحر واالصفر والبين
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Trade Mark No.: 31172
In Class: 3

العالمة التجارية رقم  30027 :
يف الصنف  3 :
التاريخ  7102/13/72 :

Date: 27/03/2017






من اجل  :ماء الكولونيا العطري؛ ماء الزينة املعطر؛
الروائح العطرية )زيوت عطرية(؛ عود البخور؛ مشع

لألحذية؛ مستحضرات التجميل؛ الكرميات التجميلية؛
منظفات االسنان؛ لوشن ما بعد احلالقة ؛ لوشن
لغاايت التجميل؛ أقالم التحديد التجميلية ؛ زيوت

ألغراض الزينة؛ الزيوت العطرية؛ الزهور اجملففة
)عطور(؛ مستحضرات تسمري البشرة أبشعة الشمس

) مستحضرات جتميل(؛ مستحضرات التجميل اليت
توضع عند االستحمام؛ مستحضرات جتميل للعناية

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƵĚĞŽůŽŐŶĞ͖ƚŽŝůĞƚǁĂƚĞƌ͖ĂƌŽŵĂƚŝĐƐ
;ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐͿ͖ũŽƐƐƐƚŝĐŬƐ͖ƐŚŽĞǁĂǆ͖ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͖ĐŽƐŵĞƚŝĐ
ĐƌĞĂŵƐ͖ĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞƐ͖ĂĨƚĞƌͲƐŚĂǀĞůŽƚŝŽŶƐ͖ůŽƚŝŽŶƐĨŽƌ
ĐŽƐŵĞƚŝĐƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĐŽƐŵĞƚŝĐƉĞŶĐŝůƐ͖ŽŝůƐĨŽƌƚŽŝůĞƚ
ͲƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ͖ƉŽƚƉŽƵƌƌŝƐ;ĨƌĂŐƌĂŶĐĞƐͿ͖ƐƵŶ
ƚĂŶŶŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ;ĐŽƐŵĞƚŝĐƐͿ͖ĐŽƐŵĞƚŝĐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
͖ĨŽƌďĂƚŚƐ͖ĐŽƐŵĞƚŝĐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƐŬŝŶĐĂƌĞ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ
͖ŵĂŬĞͲƵƉƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ŵĂŬĞͲƵƉƌĞŵŽǀŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
͕ƉĞƌĨƵŵĞƐ͖ĂŝƌĨƌĂŐƌĂŶĐŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ůŝƉƐƚŝĐŬƐ͖ďĂƚŚƐĂůƚƐ
ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƐŚĂǀŝŶŐƐŽĂƉ͖ĐĂŬĞƐŽĨƚŽŝůĞƚ
͘ƐŽĂƉ͖ƐŚĂŵƉŽŽƐ͖ƚĂůĐƵŵƉŽǁĚĞƌ͕ĨŽƌƚŽŝůĞƚƵƐĞ

ابلبشرة؛ املواد العطرية؛ مستحضرات املكياج؛
مستحضرات إزالة املكياج؛ العطور؛ مستحضرات
تعطري اجلو ؛ امحر الشفاه؛ أمالح االستحمام ،لغري
الغاايت الطبية؛ صابون احلالقة؛ قِطع من صابون

الزينة؛ الشامبو؛ مسحوق التالك ،الستخدامات الزينة .

أبسم

:

أس.يب.آ.

غوتشيو

غوتشي

In the name of: GUCCIO GUCCI S.P.A.

العنوووو ا  :فيوووو ت رنوووو ب ن /57آر ا ĚĚƌĞƐƐ͗sŝĂdŽƌŶĂďƵŽŶŝϳϯͬZ͕ϱϬϭϮϯ͕&/ZE͕/d>z
 70127ا فيرينز ا تيط لي

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

ص .ب  4427البرية




621












التجارية رقم  30023 :
العالمة
يف الصنف  37 :

التاريخ  7102/13/72 :






العالمة التجارية رقم  30023 :

وغريها من املشروابت
والغازية
الصنف  37 :
من اجل  :املياه املعدنية يف

7102
/
13
/
72
:
التاريخ
غري الكحولية ،مشروابت مستخلصة من الفواكه

من اجل  :املياه املعدنية والغازية وغريها من املشروابت
غري الكحولية ،مشروابت مستخلصة من الفواكه

وعصائر الفواكه  ،أشربة ومستحضرات اخرى لتحضري
املشروابت .

أبسم  :بيبسيكو ،إنك.
العن و ا 500 :

وعصائر الفواكه  ،أشربة ومستحضرات اخرى لتحضري
املشروابت .

Ϳ ; 00

Trade Mark No.: 31173
In Class: 32
Date: 27/03/2017

Trade Mark No.: 31173

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
In Class: 32

ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐĚƌŝŶŬƐ͖&ƌƵŝƚĚƌŝŶŬƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐ
Date: 27/03/2017

͘ĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐĚƌŝŶŬƐ͖&ƌƵŝƚĚƌŝŶŬƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐ
͘ĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ

In the name of:Inc.
PepsiCo, Inc.
In the name of: PepsiCo,

أبسم  :بيبسيكو ،إنك.
العن و ا  500 :أنورسوو هيوول رووب ͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϳϬϬŶĚĞƌƐŽŶ,ŝůůZŽĂĚ͕WƵƌĐŚĂƐĞ͕EĞǁzŽƌŬ
͘͘^͘E͘z͘ϭϬϱϳϳ͕h
ووووووو ر 10755ا
رجيسا ني يو
رووب
أنورسوو ا بيووووووووهيوول

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϳϬϬŶĚĞƌƐŽŶ,ŝůůZŽĂĚ͕WƵƌĐŚĂƐĞ͕EĞǁzŽƌŬ



Date: 27/03/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŵŝŶĞƌĂůĂŶĚĂĞƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌ

ŶŽŶͲĂůĐŽŚŽůŝĐĚƌŝŶŬƐ͖&ƌƵŝƚĚƌŝŶŬƐĂŶĚĨƌƵŝƚũƵŝĐĞƐ͖ƐǇƌƵƉƐ
402
ĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐďĞǀĞƌĂŐĞƐ͘

In the name of: PepsiCo, Inc.

 7102/13/72 : التاريخ

 املياه املعدنية والغازية وغريها من املشروابت: من اجل
غريالتاسع عرش
العدد
 مستخلصة من الفواكه2017/10/1
 مشروابت،الكحولية
 أشربة ومستحضرات اخرى لتحضري، وعصائر الفواكه
 .املشروابت

. إنك، بيبسيكو: أبسم

ĚĚƌĞƐƐ͗ϳϬϬŶĚĞƌƐŽŶ,ŝůůZŽĂĚ͕WƵƌĐŚĂƐĞ͕EĞǁzŽƌŬ͕  أنورسوو هيوول رووب500 : العن و ا
E͘z͘ϭϬϱϳϳ͕h͘^͘͘
ا10755 ا بيوووووووو رجيسا ني يوووووووو ر
ال الي ت المتحوة األ ري يا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

 البرية4427 ب. ص

تشتمل العالمة على اللونني االزرق واالبيض









622



; 07 Ϳ
Trade Mark No.: 31174
In Class: 35
Trade Mark No.: 31174







Date: 27/03/2017In Class: 35





 30024 : العالمة التجارية رقم
 39 : يف الصنف
30024 : العالمة التجارية رقم




 7102/13/72
: التاريخ


 39 : يف الصنف

Date: 27/03/2017

 7102/13/72 : التاريخ



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
Trade Mark
No.: 31174

ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

  الدعاية واالعالن وادارة وتوجية وتفيل: من اجل
العالمة التجارية
 النشاط املكتيب
In Class: 35
 39 : يف الصنف
والتسويق
In the name
shareikit pauneres liitawzea wa altasweeq  7102
للتوزيع/13بيونريز
 شركة: أبسم
Date:of:
27/03/2017
/72 : التاريخ
 الدعاية واالعالن وادارة وتوجية وتفيل: من اجل
 النشاط املكتيب
 30024
 : رقم
In the name of: shareikit pauneres liitawzea wa altasweeq  شركة بيونريز للتوزيع: أبسم





ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖĂĂůƐĂƋŝǇĂ

ر الس قيه

-  ن بلس: العن ا



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖĂĂůƐĂƋŝǇĂ وتوجية وتفيل
شارع الساقيه
- انبلس
: عنوان التبليغ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
وادارة
واالعالن
 الدعاية: والتسويق من اجل
Trade Mark
No.: 31174
 30024
 : العالمة التجارية رقم

ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖĂĂůƐĂƋŝǇĂ

املكتيب  ر الس قيه
- النشاطبلس
 ن: العن ا
In Class:In35the name

of: shareikit pauneres liitawzea wa altasweeq  شركة بيونريز للتوزيع: 39
أبسم: يف الصنف
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖĂĂůƐĂƋŝǇĂ
 شارع الساقيه-  انبلس: عنوان التبليغ
Date:
27/03/2017

 7102/والتسويق
13/72 : التاريخ


ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖĂĂůƐĂƋŝǇĂ
قيه
الس
ر
بلس
ن
:
ا
العن
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
; 03623
Ϳ
 الدعاية واالعالن وادارة وتوجية وتفيل: من اجل

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖĂĂůƐĂƋŝǇĂ
 شارع الساقيه-  انبلس: عنوان التبليغ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

 املكتيب
النشاط



 of: shareikit pauneres liitawzea wa altasweeq
 شركة بيونريز للتوزيع: أبسم
 In the name
Trade Mark
No.: 31175

 30029 : تجارية رقم
 العالمة ال
والتسويق

In Class: 35
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖĂĂůƐĂƋŝǇĂ
Date: 28/03/2017

 39 : يف الصنف
 7102/13/72 : التاريخ

; 03 Ϳ

ر الس قيه

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖĂĂůƐĂƋŝǇĂ

-  ن بلس: العن ا

 شارع الساقيه-  انبلس: عنوان التبليغ

; 03 Ϳ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
sZd/^/E'^Zs/^
  خدمات الدعاية واالعالن والنشاط املكتيب: من اجل


In the name of: AHMAD AMER AA AHDOUSH
 امحد عامر عبد العزيز: أبسم








احدوش



 ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/>

وووو ر

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/>

; 03 Ϳ



 الخليوووول صوووو ري: العنووو ا

0796029779 الموارس



 اخلليل صوريف شارع املدارس: عنوان التبليغ
1952175995

























2017/10/1
العدد التاسع عرش


; 04624
Ϳ

1955362457














Trade Mark No.: 31176

 In Class: 29

العالمة التجارية رقم  30026 :
يف الصنف  75 :

 7102/13/72
التاريخ :

Date: 28/03/2017

 :1955362457زيوت الغراض الطعام 
من اجل


اجلعربيرية رقم 30026 :
أبسم  :كرم جهادالعالمة التجا





 /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗K/>^&KZ&KK
In the name
of:Mark
KARAM
JIHAD JABARI
Trade
No.: 31176

Ϳ ; 06

> ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/
In Class: 29

العنووووو ا  :يف الصنف
75وووو ر لموينوووووا
الخليووووول :و



Date: 28/03/2017

التاريخ  7102/13/72 :

المن رة 0799786192

عنوان التبليغ

من اجل  :زيوت الغراض الطعام 
اجلعربي ملدينة
اخلليلجهاد شارع
:
أبسم  :كرم

املنورة

1955362457
المن رة 0799786192

العنووووو ا  :الخليووووول

403

ووووو ر لموينوووووا

عنوان التبليغ  :اخلليل شارع ملدينة املنورة

; 06625
Ϳ

>ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/

















العالمة التجارية رقم  30022 :

Ϳ ; 06

يف الصنف  31 :
التاريخ  7102/13/72 :







 /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗K/>^&KZ&KK
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
>:><,>/
In the name of: KARAM JIHAD JABARI

>ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/



من اجل



:

الشوكالته ابلتمر ,الشوكوالتة ,القهوة


والقهوة االصطناعية ,السكر واألرز,
والكاكاو
30022
والشايرقم  :
العالمة التجارية
والساجو ,الدقيق واملستحضرات املصنوعة من
كا
التابيو
يف الصنف  31 :
والفطائر واحللوايت ,احللوايت املثلجة,
/13اخلبز
احلبوب,
 7102
التاريخ /72 :

Trade Mark No.: 31178
In Class: 30
Date: 28/03/2017

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚĞƐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ŚŽĐŽůĂƚĞ͕ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ

͖ĐŽĐŽĂĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ
Trade
Mark No.: 31178
ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇ
ͲĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐ
In Class: 30
͖ͿƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐ
Date:
28/03/2017

ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

القهوةحوق ͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚĞƐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ŚŽĐŽůĂƚĞ͕ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ
الشو,كوالتة,
عسلالشو
من اجل :
اخلمرية ومس
ابلتمر ,االسود
كالته والعسل
النحل
͖ĐŽĐŽĂĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ
واألرز,
االصطناعية ,السكر
والصلصات (
والقهوةاخلردل ,اخلل
والكاكاو امللح,
والشاي اخلبيز,
التوابل)ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇ ,
ͲĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐ
والساجو ,الدقيق واملستحضرات املصنوعة من
التابيوكا


البهارات ,الثلج 
أبسم  :شركة االطعمة املمتازة
 30022
والعسلرية رقم  :
العالمة التجا
اخلمرية ومسحوق
االسود,
عسل النحل
ذ.م.م
اخلل والصلصات ( التوابل),
,
اخلردل
,
امللح الصنف  31 :
اخلبيز ,يف
العنووو ا  :ببووو – اال ووو رات العربيوووا
البهارات ,الثلج
التاريخ  7102/13/72 :



اخلبز والفطائر واحللوايت ,احللوايت املثلجة,
احلبوب,


͖ͿƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐ
ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

In the name of: Best Food Company L.L.C.
Trade Mark No.: 31178

In Class: 30
͘ĚĚƌĞƐƐ͗ƵďĂŝ͕h͕W͘K͘Žǆ͗ϭϬϲϬϮ͕dĞůEŽ
Date: 28/03/2017
ϮϲϳϲϮϬϰ&ĂǆEŽ͘ϮϱϴϲϮϵϳ
ص ب  10802ه و تف رقوور:
أبسم  :شركة المتحووة
In the name of: Best Food Company L.L.C.
االطعمة
املمتازة ابلتمر ,الشوكوالتة ,القهوة ͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚĞƐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ŚŽĐŽůĂƚĞ͕ŽĨĨĞĞ͕ƚĞĂ
من اجل  :الشوكالته
 2858201ف كس رقر2768295 :
ذ.م.م
͖ĐŽĐŽĂĂŶĚĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽĨĨĞĞ͖ƐƵŐĂƌ͕ƌŝĐĞ͕ƚĂƉŝŽĐĂĂŶĚƐĂŐŽ
,
واألرز
السكر
والكاكاو والقهوة
والشاي
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ĨůŽƵƌĂŶĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐŵĂĚĞĨƌŽŵĐĞƌĞĂůƐ͖ďƌĞĂĚ͕ƉĂƐƚƌǇ
االصطناعية/ '/W Ͳ,
dDW
ŐĞŶƚƐ
:
التبليغ
عنوان
͘ĚĚƌĞƐƐ͗ƵďĂŝ͕h͕W͘K͘Žǆ͗ϭϬϲϬϮ͕dĞůEŽ
العنووو ا  :ببووو – اال ووو رات العربيوووا

ͲĂŶĚĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĞƌǇ͖ŝĐĞƐ͖ŚŽŶĞǇ͕ƚƌĞĂĐůĞ͖ǇĞĂƐƚ͕ďĂŬŝŶŐ
واملستحضرات املصنوعة من
التابيوكا والساجو ,الدقيق
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
ϮϲϳϲϮϬϰ&ĂǆEŽ͘ϮϱϴϲϮϵϳ
المتحووة ص ب  10802ه و تف رقوور:
͖ͿƉŽǁĚĞƌ͖ƐĂůƚ͖ŵƵƐƚĂƌĚ͖ǀŝŶĞŐĂƌ͕ƐĂƵĐĞƐ;ĐŽŶĚŝŵĞŶƚƐ

واحللوايت ,احللوايت املثلجة,
والفطائر
2768295
اخلبز رقر:
احلبوبف ,كس
2858201
ƐƉŝĐĞƐ͖ŝĐĞ

والعسل على
محاية
النحلمنح
مشروطة بعدم
dDW
ŐĞŶƚƐ
عسل:
عنوان التبليغ
/ '/Wومسحوق
Ͳ مترةاخلمرية
كلمة,
االسود
اخلبيز ,امللح ,اخلردل ,اخلل والصلصات ( التوابل),
البهارات ,الثلج 


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:




In the name of: Best Food Company L.L.C.



W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

مشروطة بعدم منح محاية على كلمة مترة
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العالمة التجارية رقم  30025 :
يف الصنف  05 :
التاريخ

Trade Mark No.: 31179
In Class: 19







Date:Trade
28/03/2017
Mark No.: 31179

 7102
13
72 :
 30025
جا/رية رقم :
العالمة /الت
يف الصنف  05 :

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů
Date: 28/03/2017

&ůĂƐŚŝŶŐ͕ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů͕ĨŽƌďƵŝůĚŝŶŐ͕'ǇƉƐƵŵ͕WůĂƐƚĞƌ
In Class: 19

من اجل  :مواد انشاء غري معدنية  ،كظام (حشوات )
التاريخ  7102/13/72 :
جبص 
للبناء، :موادجبس
غري
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů
معدنية  ،كظام (حشوات )
انشاء ،غري
معدنية اجل
من
&ůĂƐŚŝŶŐ͕ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů͕ĨŽƌďƵŝůĚŝŶŐ͕'ǇƉƐƵŵ͕WůĂƐƚĞƌ
غري معدنية للبناء  ،جبس ،
داميوندجبص  In the name of: Sharekat Blue Diamond Leteknolojiya
أبسم  :شركة بلو
In the name of: Sharekat Blue Diamond Leteknolojiya
أبسم  :شركة بلو داميوند
Mawad
Albena'a
Mosahama
Khososiya
Mawad
Albena'a
Mosahama
Khososiya
مسامهة
لتكنولوجيا مواد
مسامهة
البناء البناء
لتكنولوجيا مواد
خصوصية
خصوصية
ĚĚƌĞƐƐ͗&ĞůĂƐƚŝŶZĂŵĂůůĂŚŝƌǌĂŝƚůŵĂŶƚŝƋĂŚů
العنوووو ا  :فلسووووطين رام هللا بير يووووت
ƐŝŶĂŝǇĂ
فلسوالان
المنطقا
ĚĚƌĞƐƐ͗&ĞůĂƐƚŝŶZĂŵĂůůĂŚŝƌǌĂŝƚůŵĂŶƚŝƋĂŚů
وووطين يارام هللا بير يووووت
العنوووو ا :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :&ĞůĂƐƚŝŶZĂŵĂůůĂŚ
عنوان التبليغ  :فلسطني رام هللا بريزيت املنطقة
ƐŝŶĂŝǇĂ
المنطقا الان يا
ŝƌǌĂŝƚůŵĂŶƚŝƋĂŚůƐŝŶĂŝǇĂ
عنوان

الصناعية

التبليغ :

الصناعية 



فلسطني رام هللا بريزيت املنطقة



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :&ĞůĂƐƚŝŶZĂŵĂůůĂŚ

Ϳ ; 02
ŝƌǌĂŝƚůŵĂŶƚŝƋĂŚůƐŝŶĂŝǇĂ
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Trade Mark No.: 31180





العالمة التجارية رقم  30021 :

Trade
Mark
In
Class:
30 No.: 31180

31رقم  30021 :
التجارية
العالمة
الصنف :
يف

In Class: 30

يف الصنف  31 :

 7102
7102//13
13//72
التاريخ 72 ::
التاريخ
اجل  ::البهارات
من اجل
من
البهارات 

Date:
28/03/2017
Date: 28/03/2017

^/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^W/
^^W/
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
In the name of: AMER IBRAHIM HUSAIN HALAIKA
In the name of: AMER IBRAHIM HUSAIN HALAIKA

أبسم  :عامر ابراهيم حسني
حسني
أبسم  :عامر ابراهيم
حاليقة
حاليقة
العنووو ا  :الخليووول -الشوووي خ -طريوووق

الشفوو ا  :الخليووول -الشوووي خ -طريوووق
العنو

عنوان التبليغ  :اخلليل -الشيوخ -طريق الشفا
الشف


عنوان التبليغ  :اخلليل -الشيوخ -طريق الشفا


>ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/

>ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/

>ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
>:><,>/
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Trade Mark No.: 31181
In Class: 30

العالمة التجارية رقم  30020 :
يف الصنف  31 :
التاريخ  7102/13/72 :
من اجل  :امالح 

Date: 28/03/2017






/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŽŬŝŶŐƐĂůƚ

Trade Mark No.: 31181
العالمة التجارية رقم  30020 :
In Class: 30
يف الصنف  31 :
In the name of: Sharekat
Amlah
Aldeffah
Alghrrbeyah
أبسم  :شركة امالح الضفة
Date: 28/03/2017
التاريخ  7102/13/72 :
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

من اجل امالح 
Mosahama Khososiya
الغربية مسامهة خصوصية
In the name of: Sharekat Amlah Aldeffah Alghrrbeyah
أبسم  :شركة امالح الضفة
Mosahama Khososiya
الغربية مسامهة خصوصية
ĚĚƌĞƐƐ͗^ŚĂŵĂůůďĂŚĂƌůŵĂǇĞƚƌĞĂŚĂ
العن ا  :م ل البحر الميت اريح
ĚĚƌĞƐƐ͗^ŚĂŵĂůůďĂŚĂƌůŵĂǇĞƚƌĞĂŚĂ
العن ا  :م ل البحر الميت اريح
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ ^ŚĂŵĂůůďĂŚĂƌ
عنوان التبليغ  :مشال البحر امليت ارحيا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐůŵĂǇĞƚƌĞĂŚĂ
:^ŚĂŵĂůůďĂŚĂƌ
عنوان التبليغ  :مشال البحر امليت ارحيا

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا
 ůŵĂǇĞƚƌĞĂŚĂ

حق احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
العام
االستخدام
ذات
واألرقام
الوصفية
والرسومات

اليعطي اصحاهبا
مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة
مبعزل عن العالمة.
ŽŽŬŝŶŐƐĂůƚ

:

:





حق احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
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مبعزل عن العالمة.
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العالمة التجارية رقم  30029 :
يف الصنف  40 :

Trade Mark No.: 31185
In Class: 41
Date: 28/03/2017

التاريخ  7102/13/72 :







من اجل  :التعليم واملالهي (كافة أشكال تعليم
العالمة التجارية رقم  30029 :
تؤدي 40لتدبري املساكن
األشخاص)  -اخلدمات اليتيف الصنف :

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚƵĐĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐ
Trade Mark No.: 31185
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖ƐƉŽƌƚŝŶŐĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ

In Class: 41

Date: 28/03/2017

التاريخ /13/72 :
الفنادق 7102،املطاعم –
والغرف والوجبات بواسطة
صالوانت التجميل 
والغرف والوجبات بواسطة الفنادق ،املطاعم –
In the name of: Sharekat Alacademiya Alarabiya
أبسم  :شركة األكادميية العربية
صالوانت التجميل 
Leltaleem Alhadeeth
Mosahama
Khososiya
In the name
of: Sharekat Alacademiya
Alarabiya
أبسم  :شركة األكادميية العربية
مسامهة
احلديث
للتعليم
من اجل  :التعليم واملالهي (كافة أشكال تعليم
األشخاص)  -اخلدمات اليت تؤدي لتدبري املساكن

للتعليم
خصوصية

خصوصية

العن ا  :سربا رام هللا

احلديث

مسامهة

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚƵĐĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐ
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͖ƐƉŽƌƚŝŶŐĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ

Leltaleem Alhadeeth Mosahama Khososiya
ĚĚƌĞƐƐ͗^ƵƌĚĂZĂŵĂůůĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

العن ا  :سربا رام هللا

ĚĚƌĞƐƐ͗^ƵƌĚĂZĂŵĂůůĂŚ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

عنوان التبليغ  :دير دبوان رام هللا جوال
1952949329

 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

عنوان التبليغ  :دير دبوان رام هللا جوال
1952949329
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

والرسومات الوصفية واألرقام ذ ات االستخدام العام
اليعطيالعالمةاصحاهبا حق
 :ان تسجيل هذه العالمة مبعزل عن













احلماية املطلق ابستخدام  الكلمات والعبارات

والرسومات الوصفية واألرقام ذ ات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة
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Trade Mark No.: 31186
In Class: 25
Trade28/03/2017
Mark No.: 31186
Date:
406
In Class: 25 ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

العالمة التجارية رقم  30026 :
يف الصنف  79 :
 30026
رقم  :
72ر/ية
التجا
العالمة
 2017/10/1
7102
عرش/13
التاريخ :
التاسع
العدد
الصنف 79 :
يف
املالبس ولباس القدم واغطية الراس 
من اجل :
Date:
In
the 28/03/2017
name of: sharekit ayad letijaret alalbesah
لتجارة al jahezah
 7102
التاريخ /72 :
/13عياد
شركة
أبسم
630
al
aadyah
al
a'amah
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
القدم واغطية الراس 
من
ولباسالعامة
املالبسالعاديه
اجل :اجلاهزه
الالبسه






In the name of: sharekit ayad letijaret alalbesah al jahezah
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖŚĞĨĂĂǁĂůĚĂŬŚůĞƚĂůŵĂĂũĞŶ
أبسم :
لتجارة يفووو -
عياد  -ووو ر
العنووو ا شر:كةنووو بلس

al aadyah al a'amah
اجلاهزهيةالمع
بخلا
جينالعامة
الالبسه
Trade Mark No.: 31186
 30026
العاديه
رقم :
اولالتجار
العالمة
:ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖŚĞĨĂ
حيفاووو --اول دخلة
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖŚĞĨĂĂǁĂůĚĂŬŚůĞƚĂůŵĂĂũĞŶ
ع يف
شارر
انبلس  -ووو
بلس
التبليغ::نو
عنوانالعنووو
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Class: 25
79وو 
الصنفا :
يف
ĂǁĂůĚĂŬŚůĞƚĂůŵĂĂũĞŶ
املعاجني
المع /جين
Date: 28/03/2017

 7102
بخلا13/
التاريخاول72 :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖŚĞĨĂ

اول دخلة
القدمع حيفا
املالبسانبلس  -شار
اجلالتبليغ :
عنوان
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ

واغطية-الراس
من
Trade Mark No.:
31187
ولباس 30022
العالمة :التجارية رقم :

ĂǁĂůĚĂŬŚůĞƚĂůŵĂĂũĞŶ
Trade Mark No.: 31186
العالمة التجارية رقم  30026 :
name
عياد لتجارة sharekit ayad letijaret alalbesah al jahezah
In
املعاجني :شركة
أبسم
In the
Class:
35 of:
In Class: 25
يف الصنف  39 :يف الصنف  79 :


al aadyah al a'amah
Date: 28/03/2017
 7102/13/72
العاديهالتاريخ :
العامة
اجلاهزه
الالبسه
28/03/2017
7102
/13/72
التاريخ :
 Date:


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
من اجل  :املالبس ولباس القدم واغطية الراس 
اجل 
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖŚĞĨĂĂǁĂůĚĂŬŚůĞƚĂůŵĂĂũĞŶ
واالعالنر يفووو -
بلس  -ووو
منالعنووو ا
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
sZd/^/E'EWZKDKd/E'E
النشاط
خدمات
Trade
Mark No.:
In the 31186
name of: sharekit ayad letijaret alalbesah al
jahezah

30026
الدعاية :
التجا:ر:يةنووورقم
العالمة
وتفعيل لتجارة
كة عياد
أبسم  :شر
^>WZ/EdDdZ/

al aadyah
al a'amah
بخلا المع جين
 اول
الالبسه اجلاهزه العاديه العامة
املكتيب
 In Class: 25
الصنف  79 :
يف
;
77
Ϳ
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖŚĞĨĂĂǁĂůĚĂŬŚůĞƚĂůŵĂĂũĞŶ
العنووو ا  :نووو بلس  -ووو ر يفووو -
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖŚĞĨĂ
أبسم  :
دخلة
اول
حيفا
ع
شار
انبلس
:
التبليغ
عنوان
In
the
name
of:
HEBRON
CHAMBER
OF
COMMERCE
وصناعة
جتارة
غرفة
Trade28/03/2017
Mark No.: 31186
Date:
التاريخ :التجا
العالمة
30026المعجين
بخلا
رقم   :اول
 7102
72ر/ية/13
ĂǁĂůĚĂŬŚůĞƚĂůŵĂĂũĞŶ
املعاجني
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖŚĞĨĂ
دخلة
اول
حيفا
ع
شار
انبلس
:
التبليغ
عنوان
اخلليل
حمافظة
In Class: 25 ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
الصنف 79 :
يف
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
املعاجنيالقدم واغطية الراس 
املالبس ولباس
من اجل :
ĂǁĂůĚĂŬŚůĞƚĂůŵĂĂũĞŶ
;
77
Ϳ


631
>ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/
 7102ب وار ابووووون ر وووووو
الخلي
 72ا: /
Date:
In
the 28/03/2017
name of: sharekit ayad letijaret alalbesah al jahezah
 /13
عيادوووووللتجارة
التاريخ :العنووووشركة
أبسم
aadyah al a'amah

2226216
al
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ

واغطية الراس 
املالبس
اجل
من

ولباسالعامة
عنوان :اجلاهزه
الالبسه
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
العاديه
>:><,>/
7772702
القدمابن رشد
دوار
اخلليل
التبليغ :


In
 the name of: sharekit ayad letijaret alalbesah al jahezah
أبسم :
لتجارة يفووو -
عياد  -ووو ر
العنووو ا شر:كةنووو بلس
 ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖŚĞĨĂĂǁĂůĚĂŬŚůĞƚĂůŵĂĂũĞŶ


alaadyah al a'amah
اول 
اجلاهزه المع
بخلا
جينالعامة
الالبسه
Ϳ ; 77
Trade Mark No.: 31187
 30022
العاديه :
التجارية رقم
العالمة
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖŚĞĨĂ
حيفاووو --اول دخلة
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖŚĞĨĂĂǁĂůĚĂŬŚůĞƚĂůŵĂĂũĞŶ
ع يف
شارر
انبلس  -ووو
التبليغ::نووو بلس
عنوانالعنووو ا

In Class: 35
الصنف  39 :
يف
Ϳ ; 77
 ĂǁĂůĚĂŬŚůĞƚĂůŵĂĂũĞŶ
املعاجني
اول بخلا المع جين
Date: 28/03/2017
 7102/13/72
التاريخ  :
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞΖŚĞĨĂ

عنوان التبليغ  :انبلس  -شارع حيفا  -اول دخلة
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗sZd/^/E'EWZKDKd/E'E
من اجل  :الدعاية واالعالن وتفعيل خدمات النشاط

ĂǁĂůĚĂŬŚůĞƚĂůŵĂĂũĞŶ

^>WZ/EdDdZ/
املعاجني
Ϳ ; 73

املكتيب 


 أبسم  :غرفة جتارة وصناعة In the name of: HEBRON CHAMBER OF COMMERCE
 
حمافظة 
اخلليل


العنوووو ا  :الخليووووول بوار ابووووون ر وووووو
> ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/


















2226216




عنوان التبليغ  :اخلليل دوار ابن رشد 7772702



Ϳ ; 77

>ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/

Ϳ ; 77

632









العالمة التجارية رقم  30022 :













Ϳ ; 73

يف الصنف  79 :
التاريخ  7102/13/72 :



Trade Mark No.: 31188
In Class: 25
Date: 28/03/2017
 ^/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^,K^E>Kd,

من اجل  :املالبس واالحذية 




Ϳ ; 74

غرفة جتارة وصناعة
العدد التاسع عرش أبسم :
2017/10/1

In the name of: HEBRON CHAMBER OF COMMERCE

حمافظة اخلليل

>ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/

العنوووو ا  :الخليووووول بوار ابووووون ر وووووو
2226216

أبسم  :غرفة جتارة وصناعة

In the name of: HEBRON CHAMBER OF COMMERCE
>ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/

عنوان التبليغ  :اخلليل دوار ابن رشد 7772702


حمافظة اخلليل



>ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/


العنوووو ا  :الخليووووول بوار ابووووون ر وووووو
 2226216




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
>:><,>/

عنوان التبليغ  :اخلليل دوار ابن رشد 7772702


















رقم  30025 :
النشاطالتجارية
العالمة
املكتيب

; 79 Ϳ Haj
Abdelmonem

يف الصنف  39 :
عبد هللا عبد املنعم
التاريخ  7102/13/72 :

من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه

العنووووووو ا
الس بان

املكتيبرة
النشاط موووووووو
وتفعيلووووووورة
االعمال البيو
 :رام هللا
أبسم  :عالء عبد هللا عبد املنعم
حج


التبليغ  :رام هللا البرية عمارة السوداين
عنوان
الس بان
 

In the

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůďĞŝƌĞŚŵĂƌĞƚůƐƵĚĂŶŝ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ZĂŵĂůůĂŚůďĞŝƌĞŚ
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůďĞŝƌĞŚŵĂƌĞƚůƐƵĚĂŶŝ
ŵĂƌĞƚůƐƵĚĂŶŝ
Ϳ ; 79
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚůďĞŝƌĞŚ


634
Trade Mark ŵĂƌĞƚůƐƵĚĂŶŝ
No.: 31189





عنوان التبليغ  :رام هللا البرية عمارة السوداين
رقم  30025 :



In Class: 35
Date: 28/03/2017





واالعالن وادارة وتوجيه
خدمات  :الدعاية
اجل :
من
 30050
التجارية رقم
العالمة

النشاط املكتيب 
وتفعيل
 06
االعمالف :
يف الصن
 7102
املنعم
/13هللا عبد
/75عبد
التاريخ :عالء
أبسم :

In Class: 35
name of: Alaa Abdallah
Date: 28/03/2017



͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
Trade
Mark No.:
31191
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

In Class: 16
Date:
In the29/03/2017
name of: Alaa Abdallah Abdelmonem Haj

حج اجل  :منتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل
من
 30050
املناديل التجارية رقم  :
العالمة
وورق التواليت
والشاش
الورقيموووووووو رة
البيوووووووورة
الورقية رام هللا
العنووووووو ا :
يف الصنف  06 :
والبشاكريبان
ال
 7102/13/75
التاريخس:

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞ
ƉƌŽĚƵĐƚ͕ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ

Trade Mark No.: 31191

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚůďĞŝƌĞŚŵĂƌĞƚůƐƵĚĂŶŝ

In Class: 16
Date: 29/03/2017

In
the name of:
Arab Eastern
االنواع ويشمل Co. For Diaper
الشرق
مصانع
عنوان :
أبسم
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ZĂŵĂůůĂŚůďĞŝƌĞŚ
السوداين
منتجاتهللا
كة رام
شر :
التبليغ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ĂůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞ
عمارةمجيع
البرية من
الورق
اجل :
من
Manufacturing
ƉƌŽĚƵĐƚ͕ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ


العربيه للفوط الصحيه
املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت

والبشاكري
العنوووووووو ا  :نوووووووو بلس  -المنطقوووووووووا
ق
الشر
ع
مصان
كة
شر
أبسم :
الاون يه الشورقيه  -و ر الحسوبه

العربيه للفوط الصحيه
 -ص ب 259

ŵĂƌĞƚůƐƵĚĂŶŝ

ͲĚĚƌĞƐƐ͗ĂƐƚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂͲW͘KŽǆ͗ϮϳϵEĂďůƵƐ

In
WĂůĞƐƚŝŶĞ
 the name of: Arab Eastern Co. For Diaper
Manufacturing

ͲĚĚƌĞƐƐ͗ĂƐƚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂͲW͘KŽǆ͗ϮϳϵEĂďůƵƐ
العنوووووووو ا  :نوووووووو بلس  -المنطقوووووووووا
عنوان التبليغ  :انبلس  -املنطقة ا لصناعيه الشرقيه ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂƐƚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂͲW͘K
WĂůĞƐƚŝŶĞ
الاون يه الشورقيه  -و ر الحسوبه

259ص ب 725
احلسبه -
شارعص ب
- -



In the name of: Alaa Abdallah Abdelmonem Haj

العنووووووو ا  :رام هللا البيوووووووورة موووووووو رة

العالمة التجارية

يف الصنف  39 :

التاريخ  7102/13/72 :

In Class: 35
Date: 28/03/2017

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

Trade Mark No.: 31189


خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
من اجل :



االعمال وتفعيل
أبسم  :عالء

Trade Mark No.: 31189

Ϳ ; 74

يف الصنف  39 :
التاريخ  7102/13/72 :





Ϳ ; 74
633

العالمة التجارية رقم  30025 :

حج

407

Žǆ͗ϮϳϵEĂďůƵƐͲWĂůĞƐƚŝŶĞ



عنوان التبليغ  :انبلس  -املنطقة ا لصناعيه الشرقيه ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂƐƚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂͲW͘K

Žǆ͗ϮϳϵEĂďůƵƐͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
 شارع احلسبه  -ص ب 725 






408

2017/10/1 العدد التاسع عرش
635


Trade Mark No.: 31192
In Class: 16

 30057 : العالمة التجارية رقم
 06 : يف الصنف







Trade Mark No.: 31192

Date: 29/03/2017
In Class: 16

 30057 : العالمة التجارية رقم
 7102/ 13/75
 06 : يف الصنف




Date: 29/03/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĂůůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚƐ
Trade
Mark No.: 31192
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĂůůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚƐ

͕ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ
In Class: 16
͕ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ

Date:In29/03/2017
the name of: Arab Eastern Co. For Diaper





: التاريخ

 7102
/13/75
:  منتجات التاريخ: من اجل
االنواع يشمل
مجيع
 30057
 : من
الورقرية رقم
العالمة التجا
املناديل الورقية


 منتجات الورق من مجيع االنواع يشمل: من اجل
 06املناديل
: الصنف
يف
التواليت
وورق
والشاش
 وورق التواليت
والشاش الورقي
الورقيالورقية

In the name of:Manufacturing
Arab Eastern Co. For Diaper
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂůůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚƐ
االنواع يشمل
Manufacturing
͕ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂƐƚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂͲW͘KŽǆ͗ϮϳϵEĂďůƵƐͲ

7102
/13:/75
مصانع الشرق
شركة
أبسم: التاريخ
الشرق
مصانع
الورق من مجيع
: من اجل
منتجاتالصحيه
العربيه للفوط

 شركة: أبسم
العربيه للفوط الصحيه
وورقالمنطقوووووووووا
- بلس
والشاش نوووووووو
: العنوووووووو ا
 التواليت
الورقي
املناديل الورقية
WĂůĞƐƚŝŶĞ
 و ر الحسوبه- الاون يه الشورقيه
In
the
name
of:
Arab
Eastern
Co.
For
Diaper
المنطقوالشرق
 مصانع-شركة
 أبسم: العنوووووووو ا
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂƐƚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂͲW͘KŽǆ͗ϮϳϵEĂďůƵƐͲ
ووووووووا
بلس: نوووووووو
259  ص بManufacturing
العربيه للفوط الصحيه
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂƐƚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂͲW͘K الحسوبهاملنطقة الصناعيه الشرقيه
WĂůĞƐƚŝŶĞ
-  انبلس: التبليغ
عنوان و ر
- الاون يه الشورقيه
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂƐƚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂͲW͘KŽǆ͗ϮϳϵEĂďůƵƐͲ
Žǆ͗ϮϳϵEĂďůƵƐͲWĂůĞƐƚŝŶĞ

WĂůĞƐƚŝŶĞ

المنطقوووووووووا
بلس
العنوووووووو ا
725 ب- ص
- نوووووووو
احلسبه: شارع
-

 و ر الحسوبه-  الاون يه الشورقيه259
259  ص ب:

 عنوان
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ĂƐƚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂͲW͘K  املنطقة الصناعيه الشرقيه-  انبلس: التبليغ







صب-

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ ĂƐƚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂͲW͘K  املنطقة الصناعيه الشرقيه-  انبلس: عنوان التبليغ
Žǆ͗ϮϳϵEĂďůƵƐͲWĂůĞƐƚŝŶĞ

ص--  شارع احلسبهŽǆ͗ϮϳϵEĂďůƵƐͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
725 ص ب725
- شارعباحلسبه

; 37 Ϳ


636








Trade Mark No.: 31198
In Class: 1

; 37 Ϳ



 30052 : العالمة التجارية رقم
 0 : يف الصنف

; 37 Ϳ

Date: 29/03/2017

 7102/13/75 : التاريخ



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗KŝůĨŽƌŚǇĚƌĂƵůŝĐĐŝƌĐƵŝƚƐ͖KŝůĨŽƌŚǇĚƌĂƵůŝĐ  زيوت للدارات اهليدرولية؛ زيوت لالنظمة: من اجل
ƐǇƐƚĞŵƐ͖ŚĞŵŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌĚĞĐĂƌďŽŶŝƐŝŶŐĞŶŐŝŶĞƐ͖
اهليدرولية؛ مستحضرات كيميائية إلزالة الكربون يف
ŚĞŵŝĐĂůĂĚĚŝƚŝǀĞƐĨŽƌŽŝůƐ͖ŚĞŵŝĐĂůĂĚĚŝƚŝǀĞƐƚŽŵŽƚŽƌ

ĨƵĞůƐ͖ŶƚŝĨƌĞĞǌĞƐ͖ƌĂŬĞĨůƵŝĚ͖ŽŽůĂŶƚƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞĞŶŐŝŶĞƐ͖
>ŝƋƵŝĚĨŽƌŚǇĚƌĂƵůŝĐƐǇƐƚĞŵƐ͖dƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĨůƵŝĚƐ͖KŝůĨŽƌ
ƐƚĞĞƌŝŶŐǁŚĞĞů͖KŝůĨŽƌŚǇĚƌĂƵůŝĐƐƚĞĞƌŝŶŐǁŚĞĞů͖ŶƚŝͲŬŶŽĐŬ
ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĨŽƌŝŶƚĞƌŶĂůĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞŶŐŝŶĞƐ͖ZĂĚŝĂƚŽƌ
ĨůƵƐŚŝŶŐĐŚĞŵŝĐĂůƐ͖ĞƚĞƌŐĞŶƚĂĚĚŝƚŝǀĞƐƚŽŐĂƐŽůŝŶĞƐƉĞƚƌŽů͖
&ƵĞůͲƐĂǀŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ƌƚŝĨŝĐŝĂůƌĞƐŝŶƐ͕ƵŶƉƌŽĐĞƐƐĞĚ͖
ĞŶǌĞŶĞĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ͖DĞƚŚǇůĞŶǌĞŶĞ͖ĂƌďŽŶďůĂĐŬĨŽƌ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĂƚĂůǇƐƚƐ͖ŶƚŝͲďŽŝůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
ĞŶŐŝŶĞŽŽůĂŶƚƐ͖ŶŐŝŶĞͲĚĞĐĂƌďŽŶŝƐŝŶŐĐŚĞŵŝĐĂůƐ͖WŽǁĞƌ
ƐƚĞĞƌŝŶŐĨůƵŝĚ͖&ůƵŝĚƐĨŽƌŚǇĚƌĂƵůŝĐĐŝƌĐƵŝƚƐ͖ƵǆŝůŝĂƌǇ&ůƵŝĚƐ
ĨŽƌƵƐĞǁŝƚŚĂďƌĂƐŝǀĞƐ͖WƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨ
'ƌĞĂƐĞƐ͖^ŽůǀĞŶƚƐĨŽƌǀĂƌŶŝƐŚĞƐ͖^ƵůƉŚƵƌ͖^ǇŶƚŚĞƚŝĐƌĞƐŝŶƐ͕
ƵŶƉƌŽĐĞƐƐĞĚ͖dŽůƵĞŶĞ͖ƌŽŵĂƚŝĐƐŽůǀĞŶƚƐĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂŶĚ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůƵƐĞ͖ŚĞŵŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕
ĚĞŐƌĞĂƐŝŶŐĂŶĚĐůĞĂŶŝŶŐƐŽůǀĞŶƚƐ

احملركات؛ إضافات كيميائية للزيوت؛ إضافات كيميائية
حملركات الوقود؛ مقاومات للتجمد؛ موائع للمكابح؛


مربدات حملركات املركبات؛ سوائل لالنظمة اهليدرولية؛

موائع لنقل احلركة؛ زيوت لعجلة املقود؛ زيوت لعجلة
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
الكربون ألغراض صناعية؛ حمفزات؛ مستحضرات مانعة
لغليان مربدات احملركات؛ كيماوايت إلزالة الكربون يف

احملركات؛ مائع للمقود اآليل؛ موائع للدارات
اهليدروليكية؛ موائع مساعدة تستخدم مع مواد
السنفرة؛ مستحضرات لفصل الشحوم؛ مذيبات

احلرارية؛ إضافات منظفة للبنزين البرتول؛ مستحضرات

لتوفري إستهالك الوقود؛ راتنجات اصطناعية غري

العدد التاسع عرش 2017/10/1

معاجلة؛ مشتقات البنزين ؛ ميثيل البنزين؛ أسود
الكربون ألغراض صناعية؛ حمفزات؛ مستحضرات مانعة

ƐƚĞĞƌŝŶŐĨůƵŝĚ͖&ůƵŝĚƐĨŽƌŚǇĚƌĂƵůŝĐĐŝƌĐƵŝƚƐ͖ƵǆŝůŝĂƌǇ&ůƵŝĚƐ
ĨŽƌƵƐĞǁŝƚŚĂďƌĂƐŝǀĞƐ͖WƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨ
͕'ƌĞĂƐĞƐ͖^ŽůǀĞŶƚƐĨŽƌǀĂƌŶŝƐŚĞƐ͖^ƵůƉŚƵƌ͖^ǇŶƚŚĞƚŝĐƌĞƐŝŶƐ
ƵŶƉƌŽĐĞƐƐĞĚ͖dŽůƵĞŶĞ͖ƌŽŵĂƚŝĐƐŽůǀĞŶƚƐĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂŶĚ
409
͕ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůƵƐĞ͖ŚĞŵŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ŶĂŵĞůǇ
ĚĞŐƌĞĂƐŝŶŐĂŶĚĐůĞĂŶŝŶŐƐŽůǀĞŶƚƐ

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؛

تولوين؛ مذيبات عطرية لالستعماالت الصناعية






والتجارية؛ املستحضرات الكيميائية واملعين هبا مزيالت
العالمة التجارية رقم  30057 :
التنظيف 
الشحوم ومذيبات
الصنف  06 :
يف
التاريخ  7102/13/75 :

أبسم  :هيونداي اويلبانك كو،.

ال يت دي.

من اجل  :منتجات الورق من مجيع االنواع يشمل
املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 

Trade Mark No.: 31192
In Class: 16


29/03/2017
the name of:Date:
Hyundai
Oilbank Co., Ltd.

In

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂůůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚƐ
͕ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ

In the name of: Arab Eastern Co. For Diaper


͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϴϮ͕WǇĞŽŶŐƐŝŶϮͲƌŽ͕ĂĞƐĂŶͲĞƵƉ͕^ĞŽƐĂŶͲƐŝ
Manufacturing
الصحيه روا
للفوط - 2
نلسووين
العنو ا 162 :ا بي العربيه
ŚƵŶŐĐŚĞŽŶŐŶĂŵͲĚŽ͕ZĞƉƵďůŝĐŽĨ<ŽƌĞĂ
ͲĚĚƌĞƐƐ͗ĂƐƚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂͲW͘KŽǆ͗ϮϳϵEĂďůƵƐ
سوووبلسا -المنطقوووووووووا
نووووووووالعنوووووووو ا :
بيسوون  -ايووو با سي سووو
أبسم  :شركة مصانع الشرق

Ϳ ; 33

الاون يه الشورقيه  -و ر الحسوبه

جمه259ريووووووا
بواص ب
تش نجتشوووووو نجن م - -
ك ري

عنوان التبليغ  :بيت


WĂůĞƐƚŝŶĞ

عنوان التبليغ  :انبلس  -املنطقة الصناعيه الشرقيه ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂƐƚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂͲW͘K
Žǆ͗ϮϳϵEĂďůƵƐͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
 -شارع احلسبه  -ص ب 725

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

حلم 











; 37637
Ϳ









العالمة التجارية رقم  30055 :
يف الصنف  7 :



التاريخ  7102/13/75 :
من اجل  :شحوم مضادة للصدأ؛ زيوت مضادة للصدأ؛
مستحضرات مضادة للتآكل؛ مستحضرات مضادة
للصدأ للوقاية؛ أسود الكربون ( ِ
صبغة) 

أبسم  :هيونداي اويلبانك كو،.
ال يت دي.

العنو ا 162 :ا بي نلسووين  - 2روا

بيسوون  -ايووو با سي سووو

 -سووو ا

Trade Mark No.: 31199
In Class: 2
Date: 29/03/2017
Ͳ/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŶƚŝͲƌƵƐƚŐƌĞĂƐĞƐ͖ŶƚŝͲƌƵƐƚŽŝůƐ͖Ŷƚŝ
ĐŽƌƌŽƐŝǀĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ŶƚŝͲƌƵƐƚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͖ĂƌďŽŶďůĂĐŬƉŝŐŵĞŶƚ
In the name of: Hyundai Oilbank Co., Ltd.

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϴϮ͕WǇĞŽŶŐƐŝŶϮͲƌŽ͕ĂĞƐĂŶͲĞƵƉ͕^ĞŽƐĂŶͲƐŝ
ŚƵŶŐĐŚĞŽŶŐŶĂŵͲĚŽ͕ZĞƉƵďůŝĐŽĨ<ŽƌĞĂ

تش نجتشوووووو نجن م  -بوا جمه ريووووووا
ك ري

عنوان التبليغ  :بيت حلم



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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2017/10/1 العدد التاسع عرش
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Trade Mark No.: 31200

 30711 : العالمة التجارية رقم

In Class: 7

 2 : يف الصنف

Date: 29/03/2017

 7102/13/75 : التاريخ
 30711
 : التجارية رقم
، )اجهزة رفع
( رافعات
، العالمة
 رافعات زراعية: من اجل


Trade Mark No.: 31200
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĞůĞǀĂƚŽƌƐ͕ƌĂŶĞƐůŝĨƚŝŶŐĂŶĚ










In Class: 7
 2 : يف  الصنف
ŚŽŝƐƚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ůĞǀĂƚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕,ŽŝƐƚƐ͕:ĂĐŬƐ
Trade Mark No.: 31192
التجارية رقم
العالمة
 رافعات، )30057
االت
(: نقالة
رافعات
Date: 29/03/2017
 7102
/13/75
: التاريخ،  رافعات، اجهزة رفع
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ZĂĐŬĂŶĚƉŝŶŝŽŶũĂĐŬƐ͕^ĐŝƐƐŽƌƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ͕dƌƵĐŬ
In Class: 16
 06 : يف الصنف
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĞůĞǀĂƚŽƌƐ͕ƌĂŶĞƐůŝĨƚŝŶŐĂŶĚ ، )رفع، اجهزة
، رافعات زراعية
: من اجل
ůŝĨƚƐ
رافعاتر(ابئية
مقصات كه
Date: 29/03/2017
7102/13/،75 وتروس
: ذات جرائد مسننة التاريخ
ŚŽŝƐƚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ůĞǀĂƚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕,ŽŝƐƚƐ͕:ĂĐŬƐ
 رافعات، ) رافعات نقالة (االت،  رافعات، اجهزة رفع
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ZĂĐŬĂŶĚƉŝŶŝŽŶũĂĐŬƐ͕^ĐŝƐƐŽƌƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ͕dƌƵĐŬ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂůůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚƐ
 منتجات الورق من مجيع االنواع يشمل: رافعات للشاحنات  من اجل
ůŝĨƚƐ

،  مقصات كهرابئية، ذات جرائد مسننة وتروس
͕ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ

 املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت
 للشاحنات
رافعات،  مانيتو يب اف: أبسم
In the name of:InMANITOU
S.A.
the name of: ArabBF,
Eastern
Co. For Diaper
ايهكة مصانع الشرق
 شر.: اس
أبسم
InManufacturing
the name of: MANITOU BF, S.A.
 ايه.  اس،  مانيتو يب اف: أبسم
العربيه للفوط الصحيه
.
.
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂƐƚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂͲW͘KŽǆ͗ϮϳϵEĂďůƵƐͲ
 المنطقوووووووووا-  نوووووووو بلس: العنوووووووو ا
ĚĚƌĞƐƐ͗ϰϯϬ͕ƌƵĞĚĞ/ΖƵďŝŶŝĞƌĞͲϰϰϭϱϬĂŶĐĞŶŝƐ
ووووو رو رلوووووو بينير- الشورقيه
العنووووو
WĂůĞƐƚŝŶĞ
الحسوبه
ĚĚƌĞƐƐ͗ϰϯϬ͕ƌƵĞĚĞ/ΖƵďŝŶŝĞƌĞͲϰϰϭϱϬĂŶĐĞŶŝƐ
 ابينير170
يه لوووووو: الاونار
 ا ووووو170 : العنووووو ا
;&ZEͿ
. )  انسينيس (فرنس11170
259  ص ب-

;&ZEͿ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
) فرنس
(  انسينيس11170
كيو جوال
شارع طو
 رام: :. التبليغ
التبليغ
عنوان
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ:
:ĂƐƚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂͲW͘K الشرقيه
الصناعيه
هللااملنطقة- انبلس
عنوان
1954799764
 Žǆ͗ϮϳϵEĂďůƵƐͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
725
ب
ص
احلسبه
ع
شار
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

 رام  هللا شارع طوكيو جوال: عنوان التبليغ



1954799764
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Ϳ
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Trade Mark No.: 31201
In Class: 35

; 39 Ϳ

Date: 29/03/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗tŚŽůĞƐĂůĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ZĞƚĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ŽŵŵĞƌĐŝĂůŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌǇƐĞƌǀŝĐĞƐ͖^ĂůĞƐ͖WƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ǆƉŽƌƚŝŶŐ͖ĚǀĞƌƚŝƐĞŵĞŶƚ͖ZĞƚĂŝůŝŶŐĂŶĚ
ǁŚŽůĞƐĂůŝŶŐ͖ŽŵŵĞƌĐŝĂůĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞůŝĐĞŶƐŝŶŐŽĨ
ƚŚĞŐŽŽĚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐŽĨŽƚŚĞƌƐ͖ĂƚĂƐĞĂƌĐŚŝŶĐŽŵƉƵƚĞƌ
ĨŝůĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌƐ͖ĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨŐŽŽĚƐ͖ŝƌĞĐƚŵĂŝů
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƐĂŵƉůĞƐ͖/ŵƉŽƌƚͲĞǆƉŽƌƚ
ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖DĂƌŬĞƚŝŶŐ͖KŶͲůŝŶĞĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽŶĂĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŶĞƚǁŽƌŬ͖WƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌƐƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐ
ŐŽŽĚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ͖WƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖
WƵďůŝĐĂƚŝŽŶŽĨƉƵďůŝĐŝƚǇƚĞǆƚƐ͖^ĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶĨŽƌŽƚŚĞƌƐ͘













 30710 : العالمة التجارية رقم
 39 : يف الصنف
 7102/13/75 : 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؛

البحث عن املعلومات يف ملفات كمبيوتر لآلخرين؛

عرض السلع؛ اإلعالن ابلربيد املباشر؛ توزيع العينات؛
وكاالت االسترياد والتصدير؛ التسويق؛ اإلعالن
والدعاية املباشرة على شبكات الكمبيوتر؛ خدمات
الشراء لآلخرين (شراء السلع واخلدمات لألعمال
األخرى)؛ العالقات العامة؛ نشر نصوص الدعاية

In the name of: Hyundai Oilbank Co., Ltd.

 واإلعالن؛ ترويج املبيعات لآلخرين
،. هيونداي اويلبانك كو: أبسم

ĂŐĞŶĐŝĞƐ͖DĂƌŬĞƚŝŶŐ͖KŶͲůŝŶĞĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽŶĂĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŶĞƚǁŽƌŬ͖WƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌƐƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐ
ŐŽŽĚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ͖WƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖
WƵďůŝĐĂƚŝŽŶŽĨƉƵďůŝĐŝƚǇƚĞǆƚƐ͖^ĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶĨŽƌŽƚŚĞƌƐ͘
411

عرض السلع؛ اإلعالن ابلربيد املباشر؛ توزيع العينات؛
وكاالت االسترياد والتصدير؛ التسويق؛ اإلعالن

2017/10/1 العدد التاسع عرش

والدعاية املباشرة على شبكات الكمبيوتر؛ خدمات
الشراء لآلخرين (شراء السلع واخلدمات لألعمال






30057 : رقم
العامة؛التجارية
األخرى)؛ العالقات العالمة
نصوص الدعاية
نشر

Trade Mark No.: 31192
In Class: 16

 06 : يف الصنف

 واإلعالن؛ ترويج املبيعات لآلخرين
منتجات الورق،.:كو
اويلبانك اجل
من
هيونداي
: أبسم


Date: 29/03/2017

ĂůůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚƐ
In the name of:/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
Hyundai
Oilbank Co., Ltd.
͕ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐ

 7102/13/75 : التاريخ

من مجيع االنواع يشمل
 املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت

; 36 Ϳ
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϴϮ͕WǇĞŽŶŐƐŝŶϮͲƌŽ͕ĂĞƐĂŶͲĞƵƉ͕^ĞŽƐĂŶͲƐŝ͕
In the name of: Arab Eastern Co. For Diaper
Manufacturing

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂƐƚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂͲW͘KŽǆ͗ϮϳϵEĂďůƵƐͲ

 شركة مصانع الشرق: أبسم
بي العربيه
الصحيه روا
- 2 للفوط
نلسووين

 المنطقوووووووووا-  نوووووووو بلس: العنوووووووو ا

ŚƵŶŐĐŚĞŽŶŐŶĂŵͲĚŽ͕ZĞƉƵďůŝĐŽĨ<ŽƌĞĂ
WĂůĞƐƚŝŶĞ

 سو- الاون يه
سووو
 ا و ر الحسوبه- الشورقيهوو
259  ص ب-

.ال يت دي

ا162 : العنو ا

 ايووو با سي- بيسوون

 بوا جمه ريووووووا- تش نجتشوووووو نجن م





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂƐƚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂͲW͘K  املنطقة الصناعيه الشرقيه-  انبلس: عنوان التبليغ
Žǆ͗ϮϳϵEĂďůƵƐͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
725  ص ب-  شارع احلسبه-

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:














640
; 37
Ϳ


Trade Mark No.: 31202
Date: 29/03/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗KŝůƐĨŽƌƌĞůĞĂƐŝŶŐĨŽƌŵǁŽƌŬďƵŝůĚŝŶŐ͖
'ĂƐŽůŝŶĞƐĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͖/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŐƌĞĂƐĞƐ͖
WĞƚƌŽůĞƵŵũĞůůǇƐĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƵƌƉŽƐĞ͖EŽŶͲŵŝŶĞƌĂůŽŝůƐ
ĂŶĚŐƌĞĂƐĞƐĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ;ŶŽƚĨŽƌĨƵĞůͿ͖/ŶĚƵƐƚƌŝĂů
ŽŝůƐ͖>ƵďƌŝĐĂƚŝŶŐŽŝůƐĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͖'ĞĂƌŽŝůƐ͖
DŽƚŽƌŽŝůƐ͖'ƌĞĂƐĞƐĨŽƌĞůƚƐ͖KŝůƐĨŽƌƚŚĞƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽĨ
DĂƐŽŶƌǇ͖DŽŝƐƚĞŶŝŶŐŽŝůƐ͖tŽŽůŐƌĞĂƐĞƐ͖ŶŐŝŶĞŽŝůƐ͖
>ƵďƌŝĐĂƚŝŶŐŐƌĞĂƐĞƐ͖>ƵďƌŝĐĂƚŝŶŐŽŝůƐ͖>ƵďƌŝĐĂƚŝŶŐŽŝůƐĨŽƌ
ŵŽƚŽƌǀĞŚŝĐůĞĞŶŐŝŶĞƐ͖ƵƚƚŝŶŐĨůƵŝĚƐ͖DŽƵůĚƌĞůĞĂƐŝŶŐŽŝůƐ͖
KŝůƐĨŽƌƉĂŝŶƚƐ͖WĞƚƌŽů͖'ĂƐŽŝůƐ͖>ŝŐŚƚŽŝůƐ͖EĂƉŚƚŚĂƐ͖
,ĞĂƚŝŶŐŽŝůƐ͖ĂƌďƵƌĂŶƚƐ͖<ĞƌŽƐĞŶĞƐ͖/ůůƵŵŝŶĂƚŝŶŐ'ƌĞĂƐĞƐ͖
>ŝŐŚƚŝŶŐĨƵĞůƐ͖ŝĞƐĞůŽŝůƐ͖>ŝŐƌŽŝŶƐ͖ZĂǁŽƌƌĞĨŝŶĞĚ
WĞƚƌŽůĞƵŵƐ͖ĞŶǌŝŶĞ͖DĞƚŚǇůĂƚĞĚƐƉŝƌŝƚƐ͖WĞƚƌŽůĞƵŵ
ĞƚŚĞƌƐ͖ŽĂůŶĂƉŚƚŚĂƐ͖&ƵĞůƐĨŽƌƐŵĂůůĨƵƌŶĂĐĞƐ͖&ƵĞůƐǁŝƚŚ
ĂŶĂůĐŽŚŽůŝĐďĂƐĞƐ͖>ŝƋƵŝĚĨƵĞůƐ͖ĞŶĂƚƵƌĂƚĞĚĨƵĞůĂůĐŽŚŽůƐ͖
ůĐŽŚŽů;ĨƵĞůƐͿ͖ƚŚĂŶŽů;ĨƵĞůƐͿ͖ŽŵďƵƐƚŝďůĞŽŝůƐ͖EŽŶͲ
ĐŚĞŵŝĐĂůĂĚĚŝƚŝǀĞƐĨŽƌŽŝůƐĂŶĚĨƵĞůƐ͖DŽƚŽƌĨƵĞůƐ͖,ĞĂǀǇ
ŽŝůƐ͖ŽĂůƚĂƌŽŝůƐ͖yǇůĞŶĞ;yǇůŽŶͿ͖&ƵĞůƐĨŽƌĂŝƌĐƌĂĨƚƐ͖'ƌĞĂƐĞ
ĨŽƌĂƌŵƐ;ǁĞĂƉŽŶƐͿ͖&ƵĞůƐĨƌŽŵĐƌƵĚĞŽŝůƐ͖ƌƚŝĨŝĐŝĂů
ƉĞƚƌŽůĞƵŵƐ͖ĞůƚŽŝů͖KŝůĂĚĚŝƚŝǀĞƐ͖ƌĂŬĞŽŝů͖'ĞĂƌďŽǆŽŝů͖
ĚĚŝƚŝǀĞƐ͕ŶŽŶͲĐŚĞŵŝĐĂů͕ƚŽŵŽƚŽƌͲĨƵĞů͖ĞŶǌĞŶĞ͖&ƵĞů͖&ƵĞů
Žŝů͖'ĂƐŽůŝŶĞ͖>ƵďƌŝĐĂŶƚƐ͘

 بيت حلم: عنوان التبليغ





In Class: 4

ك ري





 30717 : العالمة التجارية رقم


 4 : يف الصنف

 7102/13/75 : التاريخ
 زيوت لفك اإللتصاق يف القوالب البناء؛: من اجل

غازولني لالستخدامات الصناعية؛ شحوم صناعية؛
هالم برتول ألغراض صناعية؛ زيوت وشحوم غري

معدنية الغراض صناعية (ليست للوقود)؛ الزيوت
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

للدهاانت؛ البرتول؛ زيوت الغاز؛ زيوت لالضاءة؛
انفثاس (النفط)؛ زيوت للحرارة؛ الوقود (املكربنات)؛
كريوسني (كاز)؛ شحوم اإلانرة؛ وقود اإلضاءة؛ زيوت
ديزل؛ ليغروين؛ برتول خام أو مكرر؛ بنزين؛ كحول
مميثل؛ أثري برتويل؛ انفثاس الفحم؛ وقود لالفران

الصغرية؛ وقود ممزوج مع قاعدة كحولية؛ وقود سائلة؛
وقود الكحول غري مشبعة؛ الكحول (وقود)؛ إيثانول

(وقود)؛ زيوت قابلة لإلحرتاق؛ إضافات غري كيميائية

املزلقات 
أبسم  :هيونداي اويلبانك كو،.

In the name of: Hyundai Oilbank Co., Ltd.

412

دي.عرش 2017/10/1
التاسع
العدد
ال يت

العنو ا 162 :ا بي نلسووين  - 2روا ͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϴϮ͕WǇĞŽŶŐƐŝŶϮͲƌŽ͕ĂĞƐĂŶͲĞƵƉ͕^ĞŽƐĂŶͲƐŝ
ŚƵŶŐĐŚĞŽŶŐŶĂŵͲĚŽ͕ZĞƉƵďůŝĐŽĨ<ŽƌĞĂ
يوت االثقيلة؛ زيوت
للزيوت
كات؛ ال-ز سووو
احملرسووو
وقود سي
والوقود؛ايووو با
بيسوون -
للزيوت والوقود؛ وقود احملركات؛ الزيوت الثقيلة؛ زيوت

لألسلحة؛
شحم
يلني؛
نجتشالوز
الفحم؛
للطائرات؛ريووووووا
يلني؛جمه
وقودالزبوا
الفحم؛-
نجن م
قار تش
لألسلحة؛
للطائرات؛ شحم
وقود
وووووقار
زيتزيت
الصناعي؛
اخلام؛ البرتول
وقود من ال
وقودك ري
الصناعي؛
اخلام؛زيوتالبرتول
من الزيوت

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

السيور؛حلماضافات للزيوت؛ زيت الكوابح؛ زيت
السيور؛التبليغ
عنوان
بيت للزيوت؛ زيت الكوابح؛ زيت
اض :افات
صندوق انقل احلركة؛ اضافات غري كيميائية لوقود




صندوق انقل احلركة؛ اضافات غري كيميائية لوقود

احملركات؛ البنزين؛ الوقود؛ زيت الوقود؛ الغازولني؛

الوقود؛ زيت الوقود؛ الغازولني؛
احملركات؛
البنزين؛لقات 
املز
أبسم  :هيونداي اويلبانك كو،.
املزلقات 
ال يت دي.

هيونداي اويلبانك كو،.
أبسم :

ال يت دي.



In the name of: Hyundai Oilbank Co., Ltd.

In the name
of: Hyundai Oilbank Co., Ltd.
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϴϮ͕WǇĞŽŶŐƐŝŶϮͲƌŽ͕ĂĞƐĂŶͲĞƵƉ͕^ĞŽƐĂŶͲƐŝ

العنو ا 162 :ا بي نلسووين  - 2روا

بيسوون  -ايووو با سي سووو




ŚƵŶŐĐŚĞŽŶŐŶĂŵͲĚŽ͕ZĞƉƵďůŝĐŽĨ<ŽƌĞĂ

 -سووو ا

تش نجتشوووووو نجن م  -بوا جمه ريووووووا
Ϳ ; 32
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϴϮ͕WǇĞŽŶŐƐŝŶϮͲƌŽ͕ĂĞƐĂŶͲĞƵƉ͕^ĞŽƐĂŶͲƐŝ
162 :ا بي نلسووين  - 2روا

العنو ا

ك ري

ŚƵŶŐĐŚĞŽŶŐŶĂŵͲĚŽ͕ZĞƉƵďůŝĐŽĨ<ŽƌĞĂ

بيت حلم -سووو ا
سي :سووو
بيسوون  -ايووو
عنوانباالتبليغ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

تش نجتشوووووو نجن م  -بوا جمه ريووووووا
ك ري








عنوان التبليغ  :بيت حلم


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:




; 32641
Ϳ


















Ϳ ; 32

العالمة التجارية رقم  30714 :

يف الصنف  32 :
 7102/13
التاريخ  /75 :



Trade Mark No.: 31204
In Class: 37
Date: 29/03/2017




انشاء املباين واالصالح وخدمات الرتكيب /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵŝůĚŝŶŐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͖ƌĞƉĂŝƌ͖ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ
من اجل :
العالمة التجارية رقم  30714 :
ƐĞƌǀŝĐĞƐ Trade Mark No.: 31204
والتجميع 
In Class: 37
يف الصنف  32 :
In the name
of:
sharekit
sky
'lebena
wa
alta'meer
للبناء
سكاي
كة
شر
أبسم :
Date: 29/03/2017
التاريخ  7102/13/75 :

والتعمري

ͲĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐĂůŵĂŶƚĞƋĂŚĂůƐĞŶĂΖǇĞŚĂůƐŚĂƌƋǇĞŚ
ũĂǁǁĂů͗Ϭϱϵϵϳϲϵϲϭϰ

العنوووووووو ا  :نوووووووو بلس  -المنطقوووووووووه



الاووووووووووووووون يه الشوووووووووووووووورقيه ج وال
0799589811



عنوان التبليغ  :انبلس  -املنطقه الصناعيه الشرقيه

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐĂůŵĂŶƚĞƋĂŚĂů
ƐĞŶĂΖǇĞŚĂůƐŚĂƌƋǇĞŚͲũĂǁǁĂů͗Ϭϱϵϵϳϲϵϲϭϰ
Trade
Mark No.: 31204


يف الصنف  32 :
 7102اليعطي اصحاهبا حق
 /13العالمة
/75هذه
تسجيل
ان
التاريخ :
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

In Class: 37
 29/03/2017
Date:

 30714
العالمة التجارية رقم  :
1955265604
ج وال

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة









 الصاحله لالكل
 شركة ازهار االقصى: أبسم


In the name of: sharekat azhar alaqsa lilstithmar wa
altasweeq
413
; 32 Ϳ
ĚĚƌĞƐƐ͗ũĞŶŝŶĞũĂďďĂ
642
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


2017/10/1
لالستثمار عرش
العدد التاسع
والتسويق
جبل-  جينين: العن ا

 عالم ابوعيشه: عنوان التبليغ


احلليب والزيوت والدهون
ومنتجات
ليب
واحل
والبيض
 30719 : العالمة التجارية رقم



Trade
 Mark No.: 31205
In
 Class: 29



يفالصاحله
 75لالكل
: الصنف


In the 29/03/2017
name of: sharekat azhar alaqsa lilstithmar wa
Date:
altasweeq DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗

ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
Trade Mark No.: 31205
ĚĚƌĞƐƐ͗ũĞŶŝŶĞũĂďďĂ
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
In Class: 29
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
Date: 29/03/2017

; 35 Ϳ

االقصى
ازهار/13كة/شر
أبسم
 7102
75 :: التاريخ

 : لالستثمار

والتسويق واالمساك وحلوم الدواجن والصيد
اللحوم
من اجل





حمفوظة وجمففه
واخلضروات
اللحم
 30719
 : جبلية رقم
والفواكةر
التجا-العالمة
جينين
: وخالصات
العن ا
75 : يف الصنف
ابوعيشه فواكة مطبوخة ابلسكر
عالم ومربيات
جلي: هالم
ومطهوةالتبليغ
عنوان

 7102/13/75 : التاريخ
والدهون
احلليب
ومنتجات
واحل ليب
والصيد
والزيوتالدواجن
واالمساك وحلوم
اللحوم
: من اجل

والبيض

الصاحله لالكل وخالصات اللحم والفواكة واخلضروات حمفوظة وجمففه

ومطهوة هالم جلي ومربيات فواكة مطبوخة ابلسكر
In the name of: sharekat azhar alaqsa lilstithmar
wa

 شركة ازهار االقصى: أبسم
 altasweeq
لالستثمار والتسويق


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ

ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĨƌƵŝƚƐĂƵĐĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

ĚĚƌĞƐƐ͗ũĞŶŝŶĞũĂďďĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :






جبل-  جينين: العن ا

; 35 Ϳ

 عالم ابوعيشه: عنوان التبليغ


643




 Trade Mark No.: 31206

In Class: 35
Date: 30/03/2017



 

 30716 : العالمة التجارية رقم

 39 : يف الصنف
 7102/13/31 : التاريخ

; 35 Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚ
 خدمات ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت: من اجل
ŵŽƚĞůƐĂŶĚŽƚŚĞƌƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖ƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ ومرافق اإليواء املؤقت األخرى مبا يف ذلك الشقق

ƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͕
املفروشة والشقق الفندقية املفروشة؛ خدمات العالقات
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŽƚĞůƐĂŶĚŵŽƚĞůƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚ

العالمةفيما
العامة
االيواء املؤقت مبا يف ذلك
مبرافق
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖ŵĂƌŬĞƚŝŶŐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
Trade
Mark No.: 31206
30716
 : يتعلقرقم
التجارية
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŽƚĞůƐĂŶĚŵŽƚĞůƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚ
واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق الفندقية
الفنادق
In
Class: 35
39 : الصنف
يف
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽĨƚŚĞ
ĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚƐĞƌǀŝĐĞƐǀŝĂƚŚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĂŶĚŽƚŚĞƌŐůŽďĂů
يف
مبا
املؤقت
اإليواء
مرافق
تسويق
خدمات
املفروشة؛
Date: 30/03/2017
 7102/13/31 : التاريخ
ĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐ͘ϰϯdĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
والشقق
املفروشة
والشقق
واملوتيالت
ذلك
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ;ƌĞŶƚĂůŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇͿ͕ĐĂƚĞƌŝŶŐ
ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت
الفنادقخدمات
: من اجل
;ĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬͿ͕ƌĞŶƚĂůŽĨŵĞĞƚŝŶŐƌŽŽŵƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕
ŵŽƚĞůƐĂŶĚŽƚŚĞƌƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶŝŶĐůƵĚŝŶŐ
الدعايةذلكواالعالن
 مبا،املفروشة
الشقق
ذلك مبا يف
املؤقت يفاألخرى
الفندقية اإليواء
ومرافق
ĐĂĨĞƐ͕ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖
ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖ƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ

ƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͕
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƚĞŵƉŽƌĂƌǇŚŽƵƐŝŶŐĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
العالقات
والشقق
املفروشة
خدمات وشبكات
املفروشة؛االنرتنت
الفندقية شبكة
كورة عرب
للخدمات املذ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŽƚĞůƐĂŶĚŵŽƚĞůƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚ
ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͖ŚŽƚĞůƐĞƌǀŝĐĞƐ͘

Trade
Mark No.: 31206
 30716 : ية رقم.عاملية
التجار
العالمة
حاسوبيةفيما
العامة
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖ŵĂƌŬĞƚŝŶŐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ يتعلق مبرافق االيواء املؤقت مبا يف ذلك
In
35 of: MILLENNIUM & COPTHORNE
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŽƚĞůƐĂŶĚŵŽƚĞůƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚ

39
:
الصنف
يف
In Class:
the name
كوبثورن
اند
ميلينيوم
:
أبسم
الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق الفندقية
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽĨƚŚĞ
INTERNATIONAL
LIMITED
Date:
30/03/2017
إنرتنشنال
 7102
13ليمتد
/31 املفروشة؛
: التاريخ
ĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚƐĞƌǀŝĐĞƐǀŝĂƚŚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĂŶĚŽƚŚĞƌŐůŽďĂů مرافق اإليواء املؤقت مبا يف
 تسويق/خدمات
ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϲZŽďŝŶƐŽŶZŽĂĚηϬϰͲϬϭ͕ŝƚǇ,ŽƵƐĞ͕
روبا رقووووور
روبنسووووون
78 : ا: اجلوووو
من العنو
ĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐ͘ϰϯdĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚ
واملوتيالت
الفنادق
اعمال
خدمات ادارة
املفروشة والشقق
والشقق
واملوتيالت
ذلك الفنادق
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ;ƌĞŶƚĂůŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇͿ͕ĐĂƚĞƌŝŶŐ
^ŝŶŐĂƉŽƌĞϬϲϴϴϳϳ͘
ŵŽƚĞůƐĂŶĚŽƚŚĞƌƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶŝŶĐůƵĚŝŶŐ
 سووويت هوووو وسا سوووونل ف رة01- 01
الدعايةذلك الشقق
ذلكمبا يف
األخرى
الفندقية اإليواء
ومرافق
;ĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬͿ͕ƌĞŶƚĂůŽĨŵĞĞƚŝŶŐƌŽŽŵƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕
املؤقت يف
 مبا،املفروشة
ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖ƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ واالعالن
086655
ĐĂĨĞƐ͕ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖
ƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͕
العالقات
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ب.خدمات ص
املفروشة؛الفكريه
الفندقية للملكيه
 مساس:والشقق
املفروشةالتبليغ
عنوان
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŽƚĞůƐĂŶĚŵŽƚĞůƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚ
فلسطني
705
مبرافق االيواء املؤقت مبا يف ذلك
يتعلق- انبلس
العامة فيما
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖ŵĂƌŬĞƚŝŶŐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ

ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŽƚĞůƐĂŶĚŵŽƚĞůƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚ
الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق الفندقية
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽĨƚŚĞ

ĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚƐĞƌǀŝĐĞƐǀŝĂƚŚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĂŶĚŽƚŚĞƌŐůŽďĂů
املفروشة؛ خدمات تسويق مرافق اإليواء املؤقت مبا يف


ĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐ͘ϰϯdĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ













414

2017/10/1 العدد التاسع عرش

; 41 Ϳ

644
In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE
INTERNATIONAL LIMITED

 ميلينيوم اند كوبثورن: أبسم

ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϲZŽďŝŶƐŽŶZŽĂĚηϬϰͲϬϭ͕ŝƚǇ,ŽƵƐĞ͕
Trade Mark No.: 31207
^ŝŶŐĂƉŽƌĞϬϲϴϴϳϳ͘




 روبنسووووون روبا رقووووور78 : العنووووو ا

التجا
العالمة
سوووونل ف رة30712
 هوووو وسا: رقم
ريةسوووويت01
- 01
 43086655
: يف الصنف

In Class: 43

Date:
30/03/2017
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

إنرتنشنال ليمتد



 7102
31 : التاريخ
ب.للملكيه الفكريه ص
مساس/13
: /التبليغ
عنوان
 خدمات أتجري،فلسطنياإليواء املؤقت
خدمات
: اجل705
من
- انبلس

 خدمات التزويد ابلطعام،مرافق اإليواء املؤقت

 30712 : العالمة التجارية رقم

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ;ƌĞŶƚĂůŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇͿ͕ĐĂƚĞƌŝŶŐ;ĨŽŽĚĂŶĚ
ĚƌŝŶŬͿ͕ƌĞŶƚĂůŽĨŵĞĞƚŝŶŐƌŽŽŵƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ĐĂĨĞƐ͕
Trade Mark No.: 31207
ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
 قاعات االجتماعات و43
أتجري: الصنف
خدمات
،والشرب
In Class: 43
يف

ƚĞŵƉŽƌĂƌǇŚŽƵƐŝŶŐĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞĚ
Date: 30/03/2017
 7102
/13خدمات
/31 : التاريخ
مرافق اإليواء املؤقت؛
حجز
،املطاعم واملقاهي
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͖ŚŽƚĞůƐĞƌǀŝĐĞƐ͘

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
أتجري
خدمات
،املؤقت
اإليواء
خدمات
: من اجل
خدمات توفري اإليواء السكين املؤقت؛ خدمات توفري




ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ;ƌĞŶƚĂůŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇͿ͕ĐĂƚĞƌŝŶŐ;ĨŽŽĚĂŶĚ
ĚƌŝŶŬͿ͕ƌĞŶƚĂůŽĨŵĞĞƚŝŶŐƌŽŽŵƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ĐĂĨĞƐ͕
ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇŚŽƵƐŝŶŐĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞĚ
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͖ŚŽƚĞůƐĞƌǀŝĐĞƐ͘

 خدمات التزويد ابلطعام،مرافق اإليواء املؤقت


 .املفروشة؛ خدمات الفنادق
الشقق

 خدمات أتجري قاعات االجتماعات و،والشرب
COPTHORNE
كوبثورن
املطاعم اند
ميلينيوم
خدمات حجز مرافق اإليواء املؤقت؛
،واملقاهي

In the name of: MILLENNIUM &
INTERNATIONAL
LIMITED ; 40
In the na m
e of: M

Ϳ

خدمات توفري اإليواء السكين املؤقت؛
ليمتد

خدمات توفري
ILLENNIU
INTERNAT
M & COPT
IONAL LI
HORNE
MITED
ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϲ
ZŽďŝŶƐŽŶ
ZŽĂĚηϬ ϰͲ
^ŝ ŶŐĂƉŽƌĞϬ
Ϭϭ͕ŝƚǇ,ŽƵ
ϲϴ ϴϳ ϳ͘
ƐĞ ͕

ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϲZŽďŝŶƐŽŶZŽĂĚηϬϰͲϬϭ͕ŝƚǇ,ŽƵƐĞ͕
^ŝŶŐĂƉŽƌĞϬϲϴϴϳϳ͘
ĚĚƌ
ĞƐƐĨŽƌ^Ğƌǀ
ŝĐĞƐ :











إنرتنشنال

اند ك
روبنسووووون روبا رقووووور
78 :ميليانيوم
العنووووو:

أبسم
إنرتنشنال ليمتد

نسووووون روبا رقو
وووورة رة
ووونل ف
ووويتروب هوووو وسا سو78
 سو01
:  ا01
العنووووو
سا سوووونل ف ر
هوووو و
 سوووويت01- 01
086655
086655
ب.الفكريه ص

مساس ل لملكيه


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:



 .خدمات الفنادق
الشقق املفروشة؛
وبثورن

: أبسم

; 40 Ϳ

645

عنوان التب ليغ
ب.مساس للملكيه الفكريه ص
: :التبليغف
عنوان
لسطني
-  انبلس705
 فلسطني-  انبلس705















Trade Mark No.: 31209
Trade Mar
k No.: 3120
9
In Cla ss : 43
Date: 30 /0
3/2017
/ŶZĞƐ ƉĞ Đƚ
ŽĨ͗dĞ ŵƉŽƌĂ
ĂĐĐ
ƌǇ

In Class: 43

; 40 Ϳ

Date: 30/03/2017

ŽŵŵŽĚĂƚŝŽ
ĂĐĐŽŵŵŽĚĂ
Ŷ; ƌĞŶƚĂů ŽĨ
ƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞ
Ěƌŝ ŶŬͿ͕ƌĞŶ
ƚĞ ŵƉŽƌĂƌǇͿ
Ɛ͕
ƚĂů ŽĨ ŵĞĞ
͕ĐĂƚĞƌŝŶŐ;ĨŽ
ƚŝŶŐƌ
ƌĞƐĞƌǀĂƚŝ ŽŶ
ŽĚĂŶĚ
ƐŽĨƚĞ ŵƉŽƌĂ ŽŽŵƐ͕ƌĞ ƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ĐĂ
ĨĞƐ͕
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇŚ
ƌǇĂĐĐŽŵŵŽ
ĚĂƚŝŽŶ͖Ɖƌ
ŽƵƐŝŶŐĂĐĐŽ
ŽǀŝĚŝ ŶŐ
ŵŵŽĚĂƚŝ ŽŶ
ĂƉĂƌƚŵĞ ŶƚƐ
͖ŚŽƚĞ ůƐĞ ƌǀŝ
͖ƉƌŽǀŝĚŝ ŶŐ
ƐĞ ƌǀŝ ĐĞĚ
ĐĞ Ɛ͘

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͕

ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ;ƌĞŶƚĂůŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇͿ͕ĐĂƚĞƌŝŶŐ;ĨŽŽĚĂŶĚ
ĚƌŝŶŬͿ͕ƌĞŶƚĂůŽĨŵĞĞƚŝŶŐƌŽŽŵƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ĐĂĨĞƐ͕
ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇŚŽƵƐŝŶŐĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞĚ
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͖ŚŽƚĞůƐĞƌǀŝĐĞƐ͘

 30715 : العالمة التجارية رقم




 43 : يف الصنف




30 71 5 : رقم
العالمة التجارية
 43 : لصنف
يف ا
 71 02 /13 /
31: : التاريخ
خدمات أتجري
،اإليواء املؤقت
 خدمات: اجل
ا لتزويد ابلطعام
من
 خدمات،ملؤقت
مرافق اإليواء ا
االجتماعات و
أتجري قاعات
 خدمات،شرب
افق اإليواء املؤقت؛
وال
خدمات حجز مر
،ملطاعم وامل قاهي
ت؛ خدمات توفري
ا
واء السكين املؤق
دمات توفري اإلي
خ
 .دمات ا لفنادق
لشقق املفروشة؛ خ
ا

 7102/13/31 : التاريخ
 خدمات أتجري،من اجل خدمات اإليواء املؤقت
 خدمات التزويد ابلطعام،مرافق اإليواء املؤقت

 خدمات أتجري قاعات االجتماعات و،والشرب
 خدمات حجز مرافق اإليواء املؤقت؛،املطاعم واملقاهي

خدمات توفري اإليواء السكين املؤقت؛ خدمات توفري
 .الشقق املفروشة؛ خدمات الفنادق
In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE
 ميلينيوم اند كوبثورن: أبسم

INTERNATIONAL LIMITED
إنرتنشنال ليمتد
Trade
Mark No.: 31209
 30715
 : رقم
العالمة
ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϲZŽďŝŶƐŽŶZŽĂĚηϬϰͲϬϭ͕ŝƚǇ,ŽƵƐĞ͕
روبا رقووووور
روبنسووووون
78 ية
: التجار
العنووووو ا
In
Class: 43
^ŝŶŐĂƉŽƌĞϬϲϴϴϳϳ͘
: الصنف
ووويت هوووو وسا سوووونل ف رة43
 سو01
- 01 يف
Date: 30/03/2017
 7102/13/086655
31 : التاريخ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ب
.
ص
الفكريه
للملكيه
مساس
:
التبليغ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
 خدمات أتجري، خدمات اإليواء املؤقت: عنواناجل
من
ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ;ƌĞŶƚĂůŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇͿ͕ĐĂƚĞƌŝŶŐ;ĨŽŽĚĂŶĚ
فلسطني
انبلس
705

 خدمات التزويد ابلطعام،مرافق اإليواء املؤقت
ĚƌŝŶŬͿ͕ƌĞŶƚĂůŽĨŵĞĞƚŝŶŐƌŽŽŵƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ĐĂĨĞƐ͕

ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
 خدمات أتجري قاعات االجتماعات و،والشرب

ƚĞŵƉŽƌĂƌǇŚŽƵƐŝŶŐĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞĚ
 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق:


INTERNATIONAL
LIMITED & COPTHORNE
In
the name of: MILLENNIUM


ميلينيوم اند كوبثورن
: أبسم
إنرتنشنال ليمتد

 INTERNATIONAL LIMITED

إنرتنشنال ليمتد

ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϲZŽďŝŶƐŽŶZŽĂĚηϬϰͲϬϭ͕ŝƚǇ,ŽƵƐĞ͕
ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϲZŽďŝŶƐŽŶZŽĂĚηϬϰͲϬϭ͕ŝƚǇ,ŽƵƐĞ͕
^ŝŶŐĂƉŽƌĞϬϲϴϴϳϳ͘
^ŝŶŐĂƉŽƌĞϬϲϴϴϳϳ͘

415

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

; 47 Ϳ

 


روبا رقووووور
وووون روبا
روبنسوووووون
 روبنس78
78 ::
رقووووور
رة
ووونل فف رة
سووووونل
وسا س
ههوووووووو وسا

العن
 العنوووووووووو اا

ووويت
01
01
2017/10/1
سووووويت
عرشس
01--التاسع
01 العدد
086655

ب. مساس للملكيه الفكريه ص: 086655
عنوان التبليغ
فلسطني: -التبليغ
 انبلس705
ب.مساس للملكيه الفكريه ص
عنوان

فلسطني
 انبلس705
العالمة اليعطي اصحاهبا حق
 هذهتسجيل
 ان:

والعبارات

الكلمات

ابستخدام

املطلق

احلماية


والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
العالمهذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
تسجيل
 ان:
مبع زل عن

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات





ĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽĨƚŚĞ

ĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚƐĞƌǀŝĐĞƐǀŝĂƚŚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĂŶĚŽƚŚĞƌŐůŽďĂů
; 47 Ϳ
ĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐ͘ϰϯdĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ;ƌĞŶƚĂůŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇͿ͕ĐĂƚĞƌŝŶŐ
646
;ĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬͿ͕ƌĞŶƚĂůŽĨŵĞĞƚŝŶŐƌŽŽŵƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕
 ĐĂĨĞƐ͕ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƚĞŵƉŽƌĂƌǇŚŽƵƐŝŶŐĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͖ŚŽƚĞůƐĞƌǀŝĐĞƐ͘


االستخدام
والرسومات
العام يف
املؤقت مبا
ذاتاإليواء
واألرقاممرافق
الوصفيةتسويق
خدمات
املفروشة؛
زل عن
مبع
العالمواملوتيالت والشقق املفروشة والشقق
الفنادق
ذلك

 مبا يف ذلك الدعاية واالعالن،الفندقية املفروشة

للخدمات املذكورة عرب شبكة االنرتنت وشبكات


 حاسوبية عاملية
Trade Mark No.: 31210
 30701 : العالمة التجارية رقم
In the name of: MILLENNIUM &
COPTHORNE
 ميلينيوم اند كوبثورن: أبسم
;
47
Ϳ
In
Class: 35
 39 : يف الصنف
INTERNATIONAL
LIMITED
إنرتنشنال ليمتد
Date:
30/03/2017

7102
/
13
/31 : التاريخ
ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϲZŽďŝŶƐŽŶZŽĂĚηϬϰͲϬϭ͕ŝƚǇ,ŽƵƐĞ͕




Trade
Mark No.:
31210
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚ
^ŝŶŐĂƉŽƌĞϬϲϴϴϳϳ͘
In
Class: 35
ŵŽƚĞůƐĂŶĚŽƚŚĞƌƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶŝŶĐůƵĚŝŶŐ



واملوتيالت

 روبنسووووون روبا رقووووور78 :  العنووووو ا
 30701
 : التجارية رقم
العالمة
الفنادق
اعمالووونل ف رة
ادارةوسا سو
خدمات هوووو
 سووويت01: -اجل
01 من

 39 : يف الصنف

086655
األخرى مبا يف ذلك الشقق
املؤقت
 7102
/13اإليواء
/31 : ومرافق
التاريخ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

ب
.
ص
يه
ر
الفك
للملكيه
مساس
:
التبليغ
عنوان
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚ
واملوتيالت
الفنادق
اعمال
ادارة
خدمات
:
اجل
من
ƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͕
املفروشة والشقق الفندقية املفروشة؛ خدمات العالقات
ŵŽƚĞůƐĂŶĚŽƚŚĞƌƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŽƚĞůƐĂŶĚŵŽƚĞůƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚ
الشقق
ذلك
يف
مبا
األخرى
املؤقت
اإليواء
ومرافق
 فلسطني-  انبلس705
ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖ƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ

خدماتمبا يف ذلك
املفروشة؛املؤقت
الفندقية االيواء
يتعلق مبرافق
املفروشةفيما
العامة
ƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͕
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖ŵĂƌŬĞƚŝŶŐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ العالقات
والشقق
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŽƚĞůƐĂŶĚŵŽƚĞůƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚ

ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŽƚĞůƐĂŶĚŵŽƚĞůƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚ
ذلك
يف
مبا
املؤقت
االيواء
مبرافق
يتعلق
فيما
العامة
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖ŵĂƌŬĞƚŝŶŐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق الفندقية
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŽƚĞůƐĂŶĚŵŽƚĞůƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚ

الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق الفندقية
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽĨƚŚĞ
املفروشة؛ خدمات تسويق مرافق اإليواء املؤقت مبا يف

ĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚƐĞƌǀŝĐĞƐǀŝĂƚŚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĂŶĚŽƚŚĞƌŐůŽďĂů

والشقق املفروشة والشقق
واملوتيالت
الفنادق: ذلك
ĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐ͘ϰϯdĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE
كوبثورن
ميلينيوم اند
أبسم
 In

INTERNATIONAL
LIMITED
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ;ƌĞŶƚĂůŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇͿ͕ĐĂƚĞƌŝŶŐ
 إنرتنشنال
ليمتد
 مبا يف ذلك الدعاية واالعالن،املفروشة
ال فندقية
;ĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬͿ͕ƌĞŶƚĂůŽĨŵĞĞƚŝŶŐƌŽŽŵƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕
ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϲZŽďŝŶƐŽŶZŽĂĚηϬϰͲϬϭ͕ŝƚǇ,ŽƵƐĞ͕
 روبنسووووون روبا رقووووور78 : العنووووو ا
Trade Mark No.: 31210
 30701
 : رقم
التجارية
العالمة
^ŝŶŐĂƉŽƌĞϬϲϴϴϳϳ͘
ĐĂĨĞƐ͕ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖
نت وشبكات
املذكورة
للخدمات
االنفرت رة
شبكةسوووونل
عربووو وسا
ووويت هو
 سو0101
;
43
Ϳ
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƚĞŵƉŽƌĂƌǇŚŽƵƐŝŶŐĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
In Class: 35
 39086655
: الصنف
يف
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ب. مساس للملكيه الفكريه ص: عاملية
حاسوبيةالتبليغ
عنوان
ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͖ŚŽƚĞůƐĞƌǀŝĐĞƐ͘

Date: 30/03/2017
فلسطني
انبلس
705
 7102
/31
:: التاريخ
In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE
كوبثورن
 اند/13
ميلينيوم
أبسم

INTERNATIONAL
LIMITED
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚ
واملوتيالت
الفنادق
اعمال
ادارة
خدمات
:
اجل

ليمتد هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
تسجيل
من ان:
إنرتنشنال
Date:
30/03/2017
ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖ƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ



ŵŽƚĞůƐĂŶĚŽƚŚĞƌƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶŝŶĐůƵĚŝŶŐ

والعبارات
ابستخدام
احلماية املطلق
الكلماتيفوووورذلك
األخرى
املؤقت
ومرافق
ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϲZŽďŝŶƐŽŶZŽĂĚηϬϰͲϬϭ͕ŝƚǇ,ŽƵƐĞ͕
مبا رقو
روبا
وووون
روبنسو
78 :اإليواء
والرسوماتا
العنووووو
ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖ƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ الشقق
العام
االستخدام
ذات
واألرقام
الوصفية

ƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͕
خدمات العالقات
والشقق
املفروشة
^ŝŶŐĂƉŽƌĞϬϲϴϴϳϳ͘
العالم
املفروشة؛ووونل ف رة
الفندقية وسا سو
سووويت هوووو
01-عن
01مبعزل
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŽƚĞůƐĂŶĚŵŽƚĞůƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚ

يتعلق مبرافق االيواء املؤقت مبا يف ذلك086655
العامة فيما
 ĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖ŵĂƌŬĞƚŝŶŐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŽƚĞůƐĂŶĚŵŽƚĞůƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚ
ب.والشققص
املفروشةالفكريه
والشققللملكيه
واملوتيالتمساس
: الفنادقالتبليغ
عنوان
الفندقية
; 47 Ϳ
 فلسطني-  انبلس705



Trade
Mark No.: 31211

 In Class: 43
Date: 30/03/2017

647

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ͖
; 43 Ϳ
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͘

Trade Mark No.: 31210
In Class: 35
Date: 30/03/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚ

ŵŽƚĞůƐĂŶĚŽƚŚĞƌƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖ƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ








 30700 : العالمة التجارية رقم

 43 : يف الصنف

 7102/13/31
: التاريخ

 االيواء-  خدمات توفري االطعمة واملشروابت: من اجل
 .العالمة
املؤقت
 30701 : التجارية رقم






 39 : يف الصنف

 7102 /13/31 : التاريخ
 خدمات ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت: من اجل

ومرافق اإليواء املؤقت األخرى مبا يف ذلك الشقق





 In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE

INTERNATIONAL LIMITED
416

 ميلينيوم اند كوبثورن: أبسم


2017/10/1 عرش
العدد
التاسع ليمتد
إنرتنشنال

ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϲZŽďŝŶƐŽŶZŽĂĚηϬϰͲϬϭ͕ŝƚǇ,ŽƵƐĞ͕
^ŝŶŐĂƉŽƌĞϬϲϴϴϳϳ͘

 روبنسووووون روبا رقووووور78 :

; 44 Ϳ

In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ب.ص
INTERNATIONAL
LIMITED


ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϲZŽďŝŶƐŽŶZŽĂĚηϬϰͲϬϭ͕ŝƚǇ,ŽƵƐĞ͕

^ŝŶŐĂƉŽƌĞϬϲϴϴϳϳ͘






العنووووو ا

 سوووويت01- 01
086655

 ميلينيوم اند كوبثورن: أبسم

 مساس للملكيه الفكريه: عنوان التبليغ
إنرتنشنال
ليمتد فلسطني
- انبلس
705
 روبنسووووون روبا رقووووور78 :  العنووووو ا

 سوووويت هوووو وسا سوووونل ف رة01- 01 
086655



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

هوووو وسا سوووونل ف رة



; 44 Ϳ
648

ب. مساس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ
 فلسطني-  انبلس705













Trade Mark No.: 31212
In Class: 35
Date: 30/03/2017

 30707 : التجارية رقم
العالمة


; 44 Ϳ

Trade Mark No.:
31212
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚ

In Class: 35
ŵŽƚĞůƐĂŶĚŽƚŚĞƌƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶŝŶĐůƵĚŝŶŐ
Date: 30/03/2017
ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖ƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͕
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚ
ŵŽƚĞůƐĂŶĚŽƚŚĞƌƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŽƚĞůƐĂŶĚŵŽƚĞůƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚ
ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖ƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖ŵĂƌŬĞƚŝŶŐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
ƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŽƚĞůƐĂŶĚŵŽƚĞůƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŽƚĞůƐĂŶĚŵŽƚĞůƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚ
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖ŵĂƌŬĞƚŝŶŐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽĨƚŚĞ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŽƚĞůƐĂŶĚŵŽƚĞůƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚ
ĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚƐĞƌǀŝĐĞƐǀŝĂƚŚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĂŶĚŽƚŚĞƌŐůŽďĂů
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽĨƚŚĞ
ĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚƐĞƌǀŝĐĞƐǀŝĂƚŚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĂŶĚŽƚŚĞƌŐůŽďĂů
ĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐ͘ϰϯdĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
ĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐ͘ϰϯdĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ;ƌĞŶƚĂůŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇͿ͕ĐĂƚĞƌŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ;ƌĞŶƚĂůŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇͿ͕ĐĂƚĞƌŝŶŐ
;ĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬͿ͕ƌĞŶƚĂůŽĨŵĞĞƚŝŶŐƌŽŽŵƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕
;ĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬͿ͕ƌĞŶƚĂůŽĨŵĞĞƚŝŶŐƌŽŽŵƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕
ĐĂĨĞƐ͕ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƚĞŵƉŽƌĂƌǇŚŽƵƐŝŶŐĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ

ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͖ŚŽƚĞůƐĞƌǀŝĐĞƐ͘
Trade
Mark No.: 31212

 39 : يف الصنف

 7102/13/31 : التاريخ

30707
التجارية رقم
العالمة
 ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت: خدمات
: اجل
من




 39 : يف الصنف

األخرى مبا يف ذلك الشقق
ومرافق اإليواء املؤقت
 7102/13/31 : التاريخ

خدماتواملوتيالت
املفروشة؛الفنادق
ادارة اعمال
خدمات
من
العالقات
الفندقية
والشقق: اجل
املفروشة
ومرافق اإليواء املؤقت األخرى مبا يف ذلك الشقق
العامة فيما يتعلق مبرافق االيواء املؤقت مبا يف ذلك
املفروشة والشقق الفندقية املفروشة؛ خدمات العالقات

الفندقية
املفروشة
والشقق يف ذلك
املؤقت مبا
والشققااليواء
واملوتيالت مبرافق
الفنادقفيما يتعلق
العامة
الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق الفندقية
املفروشة؛ خدمات تسويق مرافق اإليواء املؤقت مبا يف

املفروشة؛ خدمات تسويق مرافق اإليواء املؤقت مبا يف

والشقق
املفروشة والشقق
والشقق املفروشة
واملوتيالت والشقق
الفنادق واملوتيالت
ذلك الفنادق
ذلك

الدعاية واالعالن
ذلك الدعاية
يف ذلك
مبا يف
 مبا،املفروشة
،الفندقية املفروشة
الفندقية
واالعالن

للخدمات املذكورة عرب شبكة االنرتنت وشبكات




 30707 : ية رقم.عاملية
حاسوبيةالتجار
العالمة
ميلينيوم اند كوبثورن
: أبسم
39 : الصنف
يف

In Class:
the name
In
35 of: MILLENNIUM & COPTHORNE
INTERNATIONAL LIMITED
Date: 30/03/2017
 7102/13ليمتد
/31 إنرتنشنال
: التاريخ
ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϲZŽďŝŶƐŽŶZŽĂĚηϬϰͲϬϭ͕ŝƚǇ,ŽƵƐĞ͕
وووور
و
رق
روبا
ن
وووو
و
روبنس
78
:
ا
وووو
من العنو
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚ
 خدمات ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت: اجل
^ŝŶŐĂƉŽƌĞϬϲϴϴϳϳ͘
ŵŽƚĞůƐĂŶĚŽƚŚĞƌƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶŝŶĐůƵĚŝŶŐ
 سووويت هوووو وسا سوووونل ف رة01- 01
ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖ƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ ومرافق اإليواء املؤقت األخرى مبا يف ذلك الشقق
ƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͕
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŽƚĞůƐĂŶĚŵŽƚĞůƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚ
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖ŵĂƌŬĞƚŝŶŐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ

ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŽƚĞůƐĂŶĚŵŽƚĞůƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚ
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽĨƚŚĞ
ĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚƐĞƌǀŝĐĞƐǀŝĂƚŚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĂŶĚŽƚŚĞƌŐůŽďĂů

ĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐ͘ϰϯdĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ;ƌĞŶƚĂůŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇͿ͕ĐĂƚĞƌŝŶŐ
;ĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬͿ͕ƌĞŶƚĂůŽĨŵĞĞƚŝŶŐƌŽŽŵƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕




086655

العالقات
ب.خدمات ص
املفروشة؛الفكريه
الفندقية للملكيه
 مساس:والشقق
املفروشةالتبليغ
عنوان
مبرافق االيواء املؤقت مبا يف ذلك
يتعلق
فيما
العامة
 فلسطني-  انبلس705
الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق الفندقية
املؤقتحقمبا يف
اليعطياإليواء
العالمة مرافق
خدمات تسويق
املفروشة؛
اصحاهبا
تسجيل هذه
ان

والشقق
املفروشة
تخدام والشقق
واملوتيالت
احلماية الفنادق
ذلك
والعبارات
الكلمات
املطلق ابس
واالعالن
ذلك الدعاية
الوصفية مبا يف
،والرسوماتاملفروشة
الفندقية
االستخدام العام
واألرقام ذات
مبعزل عن العالمة











In the name of: MILLENNIUM &
COPTHORNE
417
; 44
Ϳ
INTERNATIONAL LIMITED

2017/10/1
التاسع عرش
العدد
كوبثورن
ميلينيوم اند
: أبسم
إنرتنشنال ليمتد
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ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϲZŽďŝŶƐŽŶZŽĂĚηϬϰͲϬϭ͕ŝƚǇ,ŽƵƐĞ͕
^ŝŶŐĂƉŽƌĞϬϲϴϴϳϳ͘

 روبنسووووون روبا رقووووور78 : العنووووو ا


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
Trade
Mark No.: 31213
 Class: 43
In

 سوووويت هوووو وسا سوووونل ف رة01- 01
086655





ب.للملكيه الفكريه ص
مساس
عنوان
30703
 : رقم: التبليغية
العالمة التجار
فلسطني
705يف
 43- انبلس
: الصنف



Date: 30/03/2017
 7102
/13ية/ر31
: العالمة
التاريخ
Trade
Mark
No.:
31212

30707

:
رقم
التجا

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
In
Class: 35 ^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ͖
 االيواء- مات توفري االطعمة واملشروابت
: من اجل
39خد
: الصنف
يف
دام  الكلمات والعبارات
ابستخ/13املطلق

ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͘
Date:
30/03/2017
7102
/31 : احلماية
التاريخ
 .املؤقت
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚ
واملوتيالت
ذات الفنادق
واألرقاماعمال
الوصفية ادارة
والرسومات خدمات
: من اجل
االستخدام العام
ŵŽƚĞůƐĂŶĚŽƚŚĞƌƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶŝŶĐůƵĚŝŶŐ
In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE
 ميلينيوم اند كوبثورن: أبسم
ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖ƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ ومرافق اإليواء املؤقت األخرى مبا يف ذلك الشقق
مبعزل عن العالمة
INTERNATIONAL LIMITED
ƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͕
والشقق الفندقية املفروشة؛ خدمات العالقات
املفروشة
إنرتنشنال ليمتد
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŽƚĞůƐĂŶĚŵŽƚĞůƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚ

ذلك
يف
مبا
املؤقت
االيواء
مبرافق
يتعلق
فيما
العامة
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖ŵĂƌŬĞƚŝŶŐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϲZŽďŝŶƐŽŶZŽĂĚηϬϰͲϬϭ͕ŝƚǇ,ŽƵƐĞ͕ والشقق الفندقية
املفروشةرقووووور
والشققوووون روبا
 روبنسو78
: العنووووو ا
 ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŽƚĞůƐĂŶĚŵŽƚĞůƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚ
واملوتيالت
الفنادق
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽĨƚŚĞ
^ŝŶŐĂƉŽƌĞϬϲϴϴϳϳ͘
 -املفروشة؛
ĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚƐĞƌǀŝĐĞƐǀŝĂƚŚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĂŶĚŽƚŚĞƌŐůŽďĂů
اإليواء رةاملؤقت مبا يف
خدمات
مرافقسوووونل ف
تسويقوسا
ووويت هوووو
 سو01
01


ĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐ͘ϰϯdĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
املفروشة والشقق
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ;ƌĞŶƚĂůŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇͿ͕ĐĂƚĞƌŝŶŐ
;ĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬͿ͕ƌĞŶƚĂůŽĨŵĞĞƚŝŶŐƌŽŽŵƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕
الدعاية واالعالن
In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

INTERNATIONAL LIMITED

; 46 Ϳ

ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϲZŽďŝŶƐŽŶZŽĂĚηϬϰ ͲϬϭ͕ŝƚǇ,ŽƵƐĞ͕
^ŝŶŐĂƉŽƌĞϬϲϴϴϳϳ͘
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







ب.ص

 واملوتيالت والشقق086655
ذلك الفنادق
ذلك
يف
مبا
،املفروشة
رن
كوبثو
اند
م
ميلينيو
أبسم
 مساس للملكيه الفكريه: التبليغ:الفندقية
عنوان
إنرتنشنال ليمتد

العنووووو ا
 فلسطني- انبلس
705
ة
هوووو وسا سوووونل ف ر
 سوووويت01- 01
086655

ب. مساس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ
 فلسطني-  انبلس705
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
 روبنسووووون روبا رقووووور78 :

والعبارات
الكلمات والعبارات
دام الكلمات
ابستخدام
املطلق ابستخ
احلماية املطلق
احلماية
حق

اصحاهبا

اليعطي

العالمة

هذه

تسجيل

ان

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام






الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
والرسوماتالعالمة
مبعزل عن

مبعزل عن العالمة
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; 46 Ϳ







Trade Mark No.: 31214

; 46 Ϳ

 30704 : العالمة التجارية رقم

In Class: 35
Date: 30/03/2017

Trade Mark No.: 31214
In Class: 35

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗

Date: 30/03/2017
ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚ

ŵŽƚĞůƐĂŶĚŽƚŚĞƌƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ŵŽƚĞůƐĂŶĚŽƚŚĞƌƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖ƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ
ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖ƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŽƚĞůƐĂŶĚŵŽƚĞůƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͕
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖ŵĂƌŬĞƚŝŶŐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŽƚĞůƐĂŶĚŵŽƚĞůƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŽƚĞůƐĂŶĚŵŽƚĞůƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚ
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖ŵĂƌŬĞƚŝŶŐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŽƚĞůƐĂŶĚŵŽƚĞůƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚ

ĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽĨƚŚĞ
ĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚƐĞƌǀŝĐĞƐǀŝĂƚŚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĂŶĚŽƚŚĞƌŐůŽďĂů
ĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐ͘ϰϯdĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ;ƌĞŶƚĂůŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇͿ͕ĐĂƚĞƌŝŶŐ
Trade Mark No.: 31214
;ĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬͿ͕ƌĞŶƚĂůŽĨŵĞĞƚŝŶŐƌŽŽŵƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕
ĐĂĨĞƐ͕ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖
In Class: 35
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƚĞŵƉŽƌĂƌǇŚŽƵƐŝŶŐĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
Date: 30/03/2017
ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͖ŚŽƚĞůƐĞƌǀŝĐĞƐ͘






 39 : يف الصنف







 7102/13/31 : التاريخ
 39 : يف الصنف
 7102
/31
: التاريخ
اعمال الفنادق واملوتيالت
ت ادارة/13
خدما
: اجل
من


30704 : العالمة التجارية رقم

خدمات ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت

:

من اجل

ومرافق اإليواء املؤقت األخرى مبا يف ذلك الشقق
العامة فيما يتعلق مبرافق االيواء املؤقت مبا يف ذلك
العالقات
املفروشة والشقق الفندقية املفروشة؛ خدمات
الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق الفندقية
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
املفروشة؛ خدمات تسويق مرافق اإليواء املؤقت مبا يف




ذلك الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق
ذلك الدعاية واالعالن
 مبا يف: رقم
،املفروشة
30704
الفندقيةالتجارية
العالمة

املذكورة عرب شبكة االنرتنت وشبكات
يفللخدمات
39 : الصنف
 7102/13.عاملية
/31 :حاسوبية
التاريخ
In
the name of:
MILLENNIUM & COPTHORNE
ميلينيومتاندادارةكوبثورن
: أبسم
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚ
اعمال الفنادق واملوتيالت
 خدما: اجل
من
ŵŽƚĞůƐĂŶĚŽƚŚĞƌƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶŝŶĐůƵĚŝŶŐ
INTERNATIONAL
LIMITED
ليمتد املؤقت األخرى مبا يف ذلك الشقق
إنرتنشنالاإليواء
ومرافق

تسويق مرافق اإليواء املؤقت مبا يف
خدمات
املفروشة؛
فلسطني
انبلس -
705

ذلك الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق
واالعالن
اليعطي الدعاية
العالمة ذلك
يف
هذه مبا
املفروشة،
الفندقية
اصحاهبا حق
تسجيل
العددان
:
2017/10/1
عرش
التاسع

ĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽĨƚŚĞ

ĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚƐĞƌǀŝĐĞƐǀŝĂƚŚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĂŶĚŽƚŚĞƌŐůŽďĂů
ĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐ͘ϰϯdĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ;ƌĞŶƚĂůŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇͿ͕ĐĂƚĞƌŝŶŐ

418
͕;ĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬͿ͕ƌĞŶƚĂůŽĨŵĞĞƚŝŶŐƌŽŽŵƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ
͖ĐĂĨĞƐ͕ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƚĞŵƉŽƌĂƌǇŚŽƵƐŝŶŐĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
͘ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͖ŚŽƚĞůƐĞƌǀŝĐĞƐ


وشبكات
ابستخدامشبكة االن
املذكورة عرب
الكلماترتنتوالعبارات
للخدماتاملطلق
احلماية
والرسوماتعاملية .
حاسوبية
الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
In
the
name
of:
MILLENNIUM
&
COPTHORNE
شة؛ ميلينيوم اند كوبثورن
أبسم :
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽĨƚŚĞ
خدمات تسويق مرافق اإليواء املؤقت مبا يف
املفروعن العالم
مبعزل
ĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚƐĞƌǀŝĐĞƐǀŝĂƚŚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĂŶĚŽƚŚĞƌŐůŽďĂů
INTERNATIONAL
LIMITED
ليمتد واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق
الفنادق
ذلك
ĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐ͘ϰϯdĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
إنرتنشنال



الفندقية

املفروشة،

مبا

يف

ذلك

الدعاية واالعالن

االنرتوووور
شبكةروبا رقو
روبنسووووون
للخدماتوووو ا :
العنو
نت
 78عرب
املذكورة
حاسوبية عاملية .

وشبكات

 - 01
وسارنسوووونل ف رة
 01سووويت هوووو
أبسم  :ميلينيوم اند كوبثو
ليمتد
إنرتنشنال
086655

ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ;ƌĞŶƚĂůŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇͿ͕ĐĂƚĞƌŝŶŐ
͕;ĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬͿ͕ƌĞŶƚĂůŽĨŵĞĞƚŝŶŐƌŽŽŵƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ
͖ĐĂĨĞƐ͕ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƚĞŵƉŽƌĂƌǇŚŽƵƐŝŶŐĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
͘ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͖ŚŽƚĞůƐĞƌǀŝĐĞƐ

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϲZŽďŝŶƐŽŶZŽĂĚηϬϰͲϬϭ͕ŝƚǇ,ŽƵƐĞ
͘^ŝŶŐĂƉŽƌĞϬϲϴϴϳϳ

In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE
INTERNATIONAL LIMITED

Ϳ ; 42

 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

 78 :روبنسووووون روبا ر
العنووووو ا
قوووووريه ص.ب
الفكر
سووويتمساس للملكيه
التبليغ :
عنوان
ة
هوووو وسا سوووونل ف ر
01- 01

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϲZŽďŝŶƐŽŶZŽĂĚηϬϰͲϬϭ͕ŝƚǇ,ŽƵƐĞ
:
͘^ŝŶŐĂƉŽƌĞϬϲϴϴϳϳ

مساس للملكيه الفكريه ص.ب

 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

: -086655فلسطني
 705انبلس
عنوان التبليغ
 705انبلس  -فلسطني


حق
هذه العالمة
تسجيل هذه
 ::اانن تسجيل
اصحاهبا حق
اليعطي اصحاهبا
العالمة اليعطي
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والعبارات
الكلمات
ابستخدام
سوماتاملطلق
احلماية
االستخدام العام
قام ذات
الوصفية واألر
والر







مبعزل عن العالم
الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
والرسومات


العالم
مبعزل عن






; 42651
Ϳ





Ϳ ; 42







العالمة التجارية رقم  30709 :
43ر 
الصنف :
يف
قم  30709 :
التجارية
العالمة








Trade Mark No.: 31215
In Class:
43 No.: 31215
Trade
Mark
In Class: 43

Date: 30/03/2017
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ

يف الصنف  43 :

التاريخ  7102/13/31 :
من اجل  :خدمات اإليواء املؤقت ،خدمات أتجري
ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ;ƌĞŶƚĂůŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇͿ͕ĐĂƚĞƌŝŶŐ;ĨŽŽĚĂŶĚ
مرافق اإليواء املؤقت ،خدمات التزويد ابلطعام
͕ĚƌŝŶŬͿ͕ƌĞŶƚĂůŽĨŵĞĞƚŝŶŐƌŽŽŵƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ĐĂĨĞƐ
ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
والشرب ،خدمات أتجري قاعات االجتماعات و
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇŚŽƵƐŝŶŐĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞĚ
املطاعم واملقاهي ،خدمات حجز مرافق اإليواء املؤقت؛
͘ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͖ŚŽƚĞůƐĞƌǀŝĐĞƐ

خدمات توفري اإليواء السكين املؤقت؛ خدمات توفري

Trade Mark No.: 31215
الفنادق .
خدمات
الشقق
30709
املفروشة؛ رقم  :
العالمة التجارية
In
43 of: MILLENNIUM & COPTHORNE
In Class:
the name
الصنف 43 :
يف
ميلينيوم اند كوبثورن
أبسم :
INTERNATIONAL
LIMITED
Date: 30/03/2017
ليمتد 7102/13
إنرتنشنال /31
التاريخ :
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϲZŽďŝŶƐŽŶZŽĂĚηϬϰͲϬϭ͕ŝƚǇ,ŽƵƐĞ
العنووووو ا  78 :روبنسووووون روبا رقووووور
͘^ŝŶŐĂƉŽƌĞϬϲϴϴϳϳ
 01- 01سوووويت هوووو وسا سوووونل ف رة
Date: 30/03/2017

التاريخ  7102 /13 /31 :



086655

عنوان التبليغ  :مساس للملكيه الفكريه ص.ب

 705انبلس  -فلسطني

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



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







التاريخ  7102/13/31 :

ت الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
العالم
:


من اجل خدمات اإليواء املؤقت ،خدمات أتجري
مرافق اإليواء املؤقت ،خدمات التزويد ابلطعام

العدد التاسع عرش 2017/10/1

والشرب ،خدمات أتجري قاعات االجتماعات و
املطاعم واملقاهي ،خدمات حجز مرافق اإليواء املؤقت؛
خدمات توفري اإليواء السكين املؤقت؛ خدمات توفري

الشقق املفروشة؛ خدمات الفنادق .
أبسم  :ميلينيوم اند كوبثورن
ليمتد رقم  30702 :
التجارية
العالمة
إنرتنشنال

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ

ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ;ƌĞŶƚĂůŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇͿ͕ĐĂƚĞƌŝŶŐ;ĨŽŽĚĂŶĚ
͕ĚƌŝŶŬͿ͕ƌĞŶƚĂůŽĨŵĞĞƚŝŶŐƌŽŽŵƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ĐĂĨĞƐ
419
ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
Ϳ ; 42
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇŚŽƵƐŝŶŐĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞĚ
͘ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͖ŚŽƚĞůƐĞƌǀŝĐĞƐ
652



In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE
INTERNATIONAL
LIMITED
Trade
Mark No.: 31217

In
Class: 43
 43
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϲZŽďŝŶƐŽŶZŽĂĚηϬϰͲϬϭ͕ŝƚǇ,ŽƵƐĞ
 78روبنسووووون روبا رقووووور
الصنفوووو ا: :
يف العنو
No.: 31217
تجارية رقم  30702 :
Date:
30/03/2017
 7102
13
التاريخ
͘^ŝŶŐĂƉŽƌĞϬϲϴϴϳϳ
وسا سوووونل ف رة
ووويت /هوووو
/31سو
01-:01
ف  43 :
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ
086655خدمات اإليواء املؤقت ،خدمات أتجري
من اجل :
ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ;ƌĞŶƚĂůŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇͿ͕ĐĂƚĞƌŝŶŐ;ĨŽŽĚĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
التزويدص.ب
خدماتالفكريه
قت ،للملكيه
اإليواء  :املؤمساس
عنوان التبليغ
ابلطعام
مرافق
͕ĚƌŝŶŬͿ͕ƌĞŶƚĂůŽĨŵĞĞƚŝŶŐƌŽŽŵƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ĐĂĨĞƐ
فلسطني
انبلس
705
ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ

والشرب ،خدمات أتجري قاعات االجتماعات و
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇŚŽƵƐŝŶŐĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞĚ
املطاعم واملقاهي ،خدمات حجز مرافق اإليواء املؤقت؛
͘ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͖ŚŽƚĞůƐĞƌǀŝĐĞƐ
Date:
هذه7102
تسجيل/13 /
التاريخ 31 :
 30/03/2017
العالمة اليعطي اصحاهبا حق
 :ان
خدمات توفري
خدمات
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ
أتجري
املؤقت؛ خدمات
السكين املؤقت،
اإليواء اإليواء
توفريخدمات
من اجل :
ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ;ƌĞŶƚĂůŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇͿ͕ĐĂƚĞƌŝŶŐ;ĨŽŽĚĂŶĚ
والعبارات
ابستخدام
ابلطعام
الكلماتالتزويد
املطلق املؤقت،
احلماية اإليواء
مرافق
͕ĚƌŝŶŬͿ͕ƌĞŶƚĂůŽĨŵĞĞƚŝŶŐƌŽŽŵƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ĐĂĨĞƐ
خدمات 
خدمات الفنادق.
املفروشة؛
الشقق
ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
والشرب ،خدمات أتجري قاعات االجتماعات و
العام
االستخدام
ذات
واألرقام
الوصفية
والرسومات
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇŚŽƵƐŝŶŐĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞĚ
In the name of: MILLENNIUM
& COPTHORNE
ن مرافق اإليواء املؤقت؛
حجز
املطاعم:واملقاهي،
خدماتكوبثور
ميلينيوم اند
أبسم
͘ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͖ŚŽƚĞůƐĞƌǀŝĐĞƐ

العالماإليواء السكين املؤقت؛ خدمات توفري
عنتوفري
خدمات
مبعزل
INTERNATIONAL LIMITED
إنرتنشنال ليمتد
املفروشة؛ خدمات الفنادق .
الشقق

In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE
أبسم  :ميلينيوم اند كوبثورن
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϲZŽďŝŶƐŽŶZŽĂĚηϬϰͲϬϭ͕ŝƚǇ,ŽƵƐĞ
رقووووور
روبا
وووون
و
روبنس
78
:
ا
وووو
و
العن
INTERNATIONAL
LIMITED

إنرتنشنال ليمتد
͘^ŝŶŐĂƉŽƌĞϬϲϴϴϳϳ
العنووووو ا 
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϲZŽďŝŶƐŽŶZŽĂĚηϬϰͲϬϭ͕ŝƚǇ,ŽƵƐĞ
ووونل ف رة
وسا سو
 78هوووو
: 01سوووويت
- 01
رقووووور
روبا
روبنسووووون


 01- 01سوووويت
086655

086655

هوووو وسا سوووونل ف رة

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

 705انبلس  -فلسطني

 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

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

Ϳ ; 45







العالمة التجارية رقم  30702 :
يف الصنف  39 :
















Ϳ ; 45

653





Ϳ ; 45


التاريخ  7102/13/31 :
من اجل  :خدمات ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت

العالمة التجارية رقم  30702 :

ومرافق اإليواء املؤقت األخرى مبا يف ذلك الشقق
املفروشة والشقق الفندقية املفروشة؛ خدمات العالقات

العامة فيما يتعلق مبرافق االيواء املؤقت مبا يف ذلك



 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ ::


والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالم


͘^ŝŶŐĂƉŽƌĞϬϲϴϴϳϳ

الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق الفندقية
املفروشة؛ خدمات تسويق مرافق اإليواء املؤقت مبا يف


 ذلك الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق

ذلك الدعاية واالعالن
املفروشة  :،مبا يف
 30702
الفندقيةالتجارية رقم
العالمة

Trade Mark No.: 31218
In Class: 35
Date: 30/03/2017

Trade Mark No.: 31218

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚ
ŵŽƚĞůƐĂŶĚŽƚŚĞƌƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖ƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ
͕ƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŽƚĞůƐĂŶĚŵŽƚĞůƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚ
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖ŵĂƌŬĞƚŝŶŐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŽƚĞůƐĂŶĚŵŽƚĞůƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚ
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽĨƚŚĞ
ĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚƐĞƌǀŝĐĞƐǀŝĂƚŚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĂŶĚŽƚŚĞƌŐůŽďĂů
ĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐ͘ϰϯdĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ;ƌĞŶƚĂůŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇͿ͕ĐĂƚĞƌŝŶŐ
͕;ĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬͿ͕ƌĞŶƚĂůŽĨŵĞĞƚŝŶŐƌŽŽŵƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ
Trade
Mark No.: 31218

Mark

: 43

Date: 30/03/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚ

420ŵŽƚĞůƐĂŶĚŽƚŚĞƌƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶŝŶĐůƵĚŝŶŐ

ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖ƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŽƚĞůƐĂŶĚŵŽƚĞůƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚ
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖ŵĂƌŬĞƚŝŶŐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŽƚĞůƐĂŶĚŵŽƚĞůƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚ
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽĨƚŚĞ
In Class: 35
ĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚƐĞƌǀŝĐĞƐǀŝĂƚŚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĂŶĚŽƚŚĞƌŐůŽďĂů
Date:
30/03/2017
ĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐ͘ϰϯdĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚ
ŵŽƚĞůƐĂŶĚŽƚŚĞƌƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ;ƌĞŶƚĂůŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇͿ͕ĐĂƚĞƌŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖ƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͕
;ĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬͿ͕ƌĞŶƚĂůŽĨŵĞĞƚŝŶŐƌŽŽŵƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŽƚĞůƐĂŶĚŵŽƚĞůƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚ
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐ͖ŵĂƌŬĞƚŝŶŐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
ĐĂĨĞƐ͕ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŽƚĞůƐĂŶĚŵŽƚĞůƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚ
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚŚŽƚĞůƐŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽĨƚŚĞ
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƚĞŵƉŽƌĂƌǇŚŽƵƐŝŶŐĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚƐĞƌǀŝĐĞƐǀŝĂƚŚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĂŶĚŽƚŚĞƌŐůŽďĂů
ĐŽŵƉƵƚĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐ͘ϰϯdĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͖ŚŽƚĞůƐĞƌǀŝĐĞƐ͘
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ;ƌĞŶƚĂůŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇͿ͕ĐĂƚĞƌŝŶŐ
;ĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬͿ͕ƌĞŶƚĂůŽĨŵĞĞƚŝŶŐƌŽŽŵƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕
ĐĂĨĞƐ͕ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƚĞŵƉŽƌĂƌǇŚŽƵƐŝŶŐĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͖ŚŽƚĞůƐĞƌǀŝĐĞƐ͘

 7102/13/31 : التاريخ
 خدمات ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت: من اجل

2017/10/1 العدد التاسع عرش

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
 39 : يف الصنف
مرافق اإليواء املؤقت مبا يف
املفروشة؛ خدمات تسويق
 7102 /13 /31 : التاريخ

خدمات ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت

للخدمات املذكورة عرب شبكة االنرتنت وشبكات

ذلك الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق
 مبا يف ذلك الدعاية واالعالن،الفندقية املفروشة

In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE
INTERNATIONAL LIMITED

وشبكات

االنرتنت

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

املذكورة

ميلينيوم

:

العنووووو ا

 روبنسووووون روبا رقووووور78
: 01 ا-ووووو01
العن
سووويت

ة
هوووو وسا سوووونل ف ر

ب.ص

086655

: التبليغ
سووويت هوووو وسا سوووونل ف رة
01- 01عنوان
 فلسطني-  انبلس705
086655 

مساس للملكيه الفكريه

 فلسطني-  انبلس705





; 91 Ϳ



654







Trade Mark No.: 31219
In Class: 43
Date: 30/03/2017



; 91 Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ;ƌĞŶƚĂůŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇͿ͕ĐĂƚĞƌŝŶŐ;ĨŽŽĚĂŶĚ
ĚƌŝŶŬͿ͕ƌĞŶƚĂůŽĨŵĞĞƚŝŶŐƌŽŽŵƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ĐĂĨĞƐ͕
ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇŚŽƵƐŝŶŐĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞĚ
ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͖ŚŽƚĞůƐĞƌǀŝĐĞƐ͘

ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϲZŽďŝŶƐŽŶZŽĂĚηϬϰͲϬϭ͕ŝƚǇ,ŽƵƐĞ͕
^ŝŶŐĂƉŽƌĞϬϲϴϴϳϳ͘
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







 30705 : العالمة التجارية رقم
 43 : يف الصنف





 7102/13/31 : التاريخ

 خدمات أتجري، خدمات اإليواء املؤقت: من اجل
 خدمات التزويد ابلطعام،مرافق اإليواء املؤقت

 خدمات أتجري قاعات االجتماعات و،والشرب
 خدمات حجز مرافق اإليواء املؤقت؛،املطاعم واملقاهي
خدمات توفري اإليواء السكين املؤقت؛ خدمات توفري

In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE
INTERNATIONAL LIMITED



 .الشقق املفروشة؛ خدمات الفنادق
 ميلينيوم اند كوبثورن: أبسم


إنرتنشنال ليمتد

 روبنسووووون روبا رقووووور78 : العنووووو ا
 سوووويت هوووو وسا سوووونل ف رة01- 01
086655

ب. مساس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ
 فلسطني-  انبلس705






أبسم

إنرتنشنال ليمتد

إنرتنشنال ليمتد

ب. مساس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ





عرب

 روبنسووووون روبا رقووووور78 :





 .حاسوبية عاملية
للخدمات
ميلينيوم  اند كوبثورن
: أبسم
.حاسوبية عاملية

شبكة

اند كوبثورن

ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϲZŽďŝŶƐŽŶZŽĂĚηϬϰͲϬϭ͕ŝƚǇ,ŽƵƐĞ͕
^ŝŶŐĂƉŽƌĞϬϲϴϴϳϳ͘
:

:

الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق الفندقية
املفروشة؛ خدمات تسويق مرافق اإليواء املؤقت مبا يف

In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE
INTERNATIONAL LIMITED

ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϲZŽďŝŶƐŽŶZŽĂĚηϬϰͲϬϭ͕ŝƚǇ,ŽƵƐĞ͕
^ŝŶŐĂƉŽƌĞϬϲϴϴϳϳ͘
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ 

من اجل

ذلك الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق
 مبا يف ذلك الدعاية واالعالن،الفندقية املفروشة
العامة فيما يتعلق مبرافق االيواء املؤقت مبا يف ذلك
ومرافق اإليواء املؤقت األخرى مبا يف ذلك الشقق
املفروشة والشقق الفندقية املفروشة؛ خدمات العالقات




In Class: 43

 705انبلس  -فلسطني


يف الصنف  43 :

Date: 30/03/2017


التاريخ  7102/13/31 :

العدد التاسع عرش 2017/10/1
من اجل  :خدمات اإليواء املؤقت ،خدمات أتجري




421
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ

ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ;ƌĞŶƚĂůŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇͿ͕ĐĂƚĞƌŝŶŐ;ĨŽŽĚĂŶĚ
Ϳ ; 90
͕ĚƌŝŶŬͿ͕ƌĞŶƚĂůŽĨŵĞĞƚŝŶŐƌŽŽŵƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ĐĂĨĞƐ
ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
655
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇŚŽƵƐŝŶŐĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞĚ
͘ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͖ŚŽƚĞůƐĞƌǀŝĐĞƐ

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
Trade Mark No.: 31221
دق .
خدمات الفنا
الشقق
30770
املفروشة؛ رقم  :
العالمة التجارية
In the
name
Class:
43 of: MILLENNIUM & COPTHORNE
ميلينيوم  اند كوبثورن
أبسم :
الصنف 43 :
يف
Trade Mark No.: 31221
العالمة التجارية رقم  30770 :
INTERNATIONAL LIMITED
Date: 30/03/2017
ليمتد 7102/13
إنرتنشنال /31
التاريخ :
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϲZŽďŝŶƐŽŶZŽĂĚηϬϰͲϬϭ͕ŝƚǇ,ŽƵƐĞ
املؤقت،رقووووور
اإليواءوووون روبا
خدماتروبنسو
اجلوووو :ا 78 :
من العنو
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ
خدمات أتجري
ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ;ƌĞŶƚĂůŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇͿ͕ĐĂƚĞƌŝŶŐ;ĨŽŽĚĂŶĚ
͘^ŝŶŐĂƉŽƌĞϬϲϴϴϳϳ
خدماتووونل ف رة
املؤقت،ووو وسا سو
اإليواءسوووويت هو
مرافق01- 01
التزويد ابلطعام






͕ĚƌŝŶŬͿ͕ƌĞŶƚĂůŽĨŵĞĞƚŝŶŐƌŽŽŵƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ĐĂĨĞƐ
ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇŚŽƵƐŝŶŐĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞĚ
͘ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͖ŚŽƚĞůƐĞƌǀŝĐĞƐ

086655

والشرب ،خدمات أتجري قاعات االجتماعات و
عنوان التبليغ  :مساس للملكيه الفكريه ص.ب
املطاعم واملقاهي ،خدمات حجز مرافق اإليواء املؤقت؛
 705انبلس  -فلسطني
In Class: 43
يف الصنف  43 :

خدمات توفري
خدمات توفري اإليواء السكين املؤقت؛
Date: 30/03/2017
التاريخ  7102/13/31 :

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ
خدمات اإليواء املؤقت ،خدمات أتجري
الفنا اجل
الشقق املفروشة؛ خدمات من
دق :.
ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ;ƌĞŶƚĂůŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇͿ͕ĐĂƚĞƌŝŶŐ;ĨŽŽĚĂŶĚ

مرافق اإليواء املؤقت ،خدمات التزويد ابلطعام
͕ĚƌŝŶŬͿ͕ƌĞŶƚĂůŽĨŵĞĞƚŝŶŐƌŽŽŵƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ĐĂĨĞƐ
ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
&
COPTHORNE
والشرب ،خدمات أتجري قاعات االجتماعات و
In the name of: MILLENNIUM
أبسم  :ميلينيوم اند كوبثورن

ƚĞŵƉŽƌĂƌǇŚŽƵƐŝŶŐĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞĚ
املطاعم واملقاهي ،خدمات حجز مرافق اإليواء املؤقت؛
͘ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͖ŚŽƚĞůƐĞƌǀŝĐĞƐ

INTERNATIONAL
LIMITED

إنرتنشنال ليمتد


العنووووو ا 78 :

خدمات توفري اإليواء السكين املؤقت؛ خدمات توفري
الشقق املفروشة؛ خدمات الفنادق .
روبنسووووون روبا رقووووور
In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE
أبسم  :ميلينيوم اند كوبثورن
INTERNATIONAL LIMITED
إنرتنشنال ليمتد

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϲZŽďŝŶƐŽŶZŽĂĚηϬϰͲϬϭ͕ŝƚǇ,ŽƵƐĞ
͘^ŝŶŐĂƉŽƌĞϬϲϴϴϳϳ

 - 01
 01سوووويت هوووو وسا سوووونل ف رة
086655
 01- 01سوووويت هوووو وسا سوووونل ف رة

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϯϲZŽďŝŶƐŽŶZŽĂĚηϬϰͲϬϭ͕ŝƚǇ,ŽƵƐĞ
͘^ŝŶŐĂƉŽƌĞϬϲϴϴϳϳ

العنووووو ا  78 :روبنسووووون روبا رقووووور

086655الفكريه ص.ب
عنوان التبليغ  :مساس للملكيه
 705انبلس  -فلسطني


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


Ϳ ; 0
















ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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العالمة التجارية رقم  30774 :
العالمة التجارية رقم  30774 :
يف الصنف  31 :




التاريخ  7102/14/17 :
من اجل  :رقائق مصنوعة من طحني البطاطا 

أبسم  :رفعت دمحم فالح العسلي
العن ا  :الخليل تف

2222159

عنوان التبليغ  :اخلليل تفوح 7777025




Ϳ ; 0

العالمة التجارية رقم  30774 :






Trade Mark No.: 31224
Trade Mark No.: 31224
In Class: 30

Date: 02/04/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĨůĂŬĞƐŵĂĚĞǁŝƚƉŽƚĂƚŽĨůŽǁĞƌ
In the name of: refaat moh f al asali
ĚĚƌĞƐƐ͗ŚĞďƌŽŶƚĂĨŽƵŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŚĞďƌŽŶƚĂĨŽƵŚ



Trade
Mark No.: 31224





In the name of: refaat moh f al asali

أبسم  :رفعت دمحم فالح العسلي
العن ا  :الخليل تف

ĚĚƌĞƐƐ͗ŚĞďƌŽŶƚĂĨŽƵŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŚĞďƌŽŶƚĂĨŽƵŚ

2222159

عنوان التبليغ  :اخلليل تفوح 7777025
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Trade Mark No.: 31225

العالمة التجارية رقم  30779 :

In Class: 29
يف الصنف  75 :
In the name of: Al-Taghziah SAL
أبسم  :شركة التغذية ش.م.ل.
Date: 02/04/2017
التاريخ  7102/14/17 :
–ĚĚƌĞƐƐ͗^ŚǁĞŝĨĂƚ–ZĂĚŝŽKƌŝĞŶƚ–<ŽƵďďĂĂƌĞĂ
العن و ا  :الشوو يف تا رابيوو اوريوو ا
Trade
Mark
No.:
31225

30779

:
رقم
ية
ر
التجا
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
العالمةوالطيور الداجنة وحيواانت
من اجل  :اللحوم واألمساك
>ĞďĂŶŽŶ–dĞů͗ϵϲϭϱϴϬϴϴϬϴ
لبنووووووووووو 75ا ت:
نطقوووووووووووا
In
Class:
29
القبووووووووووواا الصنف :
يف
ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
اللحوم ،الفواكه
مستخرجات
وطيور الصيد،
Date: 02/04/2017
 7102/14/17
التاريخ :
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
606606/07
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
من اجل  :اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحيواانت
͘ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ
 DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
اهلالميات،
واخلضروات
ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
واملطهية،الفكرية -
واجملففة للملكية
احملفوظة وشركاهم
التبليغ  :سااب
عنوان






وطيور الصيد ،مستخرجات اللحوم ،الفواكه
واخلضروات احملفوظة واجملففة واملطهية ،اهلالميات،

البرية(فاكهة مطبوخة ابلسكر) ،البيض
الكومبوت
امل
بيات4427،
صر.ب
واحلليب ومنتجات احلليب ،الزيوت والشحوم الصاحلة

ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
͘ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

املربيات ،الكومبوت (فاكهة مطبوخة ابلسكر) ،البيض
واحلليب ومنتجات احلليب ،الزيوت والشحوم الصاحلة

لألكل .
تشتمل .
لألكل
االخضر واالمحر
العالمة على اللونني
أبسم  :شركة التغذية ش.م.ل.



 the name of: Al-Taghziah SAL
In

– ĚĚƌĞƐƐ͗^ŚǁĞŝĨĂƚ–ZĂĚŝŽKƌŝĞŶƚ–<ŽƵďďĂĂƌĞĂ

العن و ا  :الشوو يف تا رابيوو اوريوو ا


>ĞďĂŶŽŶ–dĞů͗ϵϲϭϱϴϬϴϴϬϴ

نطقوووووووووووا القبووووووووووواا لبنووووووووووو ا ت:

Ϳ;3

606606/07

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

ص .ب  4427البرية

606606/07
وشركاهم للملكية الفكرية -
سااب
:
التبليغ
عنوان
تشتمل العالمة على اللونني االخضر واالمحر
ص .ب  4427البرية


أبسم  :شركة التغذية ش.م.ل.

العن و ا  :الشوو يف تا رابيوو اوريوو ا
نطقوووووووووووا القبووووووووووواا لبنووووووووووو ا ت:





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

In the name of: Al-Taghziah SAL



–ĚĚƌĞƐƐ͗^ŚǁĞŝĨĂƚ–ZĂĚŝŽKƌŝĞŶƚ–<ŽƵďďĂĂƌĞĂ
>ĞďĂŶŽŶ–dĞů͗ϵϲϭϱϴϬϴϴϬϴ



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







تشتمل العالمة على اللونني االخضر واالمحر
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Trade Mark No.: 31226

العالمة التجارية رقم  30776 :

يف الصنف  3 :
التاريخ  7102/14/17 :







العالمة التجارية رقم  30776 :

يف الصنف  3 :

Trade Mark No.: 31226

In Class: 3
Date: 02/04/2017

In Class: 3

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐ͕ĐĂƌŝŶŐĨŽƌĂŶĚ
Date: 02/04/2017

للعناية  ابلبشرة
من اجل  :مستحضرات التنظيف،
التاريخ 7102/14/17 :
͖ďĞĂƵƚŝĨǇŝŶŐƚŚĞƐŬŝŶ͕ŶĂŝůƐ͕ůŝƉƐ͕ĞǇĞƐĂŶĚŚĂŝƌ͖WĞƌĨƵŵĞƌǇ
من اجل  :مستحضرات التنظيف ،للعناية ابلبشرة /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐ͕ĐĂƌŝŶŐĨŽƌĂŶĚ
وجتميلها ،األظافر ،الشفاه ،العيون والشعر؛ املواد
͖ďĞĂƵƚŝĨǇŝŶŐƚŚĞƐŬŝŶ͕ŶĂŝůƐ͕ůŝƉƐ͕ĞǇĞƐĂŶĚŚĂŝƌ͖WĞƌĨƵŵĞƌǇ
وجتميلها ،األظافر ،الشفاه ،العيون والشعر؛ املواد
͖ŽƐŵĞƚŝĐƐ͖ĞĐŽƌĂƚŝǀĞĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͖EĂŝůĐĂƌĞƉƌŽĚƵĐƚƐ
͖ŽƐŵĞƚŝĐƐ͖ĞĐŽƌĂƚŝǀĞĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͖EĂŝůĐĂƌĞƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŚĂŝƌĐĂƌĞƉƌŽĚƵĐƚƐ͖^ĞƚƚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞ͘ŚĂŝƌ
العطرية؛ مستحضرات التجميل؛ مستحضرات جتميلية
ŚĂŝƌĐĂƌĞƉƌŽĚƵĐƚƐ͖^ĞƚƚŝŶŐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞ͘ŚĂŝƌ
العطرية؛ مستحضرات التجميل؛ مستحضرات جتميلية
للزينة؛ منتجات ال عناية ابألظافر؛ منتجات العناية
ابلشعر؛ مستحضرات تصفيف الشعر .

للزينة؛ منتجات ال عناية ابألظافر؛ منتجات العناية

ابلشعر؛ مستحضرات تصفيف الشعر .
العالمة التجارية رقم  30776 :


يف الصنف  3 :
التاريخ  7102/14/17 :

Trade Mark No.: 31226
In Class: 3
Date: 02/04/2017
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2017/10/1 عرش
 العدد التاسع

;4Ϳ
In the name of: Bora Creations S.L.

. أل. بورا كرييشنز أس: أبسم

In the name
of: Bora Creations S.L.
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůůĞZĞǇ^ĂŶĐŚŽϳ͕>ŽĐĂůϯ͕ϬϳϭϴϬ^ĂŶƚĂ

.أل. بورا كرييشنز أس: أبسم

Calle Rey Sancho : العنو ا
7, Local 3, 07180 Santa
Calle
Rey Sancho
Ponsa, Mallorca,
Spain

WŽŶƐĂ͕DĂůůŽƌĐĂ͕^ƉĂŝŶ

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůůĞZĞǇ^ĂŶĐŚŽϳ͕>ŽĐĂůϯ͕ϬϳϭϴϬ^ĂŶƚĂ
: العنو ا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
WŽŶƐĂ͕DĂůůŽƌĐĂ͕^ƉĂŝŶ
7, Local 3, 07180 Santa

 البرية4427 ب. ص
Ponsa,
Mallorca, Spain





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:


-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ






 البرية4427
ب. ص





; 4659
Ϳ










Trade Mark No.: 31227
In Class: 30
 Date: 02/04/2017







 30772 : العالمة التجارية رقم
 31 : يف الصنف

 7102/14/17 : التاريخ

;4Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚŽĐŽůĂƚĞƐ
  الشوكوالتة: من اجل
Trade Mark No.: 31227
In the name
of: Emad Eddin Mohammad Awni Fahmi Al 30772
عوين: التجاريةدمحمرقم
العالمةالدين
 عماد: أبسم
In Class: 30
 31 : يف الصنف
;
9
Ϳ
Qaissi Date: 02/04/2017
 7102/14/17 : التاريخ
فهمي القيسي






/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŚŽĐŽůĂƚĞƐ

  الشوكوالتة: من اجل
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐůƌĂŵĞũĂŶĞďDĂĚƌĂƐĞƚůďƌŝĚŐĞ
 القوس الورام بج نو ورسوا: العن ا
In the name of: Emad Eddin Mohammad Awni Fahmi Al
 عماد الدين دمحم عوين: أبسم
Qaissi
ŵĂƌĞƚ^ŚǁĞŝŬŝ^ŚĂƌΖĞƋĞů
القيسي
ر قل
فهميرة ي
البربج م

ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐůƌĂŵĞũĂŶĞďDĂĚƌĂƐĞƚůďƌŝĚŐĞ
 القوس الورام بج نو: العن ا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ůƋƵĚƐůƌĂŵĞũĂŶĞď
ورسواالربدج
مدرسة
القدسم رةالرامي جبانب
: عنوان التبليغ
ŵĂƌĞƚ^ŚǁĞŝŬŝ^ŚĂƌΖĞƋĞů
قل
ر
البربج
DĂĚƌĂƐĞƚůďƌŝĚŐĞŵĂƌĞƚ^ŚǁĞŝŬŝ^ŚĂƌΖĞƋĞů
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ůƋƵĚƐůƌĂŵĞũĂŶĞď
عقل القدس الرام جبانب مدرسة الربدج
: التبليغ
عنوان
عمارة شويكي شارع



DĂĚƌĂƐĞƚůďƌŝĚŐĞŵĂƌĞƚ^ŚǁĞŝŬŝ^ŚĂƌΖĞƋĞů







Trade Mark No.: 31227
In Class: 30
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عمارة شويكي شارع عقل




;9Ϳ


Date: 02/04/2017






 30772 : العالمة التجارية رقم
 31 : يف الصنف


 7102/14/17 : التاريخ


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ŚŽĐŽůĂƚĞƐ
: من اجل
Trade
Mark No.:
31228
 30772 :التة
الشويةكورقم
التجار
العالمة
In the name of: Emad Eddin Mohammad Awni Fahmi Al
عوين
دمحم
الدين
عماد
:
أبسم
In Class: 2
 7 : يف الصنف
Qaissi Trade Mark No.: 31228
فهمي
 30772 : العالمة التجارية رقم
Date: 02/04/2017
 7102/14/القيسي
17 : التاريخ
In Class: 2
 7 : يف الصنف
ĚĚƌĞƐƐ͗ůƋƵĚƐůƌĂŵĞũĂŶĞďDĂĚƌĂƐĞƚůďƌŝĚŐĞ
ورسوا
بج/17
رام:التاريخالو
 القوس: العن ا
Date: 02/04/2017
 7102 /نو14
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ŐŐůƵƚŝŶĂŶƚƐĨŽƌƉĂŝŶƚƐ͕ůƵŵŝŶŝƵŵ
، دهاانت املنيوم
، للدهاانت
 مثبتات: من اجل
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
،  دهاانت املنيوم، مثبتات للدهاانت
من اجل
ŵĂƌĞƚ^ŚǁĞŝŬŝ^ŚĂƌΖĞƋĞů
البربج م رة ي
ƉĂŝŶƚƐ͕ŶƚŝͲĨŽƵůŝŶŐƉĂŝŶƚƐ͕ŶƚŝͲƌƵƐƚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
 مستحضرات مضادة، قلرايت
دهاانت مضادة رلنمو الفط
مضادة
 مستحضرات، دهاانت مضادة لنمو الفطرايت
 اصباغ،  مالط لسد الثقوب، )للصدا (للوقاية
ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͕ĂĚŝŐĞŽŶ͕ůĂĐŬƐĐŽůŽƌĂŶƚƐŽƌƉĂŝŶƚƐ͕
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ůƋƵĚƐůƌĂŵĞũĂŶĞďسوداء
 القدس الرام جبانب مدرسة الربدج: عنوان التبليغ
 طالء ات،  دهاانت خزفية، ) ( ملوانت او دهاانت
ĞƌĂŵŝĐƉĂŝŶƚƐ͕ŽĂƚŝŶŐƐƉĂŝŶƚƐ͕ŽůŽƌĂŶƚƐ͕ǇĞƐ͕
سوداء
 اصباغ،،اصباغ
الثقوب
لسد، مالط

للدهان
طالءات املينا
، ملوانت
)دهاانت،( )للصدا (للوقاية
DĂĚƌĂƐĞƚůďƌŝĚŐĞŵĂƌĞƚ^ŚǁĞŝŬŝ^ŚĂƌΖĞƋĞů
عقل
عمارة شويكي شارع
ŶĂŵĞůƐĨŽƌƉĂŝŶƚŝŶŐ͕ŶĂŵĞůƐǀĂƌŶŝƐŚĞƐ͕&ŝƌĞƉƌŽŽĨ
،  دهاانت مقاومة للنار، ) طالءات املينا (ورنيش،

طالء(ات
خزفية
دهاانت
( ملوانت او دهاانت
ƉĂŝŶƚƐ͕WĂŝŶƚƐ͕WƌŝŵĞƌƐ͕tŚŝƚĞƐĐŽůŽƌĂŶƚƐŽƌƉĂŝŶƚƐ͕
ملوانت
 بيضاء،اصباغ
، الدهان
اساسات، ، )دهاانت

 )  طالءات اخلشب ( دهاانت، ) أو دهاانت
tŽŽĚĐŽĂƚŝŶŐƐƉĂŝŶƚƐ
للدهاانت املينا للدهان
إليجانتطالءات
، اصباغ
 ملوانت، )(دهاانت
In the name of: Sharekat Elegant Leldehanat Walestthmar
كة
 شر،: أبسم







ŐŐůƵƚŝŶĂŶƚƐĨŽƌƉĂŝŶƚƐ͕ůƵŵŝŶŝƵŵ
ƉĂŝŶƚƐ͕ŶƚŝͲĨŽƵůŝŶŐƉĂŝŶƚƐ͕ŶƚŝͲƌƵƐƚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͕ĂĚŝŐĞŽŶ͕ůĂĐŬƐĐŽůŽƌĂŶƚƐŽƌƉĂŝŶƚƐ͕
ĞƌĂŵŝĐƉĂŝŶƚƐ͕ŽĂƚŝŶŐƐƉĂŝŶƚƐ͕ŽůŽƌĂŶƚƐ͕ǇĞƐ͕
ŶĂŵĞůƐĨŽƌƉĂŝŶƚŝŶŐ͕ŶĂŵĞůƐǀĂƌŶŝƐŚĞƐ͕&ŝƌĞƉƌŽŽĨ
ƉĂŝŶƚƐ͕WĂŝŶƚƐ͕WƌŝŵĞƌƐ͕tŚŝƚĞƐĐŽůŽƌĂŶƚƐŽƌƉĂŝŶƚƐ͕
tŽŽĚĐŽĂƚŝŶŐƐƉĂŝŶƚƐ

Mosahama Khososiya



ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚtĂůďĞĂƌĞŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚtĂůďĞĂƌĞŚ




:

واالستثمار مسامهة خصوصية

، دهاانت مقاومة للنار
، :)ورنيش
رام هللا والبيرة
 طالءات املينا ( العن ا،
 رام هللا والبرية: عنوان التبليغ
 اصباغ بيضاء ( ملوانت، اساسات الدهان
، دهاانت



 ) طالءات اخلشب (دهاانت
، ) أو دهاانت
In the name of: Sharekat Elegant Leldehanat Walestthmar  شركة إليجانت للدهاانت: أبسم
Mosahama Khososiya






( ملوانت او دهاانت )  ،دهاانت خزفية  ،طالءات
(دهاانت)  ،ملوانت  ،اصباغ  ،طالءات املينا للدهان

͕ƉĂŝŶƚƐ͕WĂŝŶƚƐ͕WƌŝŵĞƌƐ͕tŚŝƚĞƐĐŽůŽƌĂŶƚƐŽƌƉĂŝŶƚƐ
tŽŽĚĐŽĂƚŝŶŐƐƉĂŝŶƚƐ

 ،2017/10/1دهاانت مقاومة للنار ،
املينا (ورنيش)
،
طالءاتعرش
العدد التاسع
دهاانت  ،اساسات الدهان  ،اصباغ بيضاء ( ملوانت
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أو دهاانت )  ،طالءات اخلشب (دهاانت ) 
أبسم  :شركة إليجانت للدهاانت In the name of: Sharekat Elegant Leldehanat Walestthmar
Mosahama Khososiya
واالستثمار مسامهة خصوصية
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚtĂůďĞĂƌĞŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚtĂůďĞĂƌĞŚ

العن ا  :رام هللا والبيرة

عنوان التبليغ  :رام هللا والبرية
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Trade Mark No.: 31229

العالمة التجارية رقم  30775 :

In Class: 4

يف الصنف  4 :

Date: 02/04/2017

التاريخ  7102/14/17 :
30775ز لقات ،مركبات
صناعية ،م
من اجل  :زيوت
وشحومرقم  :
العالمة التجارية






͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŽŝůƐĂŶĚŐƌĞĂƐĞƐ͖ůƵďƌŝĐĂŶƚƐ
Trade
Mark No.: 31229

ĚƵƐƚĂďƐŽƌďŝŶŐ͕ǁĞƚƚŝŶŐĂŶĚďŝŶĚŝŶŐĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͖ĨƵĞůƐ
In Class: 4
يف الصنف 4 :
وتثبيت الغبار ،وقود (مبا يف ذلك
،امتصاص وترطيب
;ŝŶĐůƵĚŝŶŐŵŽƚŽƌƐƉŝƌŝƚͿĂŶĚŝůůƵŵŝŶĂŶƚƐ͖ĐĂŶĚůĞƐĂŶĚǁŝĐŬƐ
Date: 02/04/2017
التاريخ  7102/14/17 :
ĨŽƌůŝŐŚƚŝŶŐĂŶĚŐĂƐ

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŽŝůƐĂŶĚŐƌĞĂƐĞƐ͖ůƵďƌŝĐĂŶƚƐ
لالضاءة
ومشوع
اضاءة
وقود احملركاتمن) ،
كبات
وفتائللقات ،مر
صناعية ،مز
وشحوم
موادزيوت
اجل :
،امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار ،وقود (مبا يف ذلك

وغاز 

أبسم  :شركة

ĚƵƐƚĂďƐŽƌďŝŶŐ͕ǁĞƚƚŝŶŐĂŶĚďŝŶĚŝŶŐĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͖ĨƵĞůƐ
;ŝŶĐůƵĚŝŶŐŵŽƚŽƌƐƉŝƌŝƚͿĂŶĚŝůůƵŵŝŶĂŶƚƐ͖ĐĂŶĚůĞƐĂŶĚǁŝĐŬƐ
ĨŽƌůŝŐŚƚŝŶŐĂŶĚŐĂƐ

وقود احملركات )  ،مواد اضاءة ومشوع وفتائل لالضاءة
name of: sharekat albarq ltawze'e alghaz
وغاز
الربق لتوزيع الغاز
In the name of: sharekat albarq ltawze'e alghaz
أبسم  :شركة الربق لتوزيع الغاز

العن ا  :رام هللا

العن ا

ĚĚƌĞƐƐ͗ƌĂŵĂůůŚ
ĚĚƌĞƐƐ͗ƌĂŵĂůůŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ƌĂŵĂůůŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ƌĂŵĂůůŚ

 :رام هللا

التبليغ  :رام هللا
عنوان
رام هللا
:

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

عنوان التبليغ

والعبارات
الكلمات
ابستخدام
املطلق
اية
احلم
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق






ابستخدام الكلمات والعبارات
احلماية املطلق
مبعزل عن العالمة

الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
والرسومات







Ϳ;2

662











والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

مبعزل عن العالمة


In the





العالمة التجارية رقم  30731 :
يف الصنف  79 :
التاريخ  7102/14/17 :

Ϳ;2

Trade Mark No.: 31230
In Class: 25
Date: 02/04/2017







͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

من اجل  :املالبس ولباس القدم واغطية الراس 
Date: 02/04/2017
لألزايءالتاريخ  7102/14/17 :
In the name of: Sharekat
Tanoora Lil azya' wal Malbousat
أبسم  :شركة تنورة
Trade Mark No.: 31230
ůŽƚŚŝŶŐ͕&ŽŽƚǁĞĂƌ͕,ĞĂĚŐĞĂƌ
In Class: 25

العالمة التجارية رقم  30731 :
يف الصنف  79 :

وامللبوسات

العن ا  :البيرة 5 -

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕&ŽŽƚǁĞĂƌ͕,ĞĂĚŐĞĂƌ
من اجل  :املالبس ولباس القدم واغطية الراس 
أبسم  :شركة تنورة لألزايء In the name of: Sharekat Tanoora Lil azya' wal Malbousat
وامللبوسات

ر الك ثر

العن ا  :البيرة 5 -

ر الك ثر

عنوان التبليغ  :االرسال جممع البزار التجاري


عنوان التبليغ  :االرسال جممع البزار التجاري



ĚĚƌĞƐƐ͗ůďĞƌĞŚͲϳ^ŚĂƌĞůŬĂǁƚŚĂƌ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐ͗ůďĞƌĞŚͲϳ^ŚĂƌĞůŬĂǁƚŚĂƌ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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:

أبسم

وامللبوسات



كة
شر

العن ا

تنورة

ة 5 -
 :البير

In the name of: Sharekat Tanoora Lil azya' wal Malbousat

لألزايء
ر

ĚĚƌĞƐƐ͗ůďĞƌĞŚͲϳ^ŚĂƌĞůŬĂǁƚŚĂƌ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

الك ثر

عنوان التبليغ  :االرسال جممع البزار التجاري
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In Class: 25

يف الصنف  79 :

Date: 02/04/2017

التاريخ  7102/14/17 :
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ůŽƚŚŝŶŐ͕&ŽŽƚǁĞĂƌ͕,ĞĂĚŐĞĂƌ
واغطية الراس 
القدم
ولباس
املالبس
Trade Mark No.: 31231
30730
رقم  :
التجارية
من اجل  :العالمة
In Class: 25
يف الصنف  79 :
التاريخ  7102 /14 /17 :
In the nameDate:
of: 02/04/2017
Sharekat Tanoora Lil azya' wal Malbousat
أبسم  :شركة تنورة لألزايء






/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕&ŽŽƚǁĞĂƌ͕,ĞĂĚŐĞĂƌ
من اجل  :املالبس ولباس القدم واغطية الراس 
In the name of: Sharekat Tanoora Lil azya' wal Malbousat
كة تنورة لألزايء
أبسم  :شر
وامللبوسات
ĚĚƌĞƐƐ͗ůďĞƌĞŚͲϳ^ŚĂƌĞůŬĂǁƚŚĂƌ
ر الك ثر
 :البيرة 5 -
العن ا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :االرسال جممع البزار التجاري






وامللبوسات

العن ا  :البيرة 5 -

ĚĚƌĞƐƐ͗ůďĞƌĞŚͲϳ^ŚĂƌĞůŬĂǁƚŚĂƌ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ر الك ثر

عنوان التبليغ  :االرسال جممع البزار التجاري
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العالمة التجارية رقم  30737 :
يف الصنف  79 :
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Trade Mark No.: 31232
In Class: 25



Date: 02/04/2017

التاريخ  7102/14/17 :
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕&ŽŽƚǁĞĂƌ͕,ĞĂĚŐĞĂƌ
من اجل  :املالبس ولباس القدم واغطية الراس 
Date: 02/04/2017
التاريخ  7102 /14 /17 :
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ


الراس
من اجل املالبس ولباس القدم واغطية
In the nameInof:
Sharekat Tanoora Lil azya' wal Malbousat
لألزايء
أبسم  :شركة تنورة
the name of: Sharekat Tanoora Lil azya' wal Malbousat
كة تنورة لألزايء
أبسم  :شر

Ϳ;5







العالمة التجارية رقم  30737 :
يف الصنف  79 :

ůŽƚŚŝŶŐ͕&ŽŽƚǁĞĂƌ͕,ĞĂĚŐĞĂƌ

:

وامللبوسات

وامللبوسات
العن ا

ر

 :البيرة 5 -

ĚĚƌĞƐƐ͗ůďĞƌĞŚͲϳ^ŚĂƌĞůŬĂǁƚŚĂƌ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

الك ثر

عنوان التبليغ  :االرسال جممع البزار التجاري


العن ا  :البيرة 5 -

Trade Mark No.: 31232
In Class: 25

ĚĚƌĞƐƐ͗ůďĞƌĞŚͲϳ^ŚĂƌĞůŬĂǁƚŚĂƌ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ر الك ثر



عنوان التبليغ  :االرسال جممع البزار التجاري
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Trade Mark No.: 31233

 العالمة التجارية رقم  30733 :

العالمة التجارية رقم  30737 :
يف الصنف  79 :
يف الصنف  79 :

التاريخ  7102/14/17 :

التاريخ  7102/14/17 :

Trade Mark No.: 31232
In Class: 25
In Class: 25
Trade Mark No.: 31233







العالمة التجارية رقم  30733 :

Date: 02/04/2017

In Class: 25
Date: 02/04/2017

يف الصنف  79 :
التاريخ  7102/14/17 :

Date: 02/04/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕&ŽŽƚǁĞĂƌ͕,ĞĂĚŐĞĂƌ

الراس  
واغطية
من
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ůŽƚŚŝŶŐ͕&ŽŽƚǁĞĂƌ͕,ĞĂĚŐĞĂƌ
الراس
القدمواغطية
ولباسالقدم
املالبسولباس
اجل :املالبس
من اجل :
وامللبوسات
In the
the name
Tanoora
لألز
أبسم  : :شرشر
ĚĚƌĞƐƐ͗ůďĞƌĞŚͲϳ^ŚĂƌĞůŬĂǁƚŚĂƌ
In
name of:
of: Sharekat
Sharekat
Tanoora Lil
'Lil azya
azya'wal
walMalbousat
ايءايء Malbousat
تنورة لألز
كةكة تنورة
أبسم
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕&ŽŽƚǁĞĂƌ͕,ĞĂĚŐĞĂƌ
من اجل  :املالبس ولباس القدم واغطية الراس 
أبسم  :شركة تنورة لألزايء In the name of: Sharekat Tanoora Lil azya' wal Malbousat
العن ا  :البيرة 5 -

ر الك ثر

عنوان التبليغ  :االرسال جممع البزار التجاري

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

وامللبوسات
وامللبوسات

البيةرة 55--رر الكالكثرثر
العن ا : :البير
العن ا

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

التجاري
البزار التجاري
جممعالبزار
االرسالجممع
التبليغ: :االرسال
عنوانالتبليغ
عنوان

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
مبعزل عن العالمة

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





ĚĚƌĞƐƐ͗ůďĞƌĞŚͲϳ^ŚĂƌĞůŬĂǁƚŚĂƌ
ĚĚƌĞƐƐ͗ůďĞƌĞŚͲϳ^ŚĂƌĞůŬĂǁƚŚĂƌ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ ::
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ







احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة
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Trade Mark No.: 31234
In Class: 25

العالمة التجارية رقم  30734 :
يف الصنف  79 :

التاريخ  7102/14/13 :
العالمة التجارية رقم  30734 :
وأغطية الرأس 
من اجل  :املالبس ولباس القدم
يف الصنف  79 :







أبسم  :طارق يوسف عبدهللا بزور

التاريخ  7102/14/13 :
من اجل  :املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس 





العنووو ا  :جنوووين  -ووو ر



يفوووو

-بزور

العالمة التجارية رقم  30734 :
أبسم  :طارق يوسف عبدهللا
يف الصنف 79 :

بوار الواخليا

 7102
التاريخ /14 /13 :
جنوووين  -ووو ر
العنووو ا :

من اجل

:

املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس 

عنوان التبليغ  :جنني  -شارع حيفا  -دوار
أبسم  :طارق يوسف عبدهللا بزور

شارع -حيفا  -دوار
جنني -
التبليغ: -
عنوان
يفوووو
ووو ر
 :جنوووين

العنووو ا

الداخلية


بوار

الواخليا
الداخلية


عنوان التبليغ  :جنني  -شارع حيفا  -دوار
الداخلية


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
Trade Mark No.: 31234
In the name of: tariq yousef abdallah buzoor
In Class: 25

ĚĚƌĞƐƐ͗ũĞŶŝŶͲƐŚĂƌΗĞŚĂŝĨĂĚŽǁĂƌĂůĚĂŬŚůĂŝŚ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ
In the name of: tariq yousef abdallah buzoor

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ũĞŶŝŶͲƐŚĂƌΗĞŚĂŝĨĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ũĞŶŝŶͲƐŚĂƌΗĞŚĂŝĨĂ
ĚĚƌĞƐƐ͗ũĞŶŝŶͲƐŚĂƌΗĞŚĂŝĨĂĚŽǁĂƌĂůĚĂŬŚůĂŝŚ
ĚŽǁĂƌĂůĚĂŬŚůĂŝŚ

ĚŽǁĂƌĂůĚĂŬŚůĂŝŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ ũĞŶŝŶͲƐŚĂƌΗĞŚĂŝĨĂ
:







ĚŽǁĂƌĂůĚĂŬŚůĂŝŚ








Trade Mark No.: 31234
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ

In Class: 25
03/04/2017
In the name of: Date:
tariq
yousef abdallah buzoor

Date: 03/04/2017
ĚĚƌĞƐƐ͗ũĞŶŝŶͲƐŚĂƌΗĞŚĂŝĨĂĚŽǁĂƌĂůĚĂŬŚůĂŝŚ

يفوووو -

بوار الواخليا

Date: 03/04/2017

667
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العالمة التجارية رقم  30739 :







يف الصنف  07 :
التاريخ  7102/14/13 :







من اجل  :هياكل سيارات  ،اطارات سيارات  ،سيارات
 ،حافالت  ،بيوت متنقلة ذات حمركات  ،دراجات

انرية 

أبسم  :شركة الوردة احلمراء
لتأجري السيارات عادية عامة




/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƚŽŵŽďŝůĞďŽĚŝĞƐ͕ƵƚŽŵŽďŝůĞƚŝƌĞƐ
͕ƚǇƌĞƐ͕ƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͕DŽƚŽƌďƵƐĞƐ͕DŽƚŽƌŚŽŵĞƐ
DŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ



عنوان التبليغ  :رام هللا شارع ركب عمارة النتشة ط
 6جوال 1959647474

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام



In Class: 12
Date: 03/04/2017

In the name of: Sharekat Alwarda Alhamra'a Leta'jer
Alsayarat Adiya Ama

العن ا  :رام هللا خلف طعر خ از ا

مبعزل عن العالمة


Trade Mark No.: 31235

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ<ŚĂůĨDĂƚĂŵ<ŚŽǌĂŵĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :









ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
427
In the name of: sharekat a;-etesalat al-khalawiah al668
; 03
Ϳ
falastiniah - jawal

االتصاالت 
من اجل :
2017/10/1
التاسع عرش
العدد
أبسم  :شركة االتصاالت اخللوية
الفلسطينية جوال
مبعزل عن العالمة








العن ا  :الب ل

البيرة فلسطين



عنوان التبليغ  :البالوع البرية فلسطني

العالمة التجارية رقم  30736 :

يف الصنف  39 :

 39
التاريخ /14 /13 :يف الصنف
 :7102
التاريخ 7102 /14/13 :
من اجل  :االتصاالت 

ĚĚƌĞƐƐ͗ůͲĂůŽƵΖͲůŝƌĞŚͲƉĂůĞƐƚŝŶĞ
ͲĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ůͲĂůŽƵΖͲůŝƌĞŚ
 ƉĂůĞƐƚŝŶĞ
Trade Mark No.: 31236

In Class: 35

Trade Mark No.: 31236
In Class: 35
Date: 03/04/2017

Date: 03/04/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
In the name of: sharekat a;-etesalat al-khalawiah alfalastiniah - jawal
Ϳ ; 09






ال عالمة التجارية رقم  30736 :


أبسم  :شركة االتصاالت اخللوية
الفلسطينية جوال
العن ا  :الب ل

ĚĚƌĞƐƐ͗ůͲĂůŽƵΖͲůŝƌĞŚͲƉĂůĞƐƚŝŶĞ
͗ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
Ͳ:ůͲĂůŽƵΖͲůŝƌĞŚ

In the name of: sharekat a;-etesalat al-khalawiah al ƉĂůĞƐƚŝŶĞ
falastiniah - jawal
ĚĚƌĞƐƐ͗ůͲĂůŽƵΖͲůŝƌĞŚͲƉĂůĞƐƚŝŶĞ

ͲĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ ůͲĂůŽƵΖͲůŝƌĞŚ

البيرة فلسطين

عنوان التبليغ  :البالوع البرية فلسطني


من اجل  :االتصاالت 

dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ

أبسم  :شركة االتصاالت اخللوية
الفلسطينية جوال
العن ا  :الب ل

البيرة فلسطين

عنوان التبليغ  :البالوع البرية فلسطني






:









ƉĂůĞƐƚŝŶĞ
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Ϳ ; 09

Ϳ ; 09







العالمة التجارية رقم  30747 :
يف الصنف  32 :
التاريخ  7102/14/13 :
من اجل  :االتصاالت 

Trade Mark No.: 31242
In Class: 38







العالمة التجارية رقم  30747 :
يف الصنف  32 :

Trade Mark No.: 31242
In Class: 38

Date: 03/04/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

In the name of: Sharekat Start Media Lelistisharat Al
أبسم  :شركة ستارت ميداي
In the name of: Sharekat
Start
Media
أبسم  :شركة ستارت ميداي
Eailamiya Mosahama Khososiya Lelistisharat Al
لالستشارات اإلعالمية مسامهة
Eailamiya Mosahama Khososiya
خصوصية
لالستشارات اإلعالمية مسامهة
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵŵĂůůĂŚůŵĂƐǇŽƵŶDĂŝĚĂŶŶŶĂŚĚĂ
يوووووا
العنوووو ا  :رام هللا الماووووي
ŵĂĞƌƚ&ĂŶŽŶdĂďĞƋǁǁĂů
النهضا م رة فن الط بق األول
خصوصية
عنوان التبليغ  :رام هللا املصيون ميدان النهضة ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ ZĂŵŵĂůůĂŚůŵĂƐǇŽƵŶ
DĂŝĚĂŶŶŶĂŚĚĂŵĂĞƌƚ&ĂŶŽŶdĂďĞƋǁǁĂů
عمارة فنون الطابق األول
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵŵĂůůĂŚůŵĂƐǇŽƵŶDĂŝĚĂŶŶŶĂŚĚĂ
 العنوووو ا  :رام هللا الماووووي  يوووووا
ŵĂĞƌƚ&ĂŶŽŶdĂďĞƋǁǁĂů
Trade Mark No.: 31242
بق األول
رقم :فن الط
التجاريةم رة
النهضا
30747
العالمة
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ZĂŵŵĂůůĂŚůŵĂƐǇŽƵŶ
 32رام هللا املصيون ميدان النهضة
التبليغ :
عنوان
In Class: 38
الصنف :
يف
DĂŝĚĂŶŶŶĂŚĚĂŵĂĞƌƚ&ĂŶŽŶdĂďĞƋǁǁĂů
الطابق/األول
عمارة
Date:
03/04/2017
 7102
فنون14/13
التاريخ :


͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
العالمة اليعطي اصحاهبا حق
تسجيل هذه
ان
االتصاالت 
من اجل :
التاريخ  7102/14/13 :
من اجل  :االتصاالت 



Date: 03/04/2017

dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ

:



In the name of: Sharekat Start Media Lelistisharat
الكلمات Al
والعبارات
املطلق
ابستخدامميداي
كة ستارت
احلماية  :شر
أبسم
Eailamiya Mosahama Khososiya
ذات االستخدام العام
واألرقام
لالستشاراتالوصفية
والرسومات
مسامهة
اإلعالمية

خصوصية العالمة
مبعزل عن
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵŵĂůůĂŚůŵĂƐǇŽƵŶDĂŝĚĂŶŶŶĂŚĚĂ
يوووووا
 العنوووو ا  :رام هللا الماووووي
 ŵĂĞƌƚ&ĂŶŽŶdĂďĞƋǁǁĂů
النهضا م رة فن الط بق األول


عنوان التبليغ  :رام هللا املصيون ميدان النهضة ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵŵĂůůĂŚůŵĂƐǇŽƵŶ
DĂŝĚĂŶŶŶĂŚĚĂŵĂĞƌƚ&ĂŶŽŶdĂďĞƋǁǁĂů
عمارة فنون الطابق األول
Ϳ ; 06





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

العدد التاسع عرش 2017/10/1

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
ل عن العالمة
مبعز



428
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Trade Mark No.: 31243



العالمة التجارية رقم  30743 :

العالمة التجارية رقم 30743 :

يف الصنف 3 :



In Class : 3




التاريخ 7102 /14 /14 :
العناية
منتجات
:
اجل
من

يف الصنف  3 :

والعناية

Trade Mark No.: 31243

ابجلسم

( املرطبات

Date: 04/04/2017

ابلوجه

وتنظيف

واملنظفات

الوجه

كرمي
و

ع واالمصال ومثبت الشعر ( السربي)
والقنا

واقية من الشمس ومرطبات اجلسم).

العيون

ومنتجات

التاريخ  7102/14/14 :
من اجل  :منتجات العناية ابلوجه وتنظيف الوجه

أبسم  :جونسون اند جونسون
العن ا
ج

:

نسووو

ون ني جيرسو

وركا

انوووو ج

انزويوووويا نيوووو
بر

بووو

نسووو

جيرسووووو

ال الي ت المتحوة اال

عنوان التبليغ  :عزيز
ص.ب ,24رام هللا


ري

وفؤاد

ا

يا

ا

و

06977ا

شحادة،

حمامون،

والعناية ابجلسم ( املرطبات واملنظفات وكرمي العيون
والقناع واالمصال ومثبت الشعر (السربي) ومنتجات

الشمس ومرطبات اجلسم) .
واقية من

أبسم  :جونسون اند جونسون
ج نسووو

͕ƉƌŽĚƵĐƚ;ŵŽŝƐƚƵƌŝǌĞƌ͕ĐůĞĂŶƐĞƌƐ͕ĞǇĞĐƌĞĂŵ͕ŵĂƐŬ͕ƐĞ ƌƵŵ
͘ͿƐƉƌĂǇ͕ƐƵŶĐĂƌĞƉƌŽĚƵĐƚ͕ĂŶĚďŽĚǇŵŽŝƐƚƵƌŝǌĞ ƌ

Date: 04/04/2017

In the name of: Johns on & Johnson

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗&ĂĐĞĐĂƌĞ͕ĨĂĐĞĐůĞĂŶƐŝŶŐĂŶĚďŽĚǇĐĂƌĞ

͕ƉƌŽĚƵĐƚ;ŵŽŝƐƚƵƌŝǌĞƌ͕ĐůĞĂŶƐĞƌƐ͕ĞǇĞĐƌĞĂŵ͕ŵĂƐŬ͕ƐĞƌƵŵ

͘ͿƐƉƌĂǇ͕ƐƵŶĐĂƌĞƉƌŽĚƵĐƚ͕ĂŶĚďŽĚǇŵŽŝƐƚƵƌŝǌĞƌ
:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ





In the name of: Johnson & Johnson

Ϳ ; 02

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

العن ا  :وركا ون ني جيرسو ا و
انوووو ج نسووو

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗&ĂĐĞĐĂƌĞ͕ĨĂĐĞĐůĞĂŶƐŝŶŐĂŶĚďŽĚǇĐĂƌĞ

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

اا نيووو

ورجا

In Class: 3

بووو اا نيووو

برانزويوووويا نيوووو جيرسووووو ا 06977ا

ال الي ت المتحوة اال ري يا

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



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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Ϳ






العالمة التجارية رقم  30744 :
يف الصنف  3 :




ية
العالمة ا لتجار
يف ا لصنف 3 :

قم 30744 :
ر



ا لتاريخ 7102 /14 /14 :
جه
ا لو
مس تحضرات
:
اجل
من
وحتد يدا

ا لتنظيف

ضماد ات

جه
ا لو
ك
ومستحضرات فر
وصابون
اجلسم
وغسول





ذ ات

ا لشباب

اخلايل

املنظفة
غوات
والر
كرميات
و
ا لزيوت

ومقشرات
ع
منظف/قنا

واجلسم
غوة
ا لر

غري

ا لطبية

وا لقا بضات

م
اجلس
ك
جه وفر
وغسول ا لو
ل
وغسو
واالقنعة
ا لتنظيف

مي
كر
و

العال ج.



ا لزيوت

عالمات
0
يف
3

ري
ا لفو

جل
و

وا لكرميات

املنظفة

ا لشباب
حب
حب
طيب
لرت

العالج

ري
ا لفو

ج
ومزي
ا لشباب

وضماد ات

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
منظف/قناع ومعاجل  3يف  0لرتطيب حب الشباب
وكرمي العالج الفوري وجل العالج الفوري وضمادات
العالج .

Tra de Ma rk
In Cla ss : 3

Da te : 0 4 /0 4 /2 017

من
اخلا لية
طبات
املنظف واملر
واجلل
ب
للعيو
واملضادة
للتجاعيد
مضادة

الزالة
ومعاجل

ا لعالج

من

Trade Mark No.: 31244
In Class: 3
No.: 3 124 4

التاريخ  7102/14/14 :
من اجل  :مس تحضرات الوجه واجلسم غري الطبية
حب

02

;

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗EŽŶͲ ŵĞ ĚŝĐĂƚĞĚĨĂĐŝĂůĂŶĚďŽĚǇ
͕ƉƌĞ ƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ŶĂŵĞ ůǇ͕ĨŽĂŵŝŶŐĐůĞ ĂŶƐŝŶŐƉĂĚƐ͕ĂƐƚƌŝŶŐĞ Ŷƚ
ĨĂĐŝĂůƐĐƌƵď͕ĨĂĐŝĂůǁĂƐŚ͕ďŽĚǇƐĐƌƵď͕ďŽĚǇǁĂƐŚ͕ĐůĞ ĂŶƐŝŶŐ
ďĂƌ͕ŵĂƐŬ͕Žŝů Ͳ ĨƌĞ Ğ ĂĐŶĞ ǁĂƐŚ͕ĐƌĞ ĂŵĐůĞ ĂŶƐĞ ƌ͕ĨŽĂŵ
 ĐůĞ ĂŶƐĞ ƌ͕ŐĞ ůĐůĞ ĂŶƐĞ ƌ͕ŽŝůͲ ĨƌĞĞ ŵŽŝƐƚƵƌŝǌĞ ƌ͕ĂŶƚŝͲ ǁƌŝŶŬůĞ
ĂŶƚŝ Ͳ ďůĞ ŵŝƐŚĐƌĞ Ăŵ͕ĂĐŶĞ ŵĂƌŬĨĂĚŝŶŐƉĞ Ğů͕ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ
ĐůĞ ĂŶƐĞ ƌͬŵĂƐŬ͕ϯͲ ŝŶͲ ϭŚǇĚƌĂƚŝŶŐĂĐŶĞ ƚƌĞ ĂƚŵĞ Ŷƚ͕ƐƉŽƚ
 ͘ƚƌĞ ĂƚŵĞ ŶƚĐƌĞ Ăŵ͕ƐƉŽƚƚƌĞ ĂƚŵĞ ŶƚŐĞůĂŶĚƚƌĞ ĂƚŵĞ ŶƚƉĂĚƐ

Date: 04/04/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗EŽŶͲŵĞĚŝĐĂƚĞĚĨĂĐŝĂůĂŶĚďŽĚǇ

͕ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ĨŽĂŵŝŶŐĐůĞĂŶƐŝŶŐƉĂĚƐ͕ĂƐƚƌŝŶŐĞŶƚ
ĨĂĐŝĂůƐĐƌƵď͕ĨĂĐŝĂůǁĂƐŚ͕ďŽĚǇƐĐƌƵď͕ďŽĚǇǁĂƐŚ͕ĐůĞĂŶƐŝŶŐ
ďĂƌ͕ŵĂƐŬ͕ŽŝůͲĨƌĞĞĂĐŶĞǁĂƐŚ͕ĐƌĞĂŵĐůĞĂŶƐĞƌ͕ĨŽĂŵ
ĐůĞĂŶƐĞƌ͕ŐĞůĐůĞĂŶƐĞƌ͕ŽŝůͲĨƌĞĞŵŽŝƐƚƵƌŝǌĞƌ͕ĂŶƚŝͲǁƌŝŶŬůĞ
ĂŶƚŝͲďůĞŵŝƐŚĐƌĞĂŵ͕ĂĐŶĞŵĂƌŬĨĂĚŝŶŐƉĞĞů͕ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ
ĐůĞĂŶƐĞƌͬŵĂƐŬ͕ϯͲŝŶͲϭŚǇĚƌĂƚŝŶŐĂĐŶĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͕ƐƉŽƚ
͘ƚƌĞĂƚŵĞŶƚĐƌĞĂŵ͕ƐƉŽƚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŐĞůĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚƉĂĚƐ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،

ص.ب ,24رام هللا
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أبسم  :جونسون اند جونسون

 In the name of: Johnson & Johnson



ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
Ϳ ; 02
͘͘^͘h

العن ا  :وركا ون ني جيرسو ا و
ج نسووو

بووو اا نيووو

انوووو ج نسووو

برانزويوووويا نيوووو جيرسووووو ا 06977ا

ال الي ت المتحوة اال ري يا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،

ص.ب ,24رام هللا
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Ϳ

02

;














ية
العالمة ا لتجار
يف ا لصنف 3 :

قم 30744 :
ر



ا لتاريخ 7102 /14 /14 :
جه
ا لو
مس تحضرات
:
اجل
من



العالمة التجارية رقم  30749 :
يف الصنف  9 :
وحتد يدا

ا لتنظيف

ضماد ات

جه
ا لو
ك
ومستحضرات فر
وصابون
اجلسم
وغسول
حب

Ϳ ; 02

ا لشباب

اخلايل

املنظفة
غوات
والر
كرميات
و
ا لزيوت

ومقشرات
ع
منظف/قنا

من

ذ ات

واجلسم
غوة
ا لر

غري

ا لطبية

وا لقا بضات

م
اجلس
ك
جه وفر
وغسول ا لو
ل
وغسو
واالقنعة
ا لتنظيف
ا لزيوت

وا لكرميات

املنظفة

من
اخلا لية
طبات
املنظف واملر
واجلل
ب
للعيو
واملضادة
للتجاعيد
مضادة

الزالة
ومعاجل

عالمات
0
يف
3

ا لشباب
حب
حب
طيب
لرت

ج
ومزي
ا لشباب

التاريخ  7102/14/14 :
من اجل  :مستحضرات الوجه واجلسم الطبية وحتديدا

مي
كر
و

ا لعالج

العال ج.

ضمادات



ري
ا لفو

التنظيف

جل
و

العالج

ذات

ري
ا لفو

وضماد ات

الرغوة والقابضات

ومستحضرات فرك الوجه وغسول الوجه وفرك اجلسم
وغ سول اجلسم وصابون التنظيف واالقنعة وغسول
حب الشباب اخلايل من الزيوت والكرميات املنظفة




والرغوات املنظفة واجلل املنظف واملرطبات اخلالية من

للتجاعيد واملضادة للعيوب
مضادة
الزيوت وكر
 30749
مياترقم  :
التجارية
العالمة

الزالة عالمات حب الشباب ومزيج
ومقشرات
الصنف 9 :
يف
 0 7102لرتطيب حب الشباب
ومعاجل  3يف
التاريخ: /قناع
منظف
/14/14
وضمادات
الفوري
العالج
العالج الفوري
وك
الطبية وحتديدا
واجلسم
مستحضراتوجلالوجه
منرمياجل :

No.: 3 124 4

Tra de Ma rk
In Cla ss : 3

Da te : 0 4 /0 4 /2 017

Trade Mark No.: 31245
In Class: 5

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗EŽŶͲ ŵĞ ĚŝĐĂƚĞĚĨĂĐŝĂůĂŶĚďŽĚǇ

͕ƉƌĞ ƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ŶĂŵĞ ůǇ͕ĨŽĂŵŝŶŐĐůĞ ĂŶƐŝŶŐƉĂĚƐ͕ĂƐƚƌŝŶŐĞ Ŷƚ
ĨĂĐŝĂůƐĐƌƵď͕ĨĂĐŝĂůǁĂƐŚ͕ďŽĚǇƐĐƌƵď͕ďŽĚǇǁĂƐŚ͕ĐůĞ ĂŶƐŝŶŐ
ďĂƌ͕ŵĂƐŬ͕Žŝů Ͳ ĨƌĞ Ğ ĂĐŶĞ ǁĂƐŚ͕ĐƌĞ ĂŵĐůĞ ĂŶƐĞ ƌ͕ĨŽĂŵ
 ĐůĞ ĂŶƐĞ ƌ͕ŐĞ ůĐůĞ ĂŶƐĞ ƌ͕ŽŝůͲ ĨƌĞĞ ŵŽŝƐƚƵƌŝǌĞ ƌ͕ĂŶƚŝͲ ǁƌŝŶŬůĞ
ĂŶƚŝ Ͳ ďůĞ ŵŝƐŚĐƌĞ Ăŵ͕ĂĐŶĞ ŵĂƌŬĨĂĚŝŶŐƉĞ Ğů͕ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ
ĐůĞ ĂŶƐĞ ƌͬŵĂƐŬ͕ϯͲ ŝŶͲ ϭŚǇĚƌĂƚŝŶŐĂĐŶĞ ƚƌĞ ĂƚŵĞ Ŷƚ͕ƐƉŽƚ
 ͘ƚƌĞ ĂƚŵĞ ŶƚĐƌĞ Ăŵ͕ƐƉŽƚƚƌĞ ĂƚŵĞ ŶƚŐĞůĂŶĚƚƌĞ ĂƚŵĞ ŶƚƉĂĚƐ

Date: 04/04/2017
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĚŝĐĂƚĞĚĨĂĐŝĂůĂŶĚďŽĚǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ
͕ŶĂŵĞůǇ͕ĨŽĂŵŝŶŐĐůĞĂŶƐŝŶŐƉĂĚƐ͕ĂƐƚƌŝŶŐĞŶƚ͕ĨĂĐŝĂůƐĐƌƵď
͕ĨĂĐŝĂůǁĂƐŚ͕ďŽĚǇƐĐƌƵď͕ďŽĚǇǁĂƐŚ͕ĐůĞĂŶƐŝŶŐďĂƌ͕ŵĂƐŬ
ŽŝůͲĨƌĞĞĂĐŶĞǁĂƐŚ͕ĐƌĞĂŵĐůĞĂŶƐĞƌ͕ĨŽĂŵĐůĞĂŶƐĞƌ͕ŐĞů
ĐůĞĂŶƐĞƌ͕ŽŝůͲĨƌĞĞŵŽŝƐƚƵƌŝǌĞƌ͕ĂŶƚŝͲǁƌŝŶŬůĞĂŶƚŝͲďůĞŵŝƐŚ
͕ĐƌĞĂŵ͕ĂĐŶĞŵĂƌŬĨĂĚŝŶŐƉĞĞů͕ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶĐůĞĂŶƐĞƌͬŵĂƐŬ
͕ϯͲŝŶͲϭŚǇĚƌĂƚŝŶŐĂĐŶĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͕ƐƉŽƚƚƌĞĂƚŵĞŶƚĐƌĞĂŵ
ƐƉŽƚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŐĞů͕ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƉĂĚƐĂŶĚŵĞĚŝĐĂƚĞĚ
͘ĨŽƵŶĚĂƚŝŽŶ
Trade Mark No.: 31245
In Class: 5
Date: 04/04/2017
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĚŝĐĂƚĞĚĨĂĐŝĂůĂŶĚďŽĚǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ

͕ŶĂŵĞůǇ͕ĨŽĂŵŝŶŐĐůĞĂŶƐŝŶŐƉĂĚƐ͕ĂƐƚƌŝŶŐĞŶƚ͕ĨĂĐŝĂůƐĐƌƵď
التنظيف الطيب.
ضماداتكرمي االساس
العالج و
ذات  الرغوة والقابضات
͕ĨĂĐŝĂůǁĂƐŚ͕ďŽĚǇƐĐƌƵď͕ďŽĚǇǁĂƐŚ͕ĐůĞĂŶƐŝŶŐďĂƌ͕ŵĂƐŬ
In
the name of: Johnson & Johnson
جونسون
أبسم :
ŽŝůͲĨƌĞĞĂĐŶĞǁĂƐŚ͕ĐƌĞĂŵĐůĞĂŶƐĞƌ͕ĨŽĂŵĐůĞĂŶƐĞƌ͕ŐĞů
وغسول الوجه وفرك اجلسم
جونسونفركاند الوجه
ومستحضرات
ĐůĞĂŶƐĞƌ͕ŽŝůͲĨƌĞĞŵŽŝƐƚƵƌŝǌĞƌ͕ĂŶƚŝͲǁƌŝŶŬůĞĂŶƚŝͲďůĞŵŝƐŚ
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
العن ا  :وركا ون ني جيرسو ا و
وغ سول اجلسم وصابون التنظيف واالقنعة وغسول ͕ĐƌĞĂŵ͕ĂĐŶĞŵĂƌŬĨĂĚŝŶŐƉĞĞů͕ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶĐůĞĂŶƐĞƌͬŵĂƐŬ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͕ϯͲŝŶͲϭŚǇĚƌĂƚŝŶŐĂĐŶĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͕ƐƉŽƚƚƌĞĂƚŵĞŶƚĐƌĞĂŵ
الزيوت اا نيو
منووو بووو
اخلايلج نس
الشباب انوووو
حبج نسووو
والكوورميات املنظفة
ƐƉŽƚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŐĞů͕ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƉĂĚƐĂŶĚŵĞĚŝĐĂƚĞĚ
͘͘^͘h
برانزويوووويا نيوووو جيرسووووو ا 06977ا
͘ĨŽƵŶĚĂƚŝŽŶ
واملرطبات اخلالية من
والرغوات املنظفة واجلل املنظف

ال الي ت المتحوة اال ري يا

الزيوت وكرميات مضادة للتجاعيد واملضادة للعيوب
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،

ص.ب ,24رام هللا



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





الزالة

ومقشرات

عالمات

الشباب

حب

ومزيج

ال شباب
حب
طيب
لرت
يف 0
3
ومعاجل
ع
منظف/قنا
كرمي العالج الفوري وجل العالج الفوري وضمادات
و

كرمي االساس الطيب.
العالج و
أبسم  :جونسون اند جونسون
العن
ج

ا

وركا

:

نسووو

انوووو

ون

ج

ني

انزويوووويا
بر

ال الي ت

عنوان

ص.ب


نيوووو

التبليغ

:

عزيز

,24رام هللا

بووو

جيرسووووو

اال

ري

وفؤاد

name of: Johns on & Johnson

جيرسو

نسووو

العدد التاسع عرش 2017/10/1
المتحوة



ا

ا
اا

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

و
نيووو

06977ا

يا

ورجا

شحادة،

In the

:

حمامون،



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
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Ϳ ; 05

ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŵĞƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ
͘ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŶĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ

اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية




وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات
Trade Mark No.: 31246
 30746
واالمراضرقم  :
العالمة التجارية
وامراض االورام وامراض
االستقالبية
العالقة
In Class: 5

9
:
الصنف
يف
العيون وامراض اجلهاز التنفسي .
Date:
ĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŵĞƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ
جونسون
7102
جونسون/14
كزي/14
التاريخ :
واالمراض اجللدية
واالالم
In the04/04/2017
name of: Johnson & Johnson
اند
املر:
هاز العصيب أبسم
͘ĞĂƐĞƐ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŶĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
من اجل  :املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من ,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
جيرسو ا و
وركا ون ني
العن او :
املعدية ذات
واالمراض
االمعاء
راض التهاب املعدة






العالمة التجارية رقم 30746 :


يف الصنف 9 :
التاريخ 7102 /14 /14 :
من

اجل

:

املستحضرات

Trade Mark No.: 31246



In Class : 5
Date : 04/04/2017



الصيدلية

البشرية

للوقاية

من

املناعة
جهاز
وامراض
الفريوسية
االمراض
وعالج
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗,ƵŵĂŶƉŚĂƌŵĂĐĞ ƵƚŝĐĂůƉƌĞ ƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
Ͳ ƚŚĞ ƉƌĞ ǀĞ ŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞ ĂƚŵĞ ŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĂƵƚŽ
ŝŵŵƵŶĞ ĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĐĂƌĚŝ ŽǀĂƐĐƵůĂƌ
͕ĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ĐĞ ŶƚƌĂůŶĞ ƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ƉĂŝŶ
͕ĚĞ ƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ͕ŐĂƐƚƌŽͲ ŝŶƚĞ ƐƚŝŶĂůĚŝƐĞ ĂƐĞ Ɛ

ͲƚŚĞƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨǀŝƌĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂƵƚŽ
املناعة
االورامووو جهاز
الفريوسية
:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
وامراضني
وامراض بووو اا
االمراضووو ج نسووو
االستقالبيةو
وعالج نسووو ان
القة واالمراض ج
ŝŵŵƵŶĞĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
وامراض
͘͘^͘h
͕ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐĞŶƚƌĂůŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ƉĂŝŶ
الدموية وأمراض
واالوعية
القلب
وامراض
وااللتهاابت
برانزويوووويا نيوووو جيرسووووو ا 06977ا
ون وامراض اجلهاز التنفسي .
͕ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŐĂƐƚƌŽͲŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ
يا
ري
ال الي ت المتحوة اال
ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐͲƌĞůĂƚĞĚĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŵĞƚĂďŽůŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽŶĐŽůŽŐŝĐ
name
of: Johnson & Johnson
جونسون املركزي واالالم واالمراض اجللدية
اجلهاز العصيب
م  :جونسون اند
͘ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŽƉŚƚŚĂůŵŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŶĚƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،

the

االمعاءوواالمراض املعدية ذات
ني املعدة و
التهاب
ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
جيرسو ا
وامراض ون
العن ا  :وركا
ص.ب ,24رام هللا

وامراض االورام وامراض
العالقة
ŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
االستقالبيةنيووو
واالمراض بووو اا
ج نسووو
انوووو
ج نسووو

͘͘^
06977ا
اجلهاز التنفسي.
وامراض
العيون
برانزويوووويا نيوووو جيرسووووو ا

In
 the name of: Johnson & Johnson

جونسونيااند جونسون
ال الي ت أبسم
المتحوة :اال ري


شحادة ،ا و
ورجا ون ني جيرسو
وفؤاد وركا
ان التبليغ  :عزيزالعن ا :
 ĚĚƌĞƐƐ͗ĂEĞǁ:ĞƌƐĞǇŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨKŶĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
حمامون،

ب ,24رام هللا

ج نسووو  انوووو ج نسووو

:ŽŚŶƐŽŶWůĂǌĂ͕EĞǁƌƵŶƐǁŝĐŬ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͕Ϭϴϵϯϯ
͘͘^͘h

بووو اا نيووو

برانزويوووويا نيوووو جيرسووووو ا 06977ا

Ϳ ; 71

ال الي ت المتحوة اال ري يا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،





ص.ب ,24رام هللا




; 71 674
Ϳ










Ϳ ; 71







Trade Mark No.: 31247

العالمة التجارية رقم  30742 :

In Class: 25
Date: 04/04/2017

يف الصنف  79 :
التاريخ  7102/14/14 :

من اجل  :املالبس ولباس القدم القدم واغطية الرأس 

أبسم  :علي عمردمحم ابو طيون
العن ا  :ن بلس -

In the name of: Ali omar mohmmadAbu Tayonn



͘ĚĚƌĞƐƐ͗EĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞĂƐŽĨǇĂŶ

ر سفي

30742
المة التجارية رقم
انبلس  -شارع سفيان
عنوان :التبليغ :

لصنف  79 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ



ريخ /14/14 :
7102ية رقم  30742 :
العالمة التجار
ولباس79 :
املالبس الصنف
يف
القدم القدم واغطية الرأس 
اجل :

rade MarkĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
No.: 31247
͘:EĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞĂƐŽĨǇĂŶ

Class: 25
 Mark No.: 31247
ate: 04/04/2017
Trade


In Class:
25
͗ZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ůŽƚŚŝŶŐ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕ŚĞĂĚŐĞĂƌ



ĚĚƌĞƐƐ͗EĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞĂƐŽĨǇĂŶ͘
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :EĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞĂƐŽĨǇĂŶ͘

ر سفي

431

-  ن بلس:

العن ا

 شارع سفيان-  انبلس: عنوان التبليغ
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2017/10/1
العدد التاسع عرش

; 70 Ϳ







Trade Mark No.: 31248

 30742 : العالمة التجارية رقم

In Class: 35
Date: 04/04/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
; 77 Ϳ
Trade Mark No.: 31248
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͘

In Class: 35

 39 : يف الصنف
 7102/14/14 : التاريخ







وادارة وتوجيه
خدمات الدعاية واالعالن
 30742 : العالمة التجارية رقم

:

من اجل

 االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
Date: 04/04/2017
In the name /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
of: Sharekat
Masar
Lelitesalat
Walisteerad
ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
لالتصاالت
 شر: أبسم
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
: كة مسارمن اجل
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͘
 االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
Mosahama Khososiya
واالسترياد مسامهة خصوصية
 39 : يف الصنف
 7102/14/14 : التاريخ

In the name of: Sharekat Masar Lelitesalat Walisteerad
Mosahama Khososiya

 شركة مسار لالتصاالت: أبسم

واالسترياد مسامهة خصوصية
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ^ŚĂƌΖĞůƋƵĚƐ<ŚĂůĨDĂƐũĞĚ:ĂŵĂů
 رام هللا و ر القووس خلووف: العنو ا
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚ^ŚĂƌΖĞůƋƵĚƐ<ŚĂůĨDĂƐũĞĚ:ĂŵĂů
 رام هللا و ر القووس خلووف: العنو ا
ďĞĚůŶĂƐĞƌ
ďĞĚůŶĂƐĞƌ
جم ل بو الن صر
سجو
صر
سجو جم ل بو الن
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚ^ŚĂƌΖĞůƋƵĚƐ





 رام هللا شارع القدس خلف مسجد: عنوان التبليغ
مجال عبد الناصر


<ŚĂůĨDĂƐũĞĚ:ĂŵĂůďĞĚůŶĂƐĞƌ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ZĂŵĂůůĂŚ^ŚĂƌΖĞůƋƵĚƐ
<ŚĂůĨDĂƐũĞĚ:ĂŵĂůďĞĚůŶĂƐĞƌ


; 77676
Ϳ





 رام هللا شارع القدس خلف مسجد: عنوان التبليغ
مجال عبد الناصر














 Trade


 30790 : العالمة التجارية رقم

Mark No.: 31251

In Class: 29

 75 : يف الصنف

Date: 05/04/2017

 7102/14/19 : التاريخ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚƌŝĞĚĨƌƵŝƚ

  فواكه جمففة: من اجل
Trade Mark No.: 31251
 30790 : العالمة التجارية رقم
In Class: 29

75
:
الصنف
يف
In the name of: Sharekat Fawaz Alzbeabea Waekhwanoh
 شركة فواز الزبييب: أبسم






Date: 05/04/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚƌŝĞĚĨƌƵŝƚ
In the name of: Sharekat Fawaz Alzbeabea Waekhwanoh

 7102/14/19 : التاريخ
  فواكه جمففة: من اجل

 شركة فواز الزبييب: أبسم
وإخوانه
الجمه ريووووووا
شووووووق

وإخوانه

ĚĚƌĞƐƐ͗ůũŽŵŚŽĂƌĞǇĂůĂƌĂďĞǇĂůƐŽƌĞǇĂͬůͲŬĂƐĂĂ
 ا ب: العنوووووو ا
ĚĚƌĞƐƐ͗ůũŽŵŚŽĂƌĞǇĂůĂƌĂďĞǇĂůƐŽƌĞǇĂͬůͲŬĂƐĂĂ
 ا ب شووووووق الجمه ريووووووا: العنوووووو ا
ŽďůĂƚĂŶĞĞŵĂƐŚƋ
العربيا الس ريا القا ا
ŽďůĂƚĂŶĞĞŵĂƐŚƋ
بلط نريا القا ا بلط ن
العربيا الس
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
 اخلليل دوار الصحة عمارة النتشة: عنوان التبليغ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
دوار الصحة عمارة النتشة
 اخلليل: عنوان التبليغ
6ط




677









Trade Mark No.: 31252

In Class: 29
Date: 05/04/2017





; 73 Ϳ


 30797 : العالمة التجارية رقم
 75 : يف الصنف

; 73 Ϳ



Trade Mark No.: 31252
In Class: 29
Date: 05/04/2017

ĚĚƌĞƐƐ͗ůũŽŵŚŽĂƌĞǇĂůĂƌĂďĞǇĂůƐŽƌĞǇĂͬůͲŬĂƐĂĂ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚƌŝĞĚĨƌƵŝƚ
ŽďůĂƚĂŶĞĞŵĂƐŚƋ
In the name of: Sharekat Fawaz Alzbeabea Waekhwanoh

 7102/14/19 : التاريخ

  فواكه جمففة: من اجل
 شركة فواز الزبييب: أبسم




 30797 : العالمة التجارية رقم
 75 : يف الصنف
 7102/14/19 : التاريخ

وإخوانه

 ا ب شووووووق الجمه ريووووووا: العنوووووو ا

  فواكه جمففة: من اجل
بلط نفواز الزبييب
 شركة:القاأبسم ا
وإخوانه









/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚƌŝĞĚĨƌƵŝƚ
In the name of: Sharekat Fawaz Alzbeabea Waekhwanoh



6ط






العربيا الس ريا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
النتشة
 اخلليل دوار الصحة عمارة: عنوان التبليغ
ĚĚƌĞƐƐ͗ůũŽŵŚŽĂƌĞǇĂůĂƌĂďĞǇĂůƐŽƌĞǇĂͬůͲŬĂƐĂĂ
 ا ب شووووووق الجمه ريووووووا: العنوووووو ا
ŽďůĂƚĂŶĞĞŵĂƐŚƋ
العربيا الس ريا القا ا بلط ن
6ط
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
 اخلليل دوار الصحة عمارة النتشة: عنوان التبليغ
6
ط











ط6



In the name of: BAHAA MOH HOSSAIN AA SIAJ


حسني عبد
أبسم  :هباء دمحم

العزيز سياج







العدد التاسع عرش 2017/10/1



العنو ا  :الخليوول بو لقرب وون اللرفووا

; 74
Ϳ
678

التج ريا 0799887888

عنوان التبليغ  :اخلليل ابلقرب من الغرفة التجارية
1955663666

العالمة التجارية رقم  30793 :
تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا
ان
:
مالحظة
يف الصنف  79 :
ابستخدام الكلمات والعبارات
حلماية
حق ا
املطلق 7102
/14/19
التاريخ :


العام مبعزل عن العالمة.
االستخدام
ذات
املالبس 
من اجل :

أبسم  :هباء دمحم حسني عبد
العزيز

Trade Mark No.: 31253
InClass: 25
Date: 05/04/2017





/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚĞƐ
In the name of: BAHAA MOH HOSSAIN AA SIAJ

>ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/

عنوان التبليغ  :اخلليل ابلقرب من الغرفة التجارية
1955663666

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا



التاريخ 7102 /14 /19 :

من اجل  :املالبس
دمحم
هباء
:
أبسم
سياج

:

العنو

ا

التج

ريا


حسني

الخليوول

بو

وون

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚĞƐ
In the name of: BAHAA MOH HOSSAIN

0799887888

ب
ابلقر

املطلق

من

العالمة

ابستخدام

فة
الغر

ية
التجار

اليعطي

اصحاهبا

الكلمات

>:><,>/

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ



والعبارات







679






Ϳ ; 0



العالمة التجارية رقم  30799 :
يف الصنف  5 :




ية رقم 30799 :
العالمة التجار

يف الصنف 5 :


التاريخ 7102 /14 /16 :
للسج ائر
ايت
 :البطار
اجل
من
اإللكرتونية



>ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/

اللرفووا

ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة.


األجهزة

Date : 05/04/2017

AA SIAJ

عبد

ب
لقر

عنوان التبليغ  :اخلليل
1955663666

مالحظة  :ان تسجيل هذه







Trade Mark No.: 31253
In Class : 25



ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة.

ا حلماية





حق احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات



>ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/

Ϳ ; 0

التج ريا 0799887888

حق

>ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/


العنو ا  :الخليوول بو لقرب وون اللرفووا

يز
العز

>ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/

سياج 

ية رقم 30793 :
العالمة التجار

يف الصنف 79 :

432

املستخدمة

Ϳ ; 0



Trade Mark No.: 31255
In Class : 9



Date : 06/04/2017

اإللكرتونية؛

لتسخني

Trade Mark No.: 31255
In Class: 9

ايت
بطار

التبغ،

ة
أجهز

التاريخ  7102/14/16 :
من اجل  :البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت

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 .
برودكتس 
موريس30799
فيليبية رقم  :
العالمة :التجار
أبسم
الصنف  5 :
يفأس .إيه.

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞ ƌŝĞ ƐĨŽƌĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ

ďĂƚƚĞ ƌŝĞ ƐĨŽƌĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞ ǀŝĐĞ ƐƚŚĂƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌŚĞ ĂƚŝŶŐ

Date: 06/04/2017

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ

ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
͘ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ



14ا7102/
التاريخ :
جينرين و وب 7ا 2000
العنو ا :/16كو

ايتار للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت
البطاسر يس
اجل :تيلا
من ن

الفكرية -
كاهم للملكية
اإللكرتونيةسااب وشر
األجهزةالتبليغ :
عنوان
أجهزة
لتسخني التبغ،
املستخدمة
ص .ب  4427البرية



Trade
Markof:
No.:
31255
In
the name
Philip
Morris Products S.A.
In Class: 9
Date: 06/04/2017
͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :






In the name of: Philip Morris Products S.A.

Trade Mark No.: 31253
In Class : 25

 فيليب موريس برودكتس: أبسم





30793 : ية رقم
العالمة التجار

79 : يف الصنف

Date : 05/04/2017



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚĞƐ
In the name of: BAHAA MOH HOSSAIN

AA SIAJ

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
433
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ



وون

ب
لقر

ية
التجار

فة
الغر

اصحاهبا

اليعطي

والعبارات

680

من

العالمة

ابستخدام

املطلق

ا حلماية

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞ ƌŝĞ ƐĨŽƌĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖
ďĂƚƚĞ ƌŝĞ ƐĨŽƌĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞ ǀŝĐĞ ƐƚŚĂƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌŚĞ ĂƚŝŶŐ

ايت
بطار

 /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ

ة
أجهز

ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ͘

;3Ϳ

In the name of: Philip Morris Products S.A.






7102 /14 /16 : التاريخ
للسج ائر
ايت
 البطار:
اجل
من

اإللكرتونية؛

،التبغ

لتسخني

املستخدمة



. إيه.أس

2000 ا7  كو ا جينرين و وب: العنو ا




AA SIAJ

عبد

تيلا س يس ار

ن

7102 /14 /19 : التاريخ


حسني

 املالبس: من اجل
دمحم
هباء
:
أبسم

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
اللرفووا

وون

ب
لقر

بو

الخليوول

ية
التجار

فة
الغر

من

اصحاهبا

اليعطي

ب
ابلقر



والعبارات

681

العالمة

الكلمات

سياج

:

0799887888






30793 : ية رقم
العالمة التجار

79 : يف الصنف

Date : 05/04/2017

:><,>/>

األجهزة

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد
 .البخار
 فيليب موريس برودكتس: أبسم

Trade Mark No.: 31253
In Class : 25

ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/>

اإللكرتونية

 أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر: من اجل

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

يز
العز

ا

العنو

ريا

التج

 اخلليل: عنوان التبليغ
1955663666

 ان تسجيل هذه: مالحظة

 البرية4427 ب. ص


ابستخدام

املطلق

ا حلماية

حق

.ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة



; 0 Ϳ












Trade Mark No.: 31255
In Class : 9



Date : 06/04/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞ ƌŝĞ ƐĨŽƌĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖

;3Ϳ

ďĂƚƚĞ ƌŝĞ ƐĨŽƌĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞ ǀŝĐĞ ƐƚŚĂƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌŚĞ ĂƚŝŶŐ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗tŝƌĞĚǀĂƉŽƌŝǌĞƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕
ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞƚĞŬ͖
ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ;ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖
ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌĂŶĚƚƵďĞƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƚŝŶƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐĂŶĚĂƐŚƚƌĂǇƐ͕
ƉŝƉĞƐ͕ƉŽĐŬĞƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌŽůůŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ůŝŐŚƚĞƌƐ͖
ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞ
ŽĨďĞŝŶŐŚĞĂƚĞĚ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĨŽƌƚŚĞ
ƉƵƌƉŽƐĞŽĨŚĞĂƚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐŽƌƚŽďĂĐĐŽŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞůĞĂƐĞ
ŶŝĐŽƚŝŶĞͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽůĨŽƌŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ͖ůŝƋƵŝĚŶŝĐŽƚŝŶĞ
ƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
Trade Mark No.: 31257
ƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
In Class: 34
ĂƐƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĨŽƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ
ĨŽƌƚŚĞŝŶŚĂůĂƚŝŽŶŽĨŶŝĐŽƚŝŶĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽů͖ŽƌĂů
Date:
06/04/2017
ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚ
ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌΖƐĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
tŝƌĞĚǀĂƉŽƌŝǌĞƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϯϰ͖ĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐŚĞĂƚĞĚ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐĂŶĚĐŝŐĂƌƐĂƐǁĞůůĂƐŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͖
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕

ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ͘
ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞƚĞŬ͖
ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ;ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖
ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌĂŶĚƚƵďĞƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƚŝŶƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐĂŶĚĂƐŚƚƌĂǇƐ͕
ƉŝƉĞƐ͕ƉŽĐŬĞƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌŽůůŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ůŝŐŚƚĞƌƐ͖

ايت
بطار
ة
أجهز






 30792 : التجارية رقم
العالمة

Trade Mark No.: 31257
In Class: 34
Date: 06/04/2017

ن

حق

30799 : ية رقم
العالمة التجار

5 : يف الصنف

Date : 06/04/2017



تيلا س يس ار

 00 : يف الصنف
 7102/14/16 : التاريخ






التج







ريا

 اخلليل: عنوان التبليغ
1955663666

 ان تسجيل هذه: مالحظة

 البرية4427 ب. ص
 30796 : ا لعالمة التجارية رقم

InClass: 11
Date: 06/04/2017



العنو



Trade Mark No.: 31255
In Class : 9



يز
العز

ا

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

Trade Mark No.: 31256

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

سياج

:

.ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

الخليوول

ب
ابلقر

الكلمات



; 0 Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚĞƐ
In the name of: BAHAA MOH HOSSAIN

بو

0799887888

:><,>/>

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



 املالبس: من اجل
دمحم
هباء
:
أبسم

2000 ا7 جينرين و وب
عرش كو ا
: التاسع ا
العدد العنو
2017/10/1

اللرفووا






حسني

عبد

ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/>

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

. إيه.أس

7102 /14 /19 : التاريخ

اإللكرتونية؛

،التبغ

لتسخني

30799 : ية رقم
العالمة التجار

5 : يف الصنف


7102 /14 /16 : التاريخ
للسج ائر
ايت
 البطار:
اجل
من

 34 : يف الصنف
 7102/14/16 : التاريخ

املستخدمة

اإللكرتونية

األجهزة

 املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية: من اجل
املصنع؛
ّ  اخلام أو،وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ

، السجائر، مبا يف ذلك السيجار،منتجات التبغ
 تبغ، تبغ ماكينات اللف اليدوية،السيجار الرفيع
 السجائر املصنوعة، تبغ السعوط، تبغ املضغ،الغليون
من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ )لغري

 مبا يف ذلك،األغراض الطبية(؛ مستلزمات املدخنني
، علب التبغ، فالتر السجائر، ورق وأانبيب السجائر




 أدوات اجليب للف،الغاليني
،السجائر
علب
30792
 : ومنافضية رقم
العالمة التجار
،القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ
،يفالسجائر
 34 : الصنف
 أجهزة إلكرتونية، تسخينها
اليت يتم
 7102
/14/التبغ
16 :تجات
منالتاريخ
إطالق
للسجائر أجل
السلكيةأو التبغ من
املبخراتالسجائر
لغاية تسخني
وقطعها
االلكرتونية
: اجل
من
السائل
النيكوتني
حماليل
؛
لالستنشاق
النيكوتني
رذاذ
 اخلام أو املصنّع؛،وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ

التدخني
االلكرتونية؛
املستخدمة يف
،أجهزةالسجائر
،السيجار
السجائريف ذلك
 مبا،التبغ
منتجات
االلكرتونية
 تبغ،السجائراليدوية
اإللكرتونية؛ اللف
السجائرتبغ ماكينات
،اإللكرتوين؛الرفيع
السيجار
السجائراإللكرتونية
األجهزة،السعوط
السجائرتبغالتقليدية؛
 عن،الغليون
كبدائل
املصنوعة
،تبغ املضغ
التبخري
وأجهزة
احملتوي على
التبغ )لغري
رذاذ؛بدائل
السعوط؛
النيكوتنيرنفل؛
الستنشاقالتبغ والق
من مزيج

ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌΖƐĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϯϰ͖ĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐŚĞĂƚĞĚ
434ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐĂŶĚĐŝŐĂƌƐĂƐǁĞůůĂƐŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͖
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ͘

وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل

العدد التاسع
االلكرتونية؛ أجهزة التدخني2017/10/1
عرش السجائر
املستخدمة يف

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

 ؛34  يف الفئة،للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة
أجهزة إطفاء السجائر والسيجار املس ّخن وكذلك

أعواد التبغ املس ّخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة

 .إلعادة الشحن
 فيليب موريس برودكتس: أبسم

In the name of: Philip Morris Products S.A.

. إيه.أس

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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Tra de Ma rk No.: 3 126 0
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Trade Mark No.: 31258
In Class: 9



;4Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗t ŝƌĞ ĚǀĂƉŽƌŝǌĞ ƌĨŽƌĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ
ĂŶĚĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞ ǀŝĐĞ Ɛ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞ Ě͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
ĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞƐ͕
ƉŝƉĞ ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞ ǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞ ƚĞ Ŭ͖
ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞ Ɛ;ŶŽƚĨŽƌŵĞ ĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞ ƐͿ͖
ƐŵŽŬĞ ƌƐΖ ĂƌƚŝĐůĞ Ɛ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ ƉĂƉĞ ƌĂŶĚƚƵďĞ Ɛ͕
ĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ ĨŝůƚĞ ƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƚŝŶƐ͕ĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ ĐĂƐĞ ƐĂŶĚĂƐŚƚƌĂǇƐ͕
ƉŝƉĞ Ɛ͕ƉŽĐŬĞ ƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌŽůůŝŶŐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞƐ͕ůŝŐŚƚĞ ƌƐ͖
ŵĂƚĐŚĞ Ɛ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞ 
ŽĨďĞ ŝŶŐŚĞ ĂƚĞ Ě͕Ğ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞ ǀŝĐĞ ƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĨŽƌƚŚĞ 
ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨŚĞ ĂƚŝŶŐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞƐŽƌƚŽďĂĐĐŽŝŶŽƌĚĞ ƌƚŽƌĞ ůĞ ĂƐĞ
ŶŝĐŽƚŝŶĞ Ͳ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞ ƌŽƐŽůĨŽƌŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ͖ůŝƋƵŝĚŶŝĐŽƚŝŶĞ 
ƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞ ŝŶĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖ĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐ
ƐŵŽŬŝŶŐĚĞ ǀŝĐĞ Ɛ͖Ğ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖Ğ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ
ĂƐƐƵďƐƚŝƚƵƚĞ ĨŽƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖ĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞ ǀŝĐĞ Ɛ
ĨŽƌƚŚĞ ŝŶŚĂůĂƚŝŽŶŽĨŶŝĐŽƚŝŶĞ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞ ƌŽƐŽů͖ŽƌĂů
ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐĚĞ ǀŝĐĞ ƐĨŽƌƐŵŽŬĞ ƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚ
ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞ Ɛ͖ƐŵŽŬĞ ƌΖ ƐĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞ ĂĨŽƌĞ ƐĂŝĚƉƌŽĚƵĐƚ Ɛ
ŝŶĐůƵĚĞ ĚŝŶĐůĂƐƐϯϰ͖ĚĞ ǀŝĐĞ ƐĨŽƌĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐŚĞ ĂƚĞ Ě
ĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ ƐĂŶĚĐŝŐĂƌƐĂƐǁĞ ůůĂƐŚĞ ĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͖
Ğ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐƌĞ ĐŚĂƌŐĞ ĂďůĞ ĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ ĐĂƐĞƐ͘ 

Date: 06/04/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖

ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

In the name of: Philip Morris Products S.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







لتاريخ
 ا




30761 : ية رقم
العالمة ا لتجار

34 : يف ا لصنف


7102 /14 /16 :

 30792 : العالمة التجارية رقم
 5 : يف الصنف

اال لكرتونية
للسجا ئر
ا لسلكية
املبخرات
:
اجل
من
صنع؛
أو امل
اخلام
،ة ا لتدخني اال لكرتونية؛ ا لتبغ
وأجهز
ّ
،السجائر
،السيجار
ذ لك
يف
مبا
،ا لتبغ
منتجات
تبغ
،ا ليدوية
ا للف
كين ات
ما
تبغ
،ا لرفيع
السيجار
املصنوعة
(لغري
ذ لك

السجائر

،ا لسعوط

تبغ

،املضغ

تبغ

نفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ
ا لتبغ وا لقر
يف
مبا
،املدخنني
مستلزمات
ا لطبية) ؛

، علب ا لتبغ،فال تر السجائر
 أدوات اجليب للف،الغال يني
،ا لتبغ

أعواد

ا لثقاب؛

،الغليون

من مزيج
األغراض

، رق وأان بيب ا لسجا ئر
و
،علب ومنافض السجائر

 7102/14/16 : التاريخ
أعواد

ا لقد احات؛

،السجائر

إ لكرتونية
ة
أجهز
،
تسخينها
يتم
ا ليت
ا لتبغ
منتجات
وقطعها لغا ية تسخني السجائر أو ا لتبغ من أجل إطالق
السا ئل

النيكوتني

حما ليل

؛

لالستنشاق

ا لنيكوتني

رذ اذ

 البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت: من اجل
 أجهزة،األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ
ا لتدخني
ة
أجهز
اال لكرتونية؛
ا لسجا ئر
يف
اإل لكرتونية؛ ا لسجا ئر اال لكرتونية
ا لسجا ئر

املستخدمة
اإل لكرتوين ؛

اإل لكرتونية
ة
األجهز
ا لتقليد ية؛
السجائر
عن
كبد ائل
ة ا لتبخري
الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهز
ا لتبغ؛

م
ولواز
؛34

وبدائل

قطع
ا لفئة

كذ لك
و

التبغ

منتجات

للسجائر اإل لكرتونية؛
يف
،املتضمنة
سا بقا

املسخ ن
ّ

والسيجار

،

للمدخنني

املدخنني
ة
ر
كو
املذ

السجائر

اب لفم

مستلزمات
للمنتجات

إطفاء

ة
أجهز

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

2000 ا7  كو ا جينرين و وب: العنو ا
تيلا س يس ار

ن

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

 البرية4427 ب. ص
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Tra de Ma rk No.: 3 126 0
In Cla ss : 34



Trade Mark No.: 31259
In Class: 11
Da te : 0 6 /0 4 /2 017

 30795 : العالمة التجارية رقم
 00 : يف الصنف


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗t ŝƌĞ ĚǀĂƉŽƌŝǌĞ ƌĨŽƌĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ

ĂŶĚĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞ ǀŝĐĞ Ɛ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞ Ě͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
ĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞƐ͕
ƉŝƉĞ ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞ ǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞ ƚĞ Ŭ͖
ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞ Ɛ;ŶŽƚĨŽƌŵĞ ĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞ ƐͿ͖
ƐŵŽŬĞ ƌƐΖ ĂƌƚŝĐůĞ Ɛ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ ƉĂƉĞ ƌĂŶĚƚƵďĞ Ɛ͕
ĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ ĨŝůƚĞ ƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƚŝŶƐ͕ĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ ĐĂƐĞ ƐĂŶĚĂƐŚƚƌĂǇƐ͕
ƉŝƉĞ Ɛ͕ƉŽĐŬĞ ƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌŽůůŝŶŐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞƐ͕ůŝŐŚƚĞ ƌƐ͖
ŵĂƚĐŚĞ Ɛ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞ 
ŽĨďĞ ŝŶŐŚĞ ĂƚĞ Ě͕Ğ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞ ǀŝĐĞ ƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĨŽƌƚŚĞ 
ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨŚĞ ĂƚŝŶŐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞƐŽƌƚŽďĂĐĐŽŝŶŽƌĚĞ ƌƚŽƌĞ ůĞ ĂƐĞ
ŶŝĐŽƚŝŶĞ Ͳ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞ ƌŽƐŽůĨŽƌŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ͖ůŝƋƵŝĚŶŝĐŽƚŝŶĞ 
ƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞ ŝŶĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖ĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐ
ƐŵŽŬŝŶŐĚĞ ǀŝĐĞ Ɛ͖Ğ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖Ğ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ
ĂƐƐƵďƐƚŝƚƵƚĞ ĨŽƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖ĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞ ǀŝĐĞ Ɛ
ĨŽƌƚŚĞ ŝŶŚĂůĂƚŝŽŶŽĨŶŝĐŽƚŝŶĞ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞ ƌŽƐŽů͖ŽƌĂů
ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐĚĞ ǀŝĐĞ ƐĨŽƌƐŵŽŬĞ ƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚ
ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞ Ɛ͖ƐŵŽŬĞ ƌΖ ƐĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞ ĂĨŽƌĞ ƐĂŝĚƉƌŽĚƵĐƚ Ɛ
ŝŶĐůƵĚĞ ĚŝŶĐůĂƐƐϯϰ͖ĚĞ ǀŝĐĞ ƐĨŽƌĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐŚĞ ĂƚĞ Ě
ĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ ƐĂŶĚĐŝŐĂƌƐĂƐǁĞ ůůĂƐŚĞ ĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͖
Ğ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐƌĞ ĐŚĂƌŐĞ ĂďůĞ ĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ ĐĂƐĞƐ͘ 

Date: 06/04/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ͘

اال لكرتونية
ّع؛
أو املصن

منتجات
السيجار

نفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ
ا لتبغ وا لقر
يف
مبا
،املدخنني
مستلزمات
ا لطبية) ؛

من مزيج
األغراض

السجائر

،ا لسعوط

،ا لتبغ

أعواد

684

تبغ

،املضغ

تبغ

،الغليون

 7102/14/16 : التاريخ

ا لثقاب؛

، رق وأان بيب ا لسجا ئر
و
،علب ومنافض السجائر

أعواد

ا لقد احات؛

،السجائر

إ لكرتونية
ة
أجهز
،
تسخينها
يتم
ا ليت
ا لتبغ
منتجات
وقطعها لغا ية تسخني السجائر أو ا لتبغ من أجل إطالق

 أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر: من اجل
اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد
السا ئل

النيكوتني

حما ليل

؛

لالستنشاق

ا لنيكوتني

ا لتدخني
ة
أجهز
اال لكرتونية؛
ا لسجا ئر
يف
اإل لكرتونية؛ ا لسجا ئر اال لكرتونية
ا لسجا ئر

ا لتبغ؛

وبدائل

م
ولواز
؛34

قطع
ا لفئة

التبغ

منتجات

للسجائر اإل لكرتونية؛
يف
،املتضمنة
سا بقا

،

للمدخنني

املدخنني
ة
ر
كو
املذ

اب لفم

مستلزمات
للمنتجات

 .البخار
 فيليب موريس برودكتس: أبسم

املسخ ن
ّ

والسيجار

السجائر

إطفاء

ة
أجهز

. إيه.أس

2000 ا7  كو ا جينرين و وب: العنو ا
تيلا س يس ار

ن

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 البرية4427 ب. ص










Trade Mark No.: 31260
In Class: 34

;6Ϳ

Date: 06/04/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗tŝƌĞĚǀĂƉŽƌŝǌĞƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕
ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞƚĞŬ͖
ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ;ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖
ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌĂŶĚƚƵďĞƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƚŝŶƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐĂŶĚĂƐŚƚƌĂǇƐ͕
ƉŝƉĞƐ͕ƉŽĐŬĞƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌŽůůŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ůŝŐŚƚĞƌƐ͖
ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞ
ŽĨďĞŝŶŐŚĞĂƚĞĚ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĨŽƌƚŚĞ
ƉƵƌƉŽƐĞŽĨŚĞĂƚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐŽƌƚŽďĂĐĐŽŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞůĞĂƐĞ
ŶŝĐŽƚŝŶĞͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽůĨŽƌŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ͖ůŝƋƵŝĚŶŝĐŽƚŝŶĞ
ƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂƐƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĨŽƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ
ĨŽƌƚŚĞŝŶŚĂůĂƚŝŽŶŽĨŶŝĐŽƚŝŶĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽů͖ŽƌĂů
ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚ
ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌΖƐĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϯϰ͖ĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐŚĞĂƚĞĚ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐĂŶĚĐŝŐĂƌƐĂƐǁĞůůĂƐŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͖
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ͘





 30761 : العالمة التجارية رقم
 34 : يف الصنف



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗t ŝƌĞ ĚǀĂƉŽƌŝǌĞ ƌĨŽƌĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ
ĂŶĚĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞ ǀŝĐĞ Ɛ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞ Ě͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
ĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞƐ͕
ƉŝƉĞ ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞ ǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞ ƚĞ Ŭ͖
ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞ Ɛ;ŶŽƚĨŽƌŵĞ ĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞ ƐͿ͖
ƐŵŽŬĞ ƌƐΖ ĂƌƚŝĐůĞ Ɛ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ ƉĂƉĞ ƌĂŶĚƚƵďĞ Ɛ͕
ĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ ĨŝůƚĞ ƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƚŝŶƐ͕ĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ ĐĂƐĞ ƐĂŶĚĂƐŚƚƌĂǇƐ͕
ƉŝƉĞ Ɛ͕ƉŽĐŬĞ ƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌŽůůŝŶŐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞƐ͕ůŝŐŚƚĞ ƌƐ͖
ŵĂƚĐŚĞ Ɛ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞ 
ŽĨďĞ ŝŶŐŚĞ ĂƚĞ Ě͕Ğ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞ ǀŝĐĞ ƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĨŽƌƚŚĞ 
ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨŚĞ ĂƚŝŶŐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞƐŽƌƚŽďĂĐĐŽŝŶŽƌĚĞ ƌƚŽƌĞ ůĞ ĂƐĞ
ŶŝĐŽƚŝŶĞ Ͳ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞ ƌŽƐŽůĨŽƌŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ͖ůŝƋƵŝĚŶŝĐŽƚŝŶĞ 
ƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞ ŝŶĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖ĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐ
ƐŵŽŬŝŶŐĚĞ ǀŝĐĞ Ɛ͖Ğ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖Ğ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ
ĂƐƐƵďƐƚŝƚƵƚĞ ĨŽƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖ĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞ ǀŝĐĞ Ɛ
ĨŽƌƚŚĞ ŝŶŚĂůĂƚŝŽŶŽĨŶŝĐŽƚŝŶĞ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞ ƌŽƐŽů͖ŽƌĂů
ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐĚĞ ǀŝĐĞ ƐĨŽƌƐŵŽŬĞ ƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚ
ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞ Ɛ͖ƐŵŽŬĞ ƌΖ ƐĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞ ĂĨŽƌĞ ƐĂŝĚƉƌŽĚƵĐƚ Ɛ
ŝŶĐůƵĚĞ ĚŝŶĐůĂƐƐϯϰ͖ĚĞ ǀŝĐĞ ƐĨŽƌĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐŚĞ ĂƚĞ Ě
ĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ ƐĂŶĚĐŝŐĂƌƐĂƐǁĞ ůůĂƐŚĞ ĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͖
Ğ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐƌĞ ĐŚĂƌŐĞ ĂďůĞ ĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ ĐĂƐĞƐ͘ 
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رذ اذ

املستخدمة
اإل لكرتوين ؛

اإل لكرتونية
ة
األجهز
ا لتقليد ية؛
السجائر
عن
كبد ائل
ة ا لتبخري
الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهز

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ


ذ لك
يف
مبا
كين ات
ما
تبغ

، علب ا لتبغ،فال تر السجائر
 أدوات اجليب للف،الغال يني

In the name of: Philip Morris Products S.A.

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ا لتاريخ

،ا لتبغ
،ا لرفيع

املصنوعة
(لغري
ذ لك

7102 /14 /16 :

للسجا ئر
ا لسلكية
املبخرات
:
اجل
من
اخلام
،ة ا لتدخني اال لكرتونية؛ ا لتبغ
وأجهز

،السجائر
،السيجار
تبغ
،ا ليدوية
ا للف

كذ لك
و





30761 : ية رقم
العالمة ا لتجار


34 : يف ا لصنف




30761 : ية رقم
العالمة ا لتجار

34 : يف ا لصنف


7102 /14 /16 :

ا لتاريخ

اال لكرتونية
للسجا ئر
ا لسلكية
املبخرات
:
اجل
من
صنع؛
أو امل
اخلام
،ة ا لتدخني اال لكرتونية؛ ا لتبغ
وأجهز
ّ
،السجائر
،السيجار
ذ لك
يف
مبا
،ا لتبغ
منتجات
تبغ
،ا ليدوية
ا للف
كين ات
ما
تبغ
،ا لرفيع
السيجار
املصنوعة
(لغري
ذ لك

السجائر

،ا لسعوط

تبغ

،املضغ

تبغ

،ا لتبغ

أعواد

،الغليون

 7102/14/16 : التاريخ

نفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ
ا لتبغ وا لقر
يف
مبا
،املدخنني
مستلزمات
ا لطبية) ؛

، علب ا لتبغ،فال تر السجائر
 أدوات اجليب للف،الغال يني
ا لثقاب؛

من مزيج
األغراض

، رق وأان بيب ا لسجا ئر
و
،علب ومنافض السجائر

أعواد

ا لقد احات؛

،السجائر

 املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية: من اجل
 اخلام أو املصنّع؛،وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ

إ لكرتونية
ة
أجهز
،
تسخينها
يتم
ا ليت
ا لتبغ
منتجات
وقطعها لغا ية تسخني السجائر أو ا لتبغ من أجل إطالق
السا ئل

النيكوتني

حما ليل

؛

لالستنشاق

ا لنيكوتني

ا لتدخني
ة
أجهز
اال لكرتونية؛
ا لسجا ئر
يف
اإل لكرتونية؛ ا لسجا ئر اال لكرتونية
ا لسجا ئر

رذ اذ

املستخدمة
اإل لكرتوين ؛

اإل لكرتونية
ة
األجهز
ا لتقليد ية؛
السجائر
عن
كبد ائل
ة ا لتبخري
الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهز
ا لتبغ؛

وبدائل

التبغ

منتجات

،

للمدخنني

اب لفم

، السجائر، مبا يف ذلك السيجار،منتجات التبغ
 تبغ، تبغ ماكينات اللف اليدوية،السيجار الرفيع

م
ولواز
؛34

قطع
ا لفئة

كذ لك
و

للسجائر اإل لكرتونية؛
يف
،املتضمنة
سا بقا

املسخ ن
ّ

والسيجار

املدخنني
ة
ر
كو
املذ

السجائر

مستلزمات
للمنتجات

إطفاء

ة
أجهز

 السجائر املصنوعة، تبغ السعوط، تبغ املضغ،الغليون

من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ (لغري
 مبا يف ذلك،األغراض الطبية)؛ مستلزمات املدخنني

، علب التبغ، فالتر السجائر، ورق وأانبيب السجائر
 أدوات اجليب للف، الغاليني،علب ومنافض السجائر
، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ،السجائر

 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

علب ومنافض السجائر ،الغاليني ،أدوات اجليب للف

اإللكرتونية التبغ،
الثقاب؛ أعواد
السجائر،
القابلة
أعوادالسجائر
القداحات؛علب
التبغ املس ّخنة؛
أعواد
تسخينها  ،أجهزة إلكرتونية
يتم
اليت
التبغ
منتجات
الشحن .
العددإلعادة
2017/10/1
التاسع عرش
برودكتس التبغ من أجل إطالق
موريسالسجائر أو
فيليبتسخني
وقطعها :لغاية
أبسم
النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل
رذاذ .إيه.
أس
أجهزة التدخني
االلكرتونية؛
السجائر
يف
املستخدمة
العنو ا  :كو ا جينرين و وب 7ا 2000
يس اراإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية
السجائر
اإللكرتوين؛تيلا س
ن

ƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂƐƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĨŽƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ
ĨŽƌƚŚĞŝŶŚĂůĂƚŝŽŶŽĨŶŝĐŽƚŝŶĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽů͖ŽƌĂů
436ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚ
In
the name of: Philip Morris Products S.A.
ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌΖƐĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϯϰ͖ĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐŚĞĂƚĞĚ
͖ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐĂŶĚĐŝŐĂƌƐĂƐǁĞůůĂƐŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ
͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
͘ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

اإللكرتونية
كبدائل عن
األجهزةالفكرية -
التقليدية؛للملكية
السجائر وشركاهم
التبليغ  :سااب
عنوان
البريةحملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري
النيكوتني ا
الستنشاق4427
ص .ب

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


ابلفم للمدخنني  ،منتجات التبغ وبدائل التبغ؛




مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم

للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة ،يف الفئة 34؛





إطفاء السجائر والسيجار املس ّخن وكذلك
أجهزة

أعواد التبغ املس ّخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة
إلعادة الشحن .
أبسم  :فيليب موريس برودكتس

In the name of: Philip Morris Products S.A.

أس .إيه.

͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

العنو ا  :كو ا جينرين و وب 7ا 2000
ن

تيلا س يس ار

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

علب

ملسخنة؛
أعواد ا لتبغ ا
ّ

إلعادة ا لشحن.
ريس
فيليب مو
:
أبسم
أس.

إيه.

العنو
ن

:

ا

تيلا

كو

س

:
ا لتبليغ
عنوان
ص .ب 4427


ا

السجائر

جينرينوو

يسر
ا

سااب
ة
ا لبري

ونية
اإل لكرت

7ا

وب

2000

للملكية

ا لفكرية






S.A.

Pro duc ts

͕ ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
:

685
Ϳ





العالمة

ية
ا لتجار

قم 30760 :
ر

يف الصنف  5 :
التاريخ  7102/14/16 :


يف ا لصنف 5 :
ا لتاريخ 7102 /14 /16 :



2

من

اجل

:

ايت
البطار



شواحن

يو

اس

يب

ونية؛
اإل لكرت

ايت
بطار
ة
أجهز
ا لتبغ؛

املستخدمة

ونية؛
لتسخني ا لتبغ؛ شواحن ا لسيارات للسجا ئر اإل لكرت
ة املستخدمة لتسخني التبغ ؛
شواحن السيارات لألجهز

من اجل  :البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت
األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ ،أجهزة
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛

شواحن يو اس يب لألجهزة اإل لكرتونية املستخدمة

لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛

شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية .

أبسم  :فيليب موريس برودكتس


أس .إيه.





730760ا 2000
جينرين و وب
العنو االتجا:ريةكو ارقم  :
العالمة
ن

تيلا س يس ار

يف الصنف  5 :
عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -
التاريخ  7102/14/16 :

ص .ب  4427البرية



No.: 3 126 1

ا لتبغ،
لتسخني
املستخدمة
اإل لكرتونية
ة
األجهز
ونية املستخدمة لتسخني
اال لكرت
ة
لألجهز
الشحن
ة
لألجهز





Trade Mark No.: 31261



للسجائر



;



اإل لكرتونية

 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ




العالمة التجارية رقم  30760 :

Mo rris

o f: Phili p

na me

the

In



-





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

القابلة

كتس
ود
بر

كاهم
وشر

Ϳ;2

من اجل  :البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت
األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ ،أجهزة
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛

Ϳ;2

Ma rk

Tra de

In Class: 9
Date: 06/04/2017

In Cla ss : 9
Da te : 0 6 /0 4 /2 017

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞ ƌŝĞ ƐĨŽƌĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ

ďĂƚƚĞ ƌŝĞ ƐĨŽƌĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞ ǀŝĐĞ ƐƚŚĂƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌŚĞ ĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌ
ŚĞ ĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞ ǀŝĐĞ ƐƚŚĂƚ
ĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌŚĞ ĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĚĞ ǀŝĐĞ ƐƚŚĂƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌ
͘ŚĞ ĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞ ƌǇĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
͘ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

In the name of: Philip Morris Products S.A.
͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
Trade
Mark No.: 31261
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

In Class: 9
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
Date: 06/04/2017


͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ

ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ

ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ



In the name of: Philip Morris Products S.A.

437

In

the

na me

o f: Phili p

Mo rris

Pro duc ts

القابلة

ونية
اإل لكرت

:

علب

2000

-

ا لفكرية

ملسخنة؛
أعواد ا لتبغ ا
ّ

.إلعادة ا لشحن
ريس
فيليب مو
:
أبسم

 فيليب موريس برودكتس: أبسم

كتس
ود
بر

 ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

السجائر

S.A.

ا7

وب

للملكية

2017/10/1 العدد التاسع عرش

جينرينوو

سااب
ة
ا لبري



686
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ


;

2

Tra de

Ma rk



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ

 ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ͘

ايت
بطار
ة
أجهز
ا لتبغ؛

Mo rris

Pro duc ts



ية
ا لتجار





العالمة

ايت
البطار

ة
لألجهز

يب

اس

اجل

:

يو

 .البخار

 فيليب موريس برودكتس: أبسم
. إيه.أس

2000 ا7  كو ا جينرين و وب: العنو ا
تيلا س يس ار

ونية
اإل لكرت

2

السجائر

علب

كتس
ود
بر

ن

2000

ا لفكرية

ا7

وب

للملكية

ملسخنة؛
أعواد ا لتبغ ا
ّ

.إلعادة ا لشحن
ريس
فيليب مو
:
أبسم

 البرية4427 ب. ص


جينرينوو

كاهم
وشر

687

ا

يسر
ا

سااب
ة
ا لبري

كو

س

:

ا

.إيه

العنو

تيلا




Ϳ





Ma rk



;5Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞ ƌŝĞ ƐĨŽƌĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖

In Class: 34
Date: 06/04/2017

ďĂƚƚĞ ƌŝĞ ƐĨŽƌĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞ ǀŝĐĞ ƐƚŚĂƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌŚĞ ĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌ
ŚĞ ĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞ ǀŝĐĞ ƐƚŚĂƚ
ĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌŚĞ ĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĚĞ ǀŝĐĞ ƐƚŚĂƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌ
ŚĞ ĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞ ƌǇĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͘

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗tŝƌĞĚǀĂƉŽƌŝǌĞƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕
ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞƚĞŬ͖
ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ;ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖
ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌĂŶĚƚƵďĞƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƚŝŶƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐĂŶĚĂƐŚƚƌĂǇƐ͕
ƉŝƉĞƐ͕ƉŽĐŬĞƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌŽůůŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ůŝŐŚƚĞƌƐ͖
ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞ
ŽĨďĞŝŶŐŚĞĂƚĞĚ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĨŽƌƚŚĞ
ƉƵƌƉŽƐĞŽĨŚĞĂƚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐŽƌƚŽďĂĐĐŽŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞůĞĂƐĞ
ŶŝĐŽƚŝŶĞͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽůĨŽƌŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ͖ůŝƋƵŝĚŶŝĐŽƚŝŶĞ
Trade
Mark No.: 31263
ƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
In Class: 34
ĂƐƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĨŽƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ
Date:
06/04/2017
ĨŽƌƚŚĞŝŶŚĂůĂƚŝŽŶŽĨŶŝĐŽƚŝŶĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽů͖ŽƌĂů
ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
tŝƌĞĚǀĂƉŽƌŝǌĞƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌΖƐĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϯϰ͖ĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐŚĞĂƚĞĚ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐĂŶĚĐŝŐĂƌƐĂƐǁĞůůĂƐŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͖
ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞƚĞŬ͖
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ͘
ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ;ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖
ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌĂŶĚƚƵďĞƐ͕

30760 : قم
ر


ايت
بطار
ة
أجهز
ا لتبغ؛





 30763 : العالمة التجارية رقم

No.: 3 126 1

In Cla ss : 9
Da te : 0 6 /0 4 /2 017









Tra de

.أس

ن

:
ا لتبليغ
عنوان
4427 ب. ص




Trade Mark No.: 31263

من

شواحن

اإللكرتونية؛  أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد

-

;






5 : يف ا لصنف
7102 /14 /16 : ا لتاريخ

للسجائر

اإل لكرتونية

S.A.

:





ن

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ







 7102/14/16 : التاريخ
 أجهزة التبخري اإل لكرتونية ابستثناء السجائر: من اجل

 ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

. إيه.أس

ونية؛
لتسخني ا لتبغ؛ شواحن ا لسيارات للسجا ئر اإل لكرت
ة املستخدمة لتسخني التبغ ؛
شواحن السيارات لألجهز

القابلة
o f: Phili p

30760 : قم
ر

ونية؛
اإل لكرت

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

.أس

ن

،ا لتبغ
لتسخني
املستخدمة
اإل لكرتونية
ة
األجهز
ونية املستخدمة لتسخني
اال لكرت
ة
لألجهز
الشحن

املستخدمة

;5Ϳ
In the name of: Philip Morris Products S.A.

na me

العنو

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 30767البرية
: رقم4427
العالمةبالتجارية
.ص
 00 : يف الصنف



ďĂƚƚĞ ƌŝĞ ƐĨŽƌĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞ ǀŝĐĞ ƐƚŚĂƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌŚĞ ĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌ
ŚĞ ĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞ ǀŝĐĞ ƐƚŚĂƚ
ĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌŚĞ ĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĚĞ ǀŝĐĞ ƐƚŚĂƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌ
ŚĞ ĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞ ƌǇĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͘

the

.إيه

تيلا س يس ار





/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞ ƌŝĞ ƐĨŽƌĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖

In

ا

تيلا



No.: 3 126 1

In Cla ss : 9
Da te : 0 6 /0 4 /2 017



:

:
ا لتبليغ
عنوان
4427 ب. ص




Ϳ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
Trade Mark No.: 31262

In Class: 11
 06/04/2017
Date:

كو

س

2000 ا7  كو ا جينرين و وب: العنو ا





ا

يسر
ا

كاهم
وشر

ونية؛
اإل لكرت

ية
ا لتجار

العالمة


5 : يف ا لصنف
7102 /14 /16 : ا لتاريخ

للسجائر

ايت
البطار

:

اجل

من

 34 : يف الصنف
 7102/14/16 : التاريخ

،ا لتبغ
لتسخني
املستخدمة
اإل لكرتونية
ة
األجهز
ونية املستخدمة لتسخني
اال لكرت
ة
لألجهز
الشحن

املستخدمة

اإل لكرتونية

ة
لألجهز

يب

اس

يو

شواحن

ونية؛
لتسخني ا لتبغ؛ شواحن ا لسيارات للسجا ئر اإل لكرت
ة املستخدمة لتسخني التبغ ؛
شواحن السيارات لألجهز

 املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية: من اجل
 اخلام أو املصنّع؛،وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ

، السجائر، مبا يف ذلك السيجار،منتجات التبغ
 تبغ، تبغ ماكينات اللف اليدوية،السيجار الرفيع
 السجائر املصنوعة، تبغ السعوط، تبغ املضغ،الغليون

من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ )لغري

 مبا يف ذلك،األغراض الطبية(؛ مستلزمات املدخنني

، علب التبغ، فالتر السجائر، ورق وأانبيب السجائر




30763
 : ومنافضية رقم
العالمة التجار
 أدوات اجليب للف،الغاليني
،السجائر
علب

34
:
الصنف
، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ،يفالسجائر
 7102
/14/التبغ
16 :منتجات
التاريخ
 أجهزة إلكرتونية، تسخينها
اليت يتم

االلكرتونية
: اجل
من
للسجائر أجل إطالق
السلكيةأو التبغ من
املبخراتالسجائر
لغاية تسخني
وقطعها
ع؛
حماليل اخلام أو
،االلكرتونية؛ التبغ
ّالنيكوتني املصن
السائل
التدخنيلالستنشاق ؛
وأجهزةالنيكوتني
رذاذ
،السجائر
،السيجار
السجائريف ذلك
 مبا،التبغ
منتجات
أجهزة التدخني
االلكرتونية؛
تخدمة يف
املس
تبغ
،اليدوية
اللف
ماكينات
تبغ
،الرفيع
السيجار
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية
 السجائر املصنوعة، تبغ السعوط، تبغ املضغ،الغليون

السجائر ،القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ،
منتجات التبغ اليت يتم تسخينها  ،أجهزة إلكرتونية

2017/10/1
السجائر أو التبغ من أجل إطالق
عرشتسخني
التاسعلغاية
العددوقطعها
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل
املس تخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني

اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية

ƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂƐƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĨŽƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ
ĨŽƌƚŚĞŝŶŚĂůĂƚŝŽŶŽĨŶŝĐŽƚŝŶĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽů͖ŽƌĂů
ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚ
438ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌΖƐĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϯϰ͖ĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐŚĞĂƚĞĚ
͖ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐĂŶĚĐŝŐĂƌƐĂƐǁĞůůĂƐŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ
͘ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ

الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري
ابلفم للمدخنني  ،منتجات التبغ وبدائل التبغ؛
مستلزمات املدخ نني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم
للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة ،يف الفئة  34؛
أجهزة إطفاء السجائر والسيجار املس ّخن وكذلك

أعواد التبغ املس ّخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة

إلعادة الشحن .
أبسم  :فيليب موريس برودكتس

In the name of: Philip Morris Products S.A.

أس .إيه.

͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

العنو ا  :كو ا جينرين و وب 7ا 2000
تيلا س يس ار

ن

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

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







688









العالمة التجا رية رقم  30764 :
يف الصنف  5 :




رقم 30764 :


ية
العالمة التجار
يف الصنف 5 :

7102 /14 /16 :

التاريخ





Trade Mark No.: 31264
In Class : 9



Date : 06/04/2017



ايت
بطار
اإللكرتونية؛
للسجائر
ايت
البطار
:
اجل
من
ة
األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ ،أجهز
االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛
املستخدمة
اإللكرتونية
لألجهزة
يب

الشحن
شواحن

ة
لألجهز
اس
يو

شواحن
شواحن

ة املستخدمة
السيارات لألجهز
ايت السجائر اإللكرتونية.
بطار

التاريخ  7102/14/16 :

لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛
لتسخني


التبغ

؛

من اجل  :البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت
األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ ،أجهزة

فيليب
أبسم :
أس .إيه.
العنو
ن

عنوان

ص


:

ا

تيلا

التبليغ

.ب

ريس
مو

كو

س

:

ا

كتس
برود

جينرينوو وب

يسر
ا

سااب

 4427البرية

كاهم
وشر

7ا

2000

للملكية

الفكرية

-



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 .

أبسم  :فيليب موريس برودكتس
أس .إيه.

العنو ا  :كو ا جينرين و وب 7ا 2000
ن

تيلا س يس ار

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

ص .ب  4427البرية


Trade Mark No.: 31264
In Class: 9

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞ ƌŝĞ ƐĨŽƌĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ
ďĂƚƚĞ ƌŝĞ ƐĨŽƌĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞ ǀŝĐĞ ƐƚŚĂƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌŚĞ ĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌ
ŚĞ ĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞ ǀŝĐĞ ƐƚŚĂƚ
ĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌŚĞ ĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĚĞ ǀŝĐĞ ƐƚŚĂƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌ
͘ŚĞ ĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞ ƌǇĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ

Ϳ ; 01

Date: 06/04/2017

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

S.A.

na me of: Phili p Morris Produc ts

In the

͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
Ϳ ; 00
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
͘ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ







In the name of: Philip Morris Products S.A.
͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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Trade Mark No.: 31265
In Class: 11





 30769 : العالمة التجارية رقم
 00 : يف الصنف



Trade Mark No.: 31264
In Class : 9



Date : 06/04/2017



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞ ƌŝĞ ƐĨŽƌĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖

ďĂƚƚĞ ƌŝĞ ƐĨŽƌĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞ ǀŝĐĞ ƐƚŚĂƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌŚĞ ĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌ
ŚĞ ĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞ ǀŝĐĞ ƐƚŚĂƚ
ĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌŚĞ ĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĚĞ ǀŝĐĞ ƐƚŚĂƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌ
ŚĞ ĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞ ƌǇĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͘

Date: 06/04/2017

In the

S.A.

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ͘
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

:









ية
العالمة التجار
5 : يف الصنف

7102 /14 /16 :

التاريخ

ايت
بطار
اإللكرتونية؛
للسجائر
ايت
البطار
:
اجل
من
ة
 أجهز،األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ
االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛
املستخدمة
اإللكرتونية
لألجهزة
يب

ة
لألجهز
اس
يو

الشحن
شواحن

ة املستخدمة
السيارات لألجهز
.ايت السجائر اإللكرتونية
بطار

شواحن
شواحن

 7102/14/16 : التاريخ

لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛
؛

na me of: Phili p Morris Produc ts





30764 : رقم


التبغ

لتسخني


كتس
برود

ريس
مو

فيليب
: أبسم
. إيه.أس

 أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر: من اجل
اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد
ا7

2000

-

الفكرية

جينرينوو وب

للملكية

كاهم
وشر

ا

يسر
ا

سااب

كو

س

:

:

ا

العنو

تيلا

ن

التبليغ

 البرية4427

عنوان

ب.



 .البخار
 فيليب موريس برودكتس: أبسم


; 00

Ϳ

In the name of: Philip Morris Products S.A.

. إيه.أس

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

2000 ا7  كو ا جينرين و وب: العنو ا
تيلا س يس ار

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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ن

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 البرية4427 ب. ص











Trade Mark No.: 31264
In Class : 9
Date : 06/04/2017

; 07 Ϳ

ďĂƚƚĞ ƌŝĞ ƐĨŽƌĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞ ǀŝĐĞ ƐƚŚĂƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌŚĞ ĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌ
ŚĞ ĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĚĞ ǀŝĐĞ ƐƚŚĂƚ
ĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌŚĞ ĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĚĞ ǀŝĐĞ ƐƚŚĂƚĂƌĞ ƵƐĞ ĚĨŽƌ
ŚĞ ĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞ ƌǇĐŚĂƌŐĞ ƌƐĨŽƌĞ ůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͘

Date: 06/04/2017
In the

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

:

ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
; 00 Ϳ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕
ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞƚĞŬ͖
ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ;ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖
ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌĂŶĚƚƵďĞƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƚŝŶƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐĂŶĚĂƐŚƚƌĂǇƐ͕
ƉŝƉĞƐ͕ƉŽĐŬĞƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌŽůůŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ůŝŐŚƚĞƌƐ͖
ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞ
ŽĨďĞŝŶŐŚĞĂƚĞĚ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĨŽƌƚŚĞ
ƉƵƌƉŽƐĞŽĨŚĞĂƚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐŽƌƚŽďĂĐĐŽŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞůĞĂƐĞ
ŶŝĐŽƚŝŶĞͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽůĨŽƌŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ͖ůŝƋƵŝĚŶŝĐŽƚŝŶĞ
ƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂƐƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĨŽƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ
ĨŽƌƚŚĞŝŶŚĂůĂƚŝŽŶŽĨŶŝĐŽƚŝŶĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽů͖ŽƌĂů
ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚ
ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌΖƐĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϯϰ͖ĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐŚĞĂƚĞĚ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐĂŶĚĐŝŐĂƌƐĂƐǁĞůůĂƐŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͖
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ͘








ية
العالمة التجار
5 : يف الصنف

7102 /14 /16 :

االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛
املستخدمة
اإللكرتونية
لألجهزة
يب

ة
لألجهز
اس
يو

التاريخ

الشحن
شواحن

لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛
التبغ

لتسخني


S.A.

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗tŝƌĞĚǀĂƉŽƌŝǌĞƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

30764 : رقم


ايت
بطار
اإللكرتونية؛
للسجائر
ايت
البطار
:
اجل
من
ة
 أجهز،األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ

؛

na me of: Phili p Morris Produc ts





 30766 : العالمة التجارية رقم
 34 : يف الصنف


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞ ƌŝĞ ƐĨŽƌĞůĞ ĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞ ƚƚĞ Ɛ͖









Trade Mark No.: 31266
In Class: 34



ص


 7102/14/16 : التاريخ

ة املستخدمة
السيارات لألجهز
.ايت السجائر اإللكرتونية
بطار
كتس
برود

ريس
مو

شواحن
شواحن

فيليب
: أبسم
. إيه.أس

 املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية: من اجل
املصنع؛
ّ  اخلام أو،وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ
2000

-

الفكرية

ا7

للملكية

جينرينوو وب

كاهم
وشر

ا

يسر
ا

سااب

كو

س

:

:

ا

تيلا

العنو

التبليغ

 البرية4427

ن

عنوان

ب.

ص





، السجائر، مبا يف ذلك السيجار،منتجات التبغ
 تبغ، تبغ ماكينات اللف اليدوية،السيجار الرفيع
 السجائر املصنوعة، تبغ السعوط، تبغ املضغ،الغليون

من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ )لغري
 مبا يف ذلك،األغراض الطبية(؛ مستلزمات املدخنني

، علب التبغ، فالتر السجائر، ورق وأانبيب السجائر
 أدوات اجليب للف، الغاليني،علب ومنافض السجائر
، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ،السجائر

 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

كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية

السجائر ،القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ،

منتجات التبغ اليت يتم تسخينها  ،أجهزة إلكرتونية
السجائر أو التبغ من أجل إطالق
التاسعلغايةعرشتسخني
وقطعها
2017/10/1
العدد
اإللكرتونية القابلة
علب ؛السجائر
املس ّخنة؛
أعواد التبغ
السائل
حماليل النيكوتني
لالستنشاق
النيكوتني
رذاذ

الشحن .
إلعادة
السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني
املستخدمة يف
موريس برودكتس
فيليب
أبسم :
اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية
السجائر
اإللكرتوين؛
أس.
إيه .عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية
كبدائل
2000
حملتويو وب
النيكوتني اجينرين
الستنشاق  :كو ا
العنو ا
وأجهزة التبخري
على7ارذاذ؛

اب لفمن تيلا س
يس ار منتجات التبغ وبدائل التبغ؛
للمدخنني ،
الفكرية -
كاهم للملكية
سااب وشر
التبليغ :
عنوان
ولوازم
اإللكرتونية؛ قطع
للسجائر
املدخنني
مستلزمات
للمنتجات4427
ص .ب
البريةسابقا املتضمنة ،يف الفئة  34؛
املذكورة

أجهزة إطفاء السجائر والسيجار املس ّخن وكذلك
أعواد التبغ املس ّخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة

إلعادة الشحن .

فيليب موريس برودكتس
أبسم :

أس .إيه.

͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





In the name of: Philip Morris Products S.A.

^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

تيلا س يس ار

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


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة
أعواد التبغ
ّ


إلعادة الشحن.
أبسم  :فيليب موريس
أس .إيه.

العنو ا
ن

:

تيلا

كو ا

س

كتس
برود

جينرينوو وب

يسر
ا

عنوان التبليغ  :سااب
ص .ب  4427البرية


كاهم
وشر

7ا

2000

للملكية

الفكرية

In the name of: Phili p Morris Products S.A.
͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
:

-
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ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ




Ϳ ; 03















يف الصنف 5 :

التاريخ 7102 /14 /16 :




العالمة التجارية رقم 30762 :






األذن؛ العلب

من

اجل

:

األذن؛ الكوابل ا لصوتية.

Ϳ ; 03



العالمة التجارية رقم  30762 :
مساعات



الواقية

لسماعات

التاريخ  7102/14/16 :
من اجل  :مساعات األذن؛ العلب الواقية لسماعات
األذن؛ الكوابل الصوتية .

ال سي

كووو لفر سوووويت ا ك ليف رنيوووو 90272ا

 30762
التجارية رقم
المتحوة :األ ري يا
العالمة الي ت
ال



Date: 06/04/2017

Trade Mark No.: 31267

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƌƉŚŽŶĞƐ͖ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞĐĂƐĞƐĨŽƌ
͘ĞĂƌƉŚŽŶĞƐ͖ĂƵĚŝŽĐĂďůĞƐ

Date: 06/04/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƌƉŚŽŶĞƐ͖ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞĐĂƐĞƐĨŽƌ
͘ĞĂƌƉŚŽŶĞƐ͖ĂƵĚŝŽĐĂďůĞƐ

ĚĚƌĞƐƐ͗ϴϲϬϬ,ĂǇĚĞŶWůĂĐĞ͕ƵůǀĞƌŝƚǇ͕ĂůŝĨŽƌŶŝĂ
ϵϬϮϯϮ͕hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ
Trade Mark No.: 31267

الصنف :
يف
التبليغ :5عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،
عنوان

هللا 7102/
رام14
/16
التاريخ ,24:
ص.ب
من اجل  :مساعات األذن؛ العلب الواقية لسماعات
األذن؛ الكوابل الصوتية .


In Class: 9

In the name of: Beats Electronics, LLC

أبسم  :بيتس الكرتونكس ،ال
العنووووو ا  6800 :ه يوووووو ب يوووووسا

Trade Mark No.: 31267

In Class: 9

يف الصنف  5 :







Ϳ ; 03
͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů

العنو ا  :كو ا جينرين و وب 7ا 2000
ن

ĂƐƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĨŽƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ
ĨŽƌƚŚĞŝŶŚĂůĂƚŝŽŶŽĨŶŝĐŽƚŝŶĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽů͖ŽƌĂů
ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚ
440
ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌΖƐĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϯϰ͖ĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐŚĞĂƚĞĚ
͖ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐĂŶĚĐŝŐĂƌƐĂƐǁĞůůĂƐŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ
͘ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ

In the name of: Philip Morris Products
S.A.

InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Class: 9
:
Date:
06/04/2017


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƌƉŚŽŶĞƐ͖ƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞĐĂƐĞƐĨŽƌ
͘ĞĂƌƉŚŽŶĞƐ͖ĂƵĚŝŽĐĂďůĞƐ






; 0 Ϳ
441

2017/10/1 العدد التاسع عرش
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Trade Mark No.: 31269
InClass: 5





 30765 : العالمة التجارية رقم

 9ان: نف
يف الص
تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا
: مالحظة

Date: 09/04/2017

 7102املطلق
/14/15
: التاريخ
ابستخدام الكلمات والعبارات
احلماية
حق
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĚŝĐŝŶĂůŚĞƌďƐ͕DĞĚŝĐĂůŽŝůƐ
.العالمة
يوت طبية
، دوائية
: ذاتاجل
من
مبعزلزعن
أعشابالعام
االستخدام

In the name of: SALEH RAJEH NASERALLAH ABU

 صاحل راجح نصر هللا أبو: أبسم
Mark No.: 31269
SHAEHAB
 Trade
 30765 : العالمة التجارية رقم
شهاب

In
Class:
5

9
:
نف
الص
يف
ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^>>>YD,Ͳ^K/Y>
-  البلوو القويموه-  نو بلس: العنو ا
Date:
09/04/2017
/14/ق15وووووووووو: التاريخسو
^>Ͳd>͗ϬϵϮϯϯϵϬϳϱ
: تلفووووووووووو-7102
الباووووووووووول




;7Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĚŝĐŝŶĂůŚĞƌďƐ͕DĞĚŝĐĂůŽŝůƐ
  زيوت طبية، دوائية092779057
 أعشاب: من اجل
:E>h^>>>
- البلده القدميه
انبلس
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
the name of: SALEH
RAJEH NASERALLAH سوق
ABU
هللا أبو-نصر
راجح: التبليغ
 صاحل:عنوان
أبسم
SHAEHAB
YD,Ͳ^K/Y>^>Ͳd>͗ϬϵϮϯϯϵϬϳϱ
157335129 :  تلفون- شهاب
البصل



 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا: مالحظة
ĚĚƌĞƐƐ͗E>h^>>>YD,Ͳ^K/Y>
- القويموه
البلوو
- تسجيل
 نو بلس: ان:العنو ا

اصحاهبا
اليعطي
العالمة
هذه
مالحظة
حق احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

^>Ͳd>͗ϬϵϮϯϯϵϬϳϱ
.مبعزل عن العالمة
العام
االستخدام
:الكلمات
تلفووووووووووو
-الباووووووووووولذات
حق سووووووووووو
والعبارات
ابستخدام
احلماية قاملطلق


.العام مبعزل عن العالمة092779057
ذات االستخدام

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :E>h^>>>
 سوق- البلده القدميه
-  انبلس: عنوان التبليغ

 YD,Ͳ^K/Y>^>Ͳd>͗ϬϵϮϯϯϵϬϳϱ
; 7693
Ϳ
157335129 :  تلفون- البصل









Trade Mark No.: 31270

;7Ϳ

 30721 : العالمة التجارية رقم

In Class: 7
Date: 09/04/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐĞƚǇůĞŶĞĐůĞĂŶŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ĞƌĂƚŽƌƐ͕
Trade Mark No.: 31270





 2 : يف الصنف

 7102/14/15 : التاريخ
،  اجهزة هتوية،  اجهزة تنظيف ابالسيتيلني: من اجل






 30721 : العالمة التجارية رقم
ŐŝƚĂƚŽƌƐ͕ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĞůĞǀĂƚŽƌƐ͕ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝŵƉůĞŵĞŶƚƐ
In Class: 7
 رافعات يفزراعية، اجهزة تقليب
 2 :،الصنف
ŽƚŚĞƌƚŚĂŶŚĂŶĚŽƉĞƌĂƚĞĚ͕ŝƌďƌƵƐŚĞƐĨŽƌĂƉƉůǇŝŶŐĐŽůŽƵƌ͕ معدات زراعية عدا ما
Date: 09/04/2017
 7102/14/15 : التاريخ
ŝƌĐƵƐŚŝŽŶǀĞŚŝĐůĞƐ;ŶŐŝŶĞƐĨŽƌͲͿ͕ŝƌƉƵŵƉƐŐĂƌĂŐĞ
 حمركات للمركبات،  فراش هوائية للتلوين، يدار ابليد
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐĞƚǇůĞŶĞĐůĞĂŶŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ĞƌĂƚŽƌƐ͕ ،  اجهزة هتوية،  اجهزة تنظيف ابالسيتيلني: من اجل
ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͕ŝƌƐƵĐƚŝŽŶŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ůƚĞƌŶĂƚŽƌƐ͕ŶƚŝͲ
ŐŝƚĂƚŽƌƐ͕ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĞůĞǀĂƚŽƌƐ͕ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝŵƉůĞŵĞŶƚƐ
ما
عدا
زراعية
تراكيبرافعات
، اجهزة تقليب
معداتاالت
، )، زراعية
ابملراب
(  مضخات هوائية، احلوام
ŽƚŚĞƌƚŚĂŶŚĂŶĚŽƉĞƌĂƚĞĚ͕ŝƌďƌƵƐŚĞƐĨŽƌĂƉƉůǇŝŶŐĐŽůŽƵƌ͕
ĨƌŝĐƚŝŽŶďĞĂƌŝŶŐƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŶƚŝͲĨƌŝĐƚŝŽŶƉĂĚƐĨŽƌ
ŝƌĐƵƐŚŝŽŶǀĞŚŝĐůĞƐ;ŶŐŝŶĞƐĨŽƌͲͿ͕ŝƌƉƵŵƉƐŐĂƌĂŐĞ
 حمركات للمركبات،  فراش هوائية للتلوين، يدار ابليد
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƉƌŽŶƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƋƵĂƌŝĂ;ĞƌĂƚŝŶŐ
ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͕ŝƌƐƵĐƚŝŽŶŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ůƚĞƌŶĂƚŽƌƐ͕ŶƚŝͲ
هوائية (حمامل
، املرتدد
 االت،مقاومة
) تراكيب ابملراب
 مضخات،التيار
 مولدات احلوام، شفط اهلواء
ĨƌŝĐƚŝŽŶďĞĂƌŝŶŐƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŶƚŝͲĨƌŝĐƚŝŽŶƉĂĚƐĨŽƌ
ƉƵŵƉƐĨŽƌ—Ϳ͕ƚŽŵŝƐĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ǆůĞƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƉƌŽŶƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƋƵĂƌŝĂ;ĞƌĂƚŝŶŐ  حمامل مقاومة،  مولدات التيار املرتدد، شفط اهلواء
ĂůůƌŝŶŐƐĨŽƌďĞĂƌŝŶŐƐ͕ĂůůͲďĞĂƌŝŶŐƐ͕ĂŐƐ;sĂĐƵƵŵ
 منصات مقاومة لالحتكاك لالالت، لالحتكاك لالالت
ƉƵŵƉƐĨŽƌ—Ϳ͕ƚŽŵŝƐĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ǆůĞƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
ĂůůƌŝŶŐƐĨŽƌďĞĂƌŝŶŐƐ͕ĂůůͲďĞĂƌŝŶŐƐ͕ĂŐƐ;sĂĐƵƵŵ
 منصات مقاومة لالحتكاك لالالت، لالحتكاك لالالت

ĐůĞĂŶĞƌ—Ϳ͕ĂŶĚƐ;ĚŚĞƐŝǀĞ—ͿĨŽƌƉƵůůĞǇƐ͕ĂƐŬĞƚ
ĐůĞĂŶĞƌ—Ϳ͕ĂŶĚƐ;ĚŚĞƐŝǀĞ—ͿĨŽƌƉƵůůĞǇƐ͕ĂƐŬĞƚ
 هتوية،مضخات
مضخات هتوية
) اجزاء االت، ( )االتالرتس
 وقاء،  وقاء الرتس ( اجزاء،
ƉƌĞƐƐĞƐ͕ĞĂƌŝŶŐďƌĂĐŬĞƚƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĞĂƌŝŶŐƐ;Ăůů
ƉƌĞƐƐĞƐ͕ĞĂƌŝŶŐďƌĂĐŬĞƚƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĞĂƌŝŶŐƐ;Ăůů
ƌŝŶŐƐĨŽƌ—Ϳ͕ĞĂƌŝŶŐƐĨŽƌƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶƐŚĂĨƚƐ͕ĞĂƌŝŶŐƐ
، ) مرذذات (االت، ربية االحياء املائي30721
  الحواض ت: العالمة التجارية رقم
Trade
Mark No.:
31270
ƌŝŶŐƐĨŽƌ—Ϳ͕ĞĂƌŝŶŐƐĨŽƌƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶƐŚĂĨƚƐ͕ĞĂƌŝŶŐƐ
ƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĞĞƌ;ƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌĚƌĂǁŝŶŐƵƉͲ
، ) مرذذات (االت، االحياء املائي
الحواض تربية
 حمامل،  حلقات كرايت احملامل، حماور دواليب االالت
ƵŶĚĞƌƉƌĞƐƐƵƌĞͿ͕ĞĞƌƉƵŵƉƐ͕ĞůůŽǁƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĞůƚƐ
ƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĞĞƌ;ƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌĚƌĂǁŝŶŐƵƉͲ
In
Class: 7
;ǇŶĂŵŽ—Ϳ͕ĞůƚƐĨŽƌĐŽŶǀĞǇŽƌƐ͕ĞůƚƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕

2
: حماورالصنف
يف
حمامل الصكة
 اربطة، ،احملاملابئية
املكانس الكهر
،  كراي، دواليب االالت
أكياسرايت
حلقات ك
ƵŶĚĞƌƉƌĞƐƐƵƌĞͿ͕ĞĞƌƉƵŵƉƐ͕ĞůůŽǁƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĞůƚƐ
ĞůƚƐĨŽƌŵŽƚŽƌƐĂŶĚĞŶŐŝŶĞƐ͕ĞŶĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŝĐǇĐůĞ
،  كتائف ارتكاز لالالت،  مكابس ساللية،للبكرات
ĚǇŶĂŵŽƐ͕ůĂĚĞŚŽůĚĞƌƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ůĂĚĞ
Date:
09/04/2017
;ǇŶĂŵŽ—Ϳ͕ĞůƚƐĨŽƌĐŽŶǀĞǇŽƌƐ͕ĞůƚƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
 7102
/14/15 : التاريخ
ƐŚĂƌƉĞŶŝŶŐƐƚƌŽƉƉŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ůĂĚĞƐ;ŚĂĨĨĐƵƚƚĞƌ—Ϳ͕
، ابئية
، الصكةاحلركة
اربطةالعمدة نقل
 حمامل، احملامل
الكهلكررايت
 أكياس املكانسحلقات، كراي
ůĂĚĞƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ůŽǁŝŶŐĞŶŐŝŶĞƐ͕ůŽǁŝŶŐ
ĞůƚƐĨŽƌŵŽƚŽƌƐĂŶĚĞŶŐŝŶĞƐ͕ĞŶĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŝĐǇĐůĞ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĐĞƚǇůĞŶĞĐůĞĂŶŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ĞƌĂƚŽƌƐ͕ ،، هتوية
، ابالسيتيلني
مكابس تنظيف
 اجهزة: ،للبكرات
من اجل
اجهزةلالالت
ارتكاز
 كتائف، ساللية
ĚǇŶĂŵŽƐ͕ůĂĚĞŚŽůĚĞƌƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ůĂĚĞ
ŐŝƚĂƚŽƌƐ͕ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĞůĞǀĂƚŽƌƐ͕ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝŵƉůĞŵĞŶƚƐ
ƐŚĂƌƉĞŶŝŶŐƐƚƌŽƉƉŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ůĂĚĞƐ;ŚĂĨĨĐƵƚƚĞƌ—Ϳ͕  معدات زراعية عدا ما،  رافعات زراعية، اجهزة تقليب
،  حمامل العمدة نقل احلركة، حلقات لكرايت احملامل
ŽƚŚĞƌƚŚĂŶŚĂŶĚŽƉĞƌĂƚĞĚ͕ŝƌďƌƵƐŚĞƐĨŽƌĂƉƉůǇŝŶŐĐŽůŽƵƌ͕
ůĂĚĞƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ůŽǁŝŶŐĞŶŐŝŶĞƐ͕ůŽǁŝŶŐ
ŝƌĐƵƐŚŝŽŶǀĞŚŝĐůĞƐ;ŶŐŝŶĞƐĨŽƌͲͿ͕ŝƌƉƵŵƉƐŐĂƌĂŐĞ
 حمركات للمركبات،  فراش هوائية للتلوين، يدار ابليد
ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͕ŝƌƐƵĐƚŝŽŶŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ůƚĞƌŶĂƚŽƌƐ͕ŶƚŝͲ
 االت، )  مضخات هوائية (تراكيب ابملراب، احلوام
ĨƌŝĐƚŝŽŶďĞĂƌŝŶŐƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŶƚŝͲĨƌŝĐƚŝŽŶƉĂĚƐĨŽƌ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƉƌŽŶƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƋƵĂƌŝĂ;ĞƌĂƚŝŶŐ  حمامل مقاومة،  مولدات التيار املرتدد، شفط اهلواء
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ŵĂĐŚŝŶĞƐĨŽƌƚŚĞĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶ͕ĞǆŚĂƵƐƚŝŽŶĂŶĚƚƌĂŶƐƉŽƌƚŽĨ
ŐĂƐĞƐ͕ŽĂƚƐ;DŽƚŽƌƐĨŽƌ—Ϳ͕ŽŝůĞƌƚƵďĞƐƉĂƌƚƐŽĨ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƌĂŝĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƌĂŬĞůŝŶŝŶŐƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌ
ǀĞŚŝĐůĞƐ͕ƌĂŬĞƉĂĚƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͕ƌĂŬĞ
ƐĞŐŵĞŶƚƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͕ƌĂŬĞƐŚŽĞƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶ
ĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͕ƌŝĚŐĞƐ;ZŽůůĞƌ—Ϳ͕ƌƵƐŚĞƐ;ǇŶĂŵŽ—Ϳ͕
ƌƵƐŚĞƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐĂůůǇŽƉĞƌĂƚĞĚ͕ƌƵƐŚĞƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ
͕ĂůĞŶĚĞƌƐ͕ĂƉƐƚĂŶƐ͕ĂƌďƵƌĞƚƚĞƌĨĞĞĚĞƌƐ͕ĂƌďƵƌĞƚƚĞƌƐ͕
ĂƌƉĞƚƐŚĂŵƉŽŽŝŶŐ;DĂĐŚŝŶĞƐĂŶĚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ—Ϳ͕
ĞůĞĐƚƌŝĐ͕ĂƚĂůǇƚŝĐĐŽŶǀĞƌƚĞƌƐ͕ĞŶƚƌŝĨƵŐĂůŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
ĞŶƚƌĂůǀĂĐƵƵŵĐůĞĂŶŝŶŐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͕ĞŶƚƌŝĨƵŐĂůŵŝůůƐ͕
ĞŶƚƌŝĨƵŐĂůŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĞŶƚƌŝĨƵŐĂůƉƵŵƉƐ͕ĞŶƚƌŝĨƵŐĞƐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŚĂŝŶƐĂǁƐ͕ŚŝƐĞůƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ůĂĐŬ
ǀĂůǀĞƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ůĞĂŶŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ
;ĐĞƚǇůĞŶĞ—Ϳ͕ůĞĂŶŝŶŐĂƉƉůŝĂŶĐĞƐƵƚŝůŝǌŝŶŐƐƚĞĂŵ͕
ůĞĂŶŝŶŐ;DĂĐŚŝŶĞƐĂŶĚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ—Ϳ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ͕
ůŝƉƉĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŽůŽƵƌͲǁĂƐŚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
ŽŵƉƌĞƐƐĞĚĂŝƌĞŶŐŝŶĞƐ͕ŽŵƉƌĞƐƐĞĚĂŝƌŐƵŶƐĨŽƌƚŚĞ
ĞǆƚƌƵƐŝŽŶŽĨŵĂƐƚŝĐƐ͕ŽŵƉƌĞƐƐĞĚĂŝƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
ŽŵƉƌĞƐƐĞĚĂŝƌƉƵŵƉƐ͕ŽŵƉƌĞƐƐŽƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
ŽŶĚĞŶƐĞƌƐƐƚĞĂŵƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŽŶĚĞŶƐŝŶŐ
ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͕ŽŶŶĞĐƚŝŶŐƌŽĚƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŵŽƚŽƌƐĂŶĚ
ĞŶŐŝŶĞƐ͕ŽŶƚƌŽůĐĂďůĞƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĞŶŐŝŶĞƐŽƌŵŽƚŽƌƐ͕
ŽŶƚƌŽůŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĞŶŐŝŶĞƐŽƌŵŽƚŽƌƐ͕
ŽŶƚƌŽůƐ;,ǇĚƌĂƵůŝĐ—ͿĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŵŽƚŽƌƐĂŶĚĞŶŐŝŶĞƐ͕
ŽŶǀĞƌƐŝŽŶĂƉƉĂƌĂƚƵƐ;&ƵĞů—ͿĨŽƌŝŶƚĞƌŶĂůĐŽŵďƵƐƚŝŽŶ
ĞŶŐŝŶĞƐ͕ŽŶǀĞƌƚĞƌƐĨŽƌƐƚĞĞůǁŽƌŬƐ͕ŽŶǀĞǇŽƌƐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŽƌĚŵĂŬŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŽƵƉůŝŶŐƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶ
ĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͕ŽǁůŝŶŐƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƌĂŶĞƐ
ůŝĨƚŝŶŐĂŶĚŚŽŝƐƚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ƌĂŶŬƐŚĂĨƚƐ͕ƌĂŶŬĐĂƐĞƐ
ĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŵŽƚŽƌƐĂŶĚĞŶŐŝŶĞƐ͕ƌĂŶŬƐƉĂƌƚƐŽĨ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƵůƚŝǀĂƚŽƌƐ;DŽƚŽƌŝǌĞĚ—Ϳ͕ƵƌƌĞŶƚŐĞŶĞƌĂƚŽƌƐ͕
ƵƌƚĂŝŶĚƌĂǁŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐĂůůǇŽƉĞƌĂƚĞĚ͕ƵƚƚĞƌƐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƵƚƚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ;ĞůĞĐƚƌŝĐĂƌĐͲͿ͕ƵƚƚŝŶŐďůŽǁ
ƉŝƉĞƐ͕ŐĂƐͲŽƉĞƌĂƚĞĚ͕ƵƚƚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ǇůŝŶĚĞƌŚĞĂĚƐĨŽƌ
ĞŶŐŝŶĞƐ͕ǇůŝŶĚĞƌƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ǇůŝŶĚĞƌƐĨŽƌŵŽƚŽƌƐĂŶĚ
ĞŶŐŝŶĞƐ͕ǇůŝŶĚĞƌƐ;WŝƐƚŽŶƐĨŽƌ—Ϳ͕ĂƐŚƉŽƚƉůƵŶŐĞƌƐƉĂƌƚƐ
ŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŝĂƉŚƌĂŐŵƐ;WƵŵƉ—Ϳ͕ŝĞͲĐƵƚƚŝŶŐĂŶĚ
ƚĂƉƉŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŝŐŐĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŝƐŝŶƚĞŐƌĂƚŽƌƐ͕
ŝƚĐŚĞƌƐƉůŽƵŐŚƐ͕ŝǀŝĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƌĞƐƐŝŶŐ
;ƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ—Ϳ͕ƌŝůůĐŚƵĐŬƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƌŝůůŝŶŐ
ŚĞĂĚƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƌŝůůŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƌŝůůŝŶŐƌŝŐƐ͕
ĨůŽĂƚŝŶŐŽƌŶŽŶͲĨůŽĂƚŝŶŐ͕ƌŝůůƐ;ůĞĐƚƌŝĐŚĂŶĚ—Ϳ͕ƌŝǀŝŶŐ
ĐŚĂŝŶƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͕ƌŝǀŝŶŐŵŽƚŽƌƐŽƚŚĞƌ
ƚŚĂŶĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͕ƌƵŵƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƵƐƚ
ĞǆŚĂƵƐƚŝŶŐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ƵƐƚ
ƌĞŵŽǀŝŶŐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ǇĞŝŶŐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ǇŶĂŵŽďĞůƚƐ͕ǇŶĂŵŽďƌƵƐŚĞƐ͕ǇŶĂŵŽƐ͕
ũĞĐƚŽƌƐ͕ůĞĐƚƌŝĐǁĞůĚŝŶŐĐƵƚƚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ůĞĐƚƌŝĐĂƌĐ
ĐƵƚƚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ůĞĐƚƌŝĐŚĂŵŵĞƌƐ͕ůĞĐƚƌŝĐǁĞůĚŝŶŐ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ůĞĐƚƌŽĚĞƐĨŽƌǁĞůĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕

2017/10/1 العدد التاسع عرش

اجهزة لسحب البرية حتت، ) حمامل ( اجزاء االت

سيدر للمولدات،  االت نفخ،  مضخات برية، الضغط
 سيدر،  سيدر لالالت،سيدر للناقالت، الكهرابئية

مولدات للدراجات،  االت ثين،للمحركات واملكائن
) االت سن (شحذ، حامالت ريش املراوح، اهلوائية
ريش املراوح،  شفرات قطاعات القش،الشفرات

االت نفخ،  االت نفخ،  مكائن نفخ،) ( اجزاء االت
 حمركات للقوارب، لضغط وتصريف ونقل الغازات
،  االت تضفري،) اانبيب املراجل ( اجزاء االت،
 لبادات، بطاانت مكابح خبالف املستخدمة للمركبات
 قطع مكابح، مكابح خبالف املستخدمة للمركبات

نعول مكابح خبالف، خبالف املستخدمة للمركبات
فرجوانت، جسور دوارة، املستخدمة للمركبات
،  فرجوانت تدار كهرابئيا،للمولدات الكهرابئية

،  مكانس صقل الورق، فرجوانت اجزاء االت
 مغذايت،)  فرجوانت كربونية (كهرابئية، رحوايت

االت واجهزة كهرابئية تغسل،  مكربنات، للمكربنات
، االت طرد مركزي، حموالت حمفزة، السجاد ابلشامبو

 طواحني طرد مركزي، ونشات مركزية لتنظيف السجاد

خرازات،  مضخات طرد مركزي،  االت طرد مركزي،
 ازاميل لالالت، مناشري سلسلية، )طرد مركزي (االت

 صمامات مطقطقة (اجزاء، ) ظروف ( اجزاء االت،
 ادوات تنظيف،اجهزة تنظيف ابالسيتيلني، ) االت
،  االت واجهزة تنظيف كهرابئية، ابستخدام البخار
 قابضات (كلتشات)خبالف، )مقراضات (االت
 االت للطلي املائي امللون، املستخدمة للمركبات الربية

مرشات تدار ابهلواء،  مكائن تدار ابهلواء املضغوط،
 االت تدار، املضغوط لضغط املعاجني املصطكاوية
، مضخات تدار ابهلواء املضغوط، ابهلواء املضغوط
)  مكثفات خبار ( اجزاء االت، )ضاغطات (االت
 اذرع توصيل لالالت واحملركات، منشات تكثييف،
 مفاتيح حتكم،  اليات حتكم، كبالت حتكم، واملكائن
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ůĞĐƚƌŽƉůĂƚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ůĞǀĂƚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ůĞǀĂƚŽƌ
ĐŚĂŝŶƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŵĞƌŐĞŶĐǇƉŽǁĞƌŐĞŶĞƌĂƚŽƌƐ͕
ŶŐŝŶĞƐ͕ŽƚŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͕ǆĐĂǀĂƚŽƌƐ͕ǆŚĂƵƐƚƐ
ĨŽƌŵŽƚŽƌƐĂŶĚĞŶŐŝŶĞƐ͕ǆƉĂŶƐŝŽŶƚĂŶŬƐƉĂƌƚƐŽĨ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕&ĂŶďĞůƚƐĨŽƌŵŽƚŽƌƐĂŶĚĞŶŐŝŶĞƐ͕&ĂŶƐĨŽƌ
ŵŽƚŽƌƐĂŶĚĞŶŐŝŶĞƐ͕&ĞĞĚĞƌƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕&ĞĞĚŝŶŐ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌĞŶŐŝŶĞďŽŝůĞƌƐ͕&ĞĞĚǁĂƚĞƌƌĞŐƵůĂƚŽƌƐ͕
&ŝůƚĞƌŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕&ŝůƚĞƌƉƌĞƐƐĞƐ͕&ŝůƚĞƌƐĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐ
ĐŽŽůŝŶŐĂŝƌ͕ĨŽƌĞŶŐŝŶĞƐ͕&ŝůƚĞƌƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐŽƌ
ĞŶŐŝŶĞƐ͕&ŝŶŝƐŚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕&ŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌĞŶŐŝŶĞďŽŝůĞƌƐ͕
&ůĞƐŚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕&ůǇͲǁŚĞĞůƐ;DĂĐŚŝŶĞ—Ϳ͕&ŽƵŶĚƌǇ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕&ƌĞĞǁŚĞĞůƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͕
&ƌŝĞǌŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕&ƵĞůĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŝŶƚĞƌŶĂů
ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞŶŐŝŶĞƐ͕&ƵĞůƉƵŵƉƐ;^ĞůĨͲƌĞŐƵůĂƚŝŶŐͲͿ͕
'ĂƌďĂŐĞĚŝƐƉŽƐĂůƐ͕'ĂƐĞƐ;ůŽǁŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐĨŽƌƚŚĞ
ĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶ͕ĞǆŚĂƵƐƚŝŽŶĂŶĚƚƌĂŶƐƉŽƌƚŽĨͲͿ͕'ĂƐŝĨŝĞƌƐ͕
'ĂƐͲŽƉĞƌĂƚĞĚďůŽǁƚŽƌĐŚĞƐ͕'ĞĂƌďŽǆĞƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌ
ůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͕'ĞĂƌƐĨŽƌǁĞĂǀŝŶŐůŽŽŵƐ͕'ĞĂƌƐ͕ŽƚŚĞƌƚŚĂŶ
ĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͕'ĞŶĞƌĂƚŽƌƐ;ƵƌƌĞŶƚ—Ϳ͕'ĞŶĞƌĂƚŽƌƐŽĨ
ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͕'ůŽǁƉůƵŐƐĨŽƌŝĞƐĞůĞŶŐŝŶĞƐ͕'ůƵĞŐƵŶƐ͕
ĞůĞĐƚƌŝĐ͕'ƌĞĂƐĞďŽǆĞƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕'ƌĞĂƐĞƌŝŶŐƐ
ƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕'ƌŝŶĚƐƚŽŶĞƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
'ƵĂƌĚƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕'ƵŝĚĞƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕'ƵŶƐ
;'ůƵĞ—Ϳ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ͕'ƵŶƐ;^ƉƌĂǇ—ͿĨŽƌƉĂŝŶƚ͕,ĂŵŵĞƌƐ
ƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕,ĂŵŵĞƌƐ;WŶĞƵŵĂƚŝĐ—Ϳ͕,ĂŶĚͲŚĞůĚ
ƚŽŽůƐ͕ŽƚŚĞƌƚŚĂŶŚĂŶĚͲŽƉĞƌĂƚĞĚ͕,ĂŶĚůŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
ůŽĂĚŝŶŐĂŶĚƵŶůŽĂĚŝŶŐ͕,ĂŶŐĞƌƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕,ĞĂƚ
ĞǆĐŚĂŶŐĞƌƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕,ĞŵŵŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
,ŽŝƐƚƐ͕,ŽůĚŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƚŽŽůƐ͕,ŽŽĚƐƉĂƌƚƐŽĨ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕,ŽƉƉĞƌƐŵĞĐŚĂŶŝĐĂůĚŝƐĐŚĂƌŐŝŶŐ͕,ǇĚƌĂƵůŝĐ
ĞŶŐŝŶĞƐĂŶĚŵŽƚŽƌƐ͕,ǇĚƌĂƵůŝĐƚƵƌďŝŶĞƐ͕/ŐŶŝƚŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ
ĨŽƌŝŶƚĞƌŶĂůĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞŶŐŝŶĞƐ͕/ŐŶŝƚŝŶŐŵĂŐŶĞƚŽƐ͕
/ŶũĞĐƚŽƌƐĨŽƌĞŶŐŝŶĞƐ͕:ĂĐŬƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕:ŽŝŶƚƐƉĂƌƚƐŽĨ
ĞŶŐŝŶĞƐ͕:ŽŝŶƚƐ;hŶŝǀĞƌƐĂů—ͿĂƌĚĂŶũŽŝŶƚƐ͕:ŽƵƌŶĂů
ďŽǆĞƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕:ŽƵƌŶĂůƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
<ŝĐŬƐƚĂƌƚĞƌƐĨŽƌŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͕<ŶŝǀĞƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ͕<ŶŝǀĞƐ
ƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕>ĂƚŚĞƐŵĂĐŚŝŶĞƚŽŽůƐ͕>ŝĨƚďĞůƚƐ͕
>ŝĨƚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕>ŽĂĚŝŶŐƌĂŵƉƐ͕>ƵďƌŝĐĂƚŝŶŐƉƵŵƉƐ͕
>ƵďƌŝĐĂƚŽƌƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕DĂĐŚŝŶĞĨůǇͲǁŚĞĞůƐ͕
DĂĐŚŝŶĞƚŽŽůƐ͕DĂĐŚŝŶĞǁŚĞĞůƐ͕DĂĐŚŝŶŝŶŐ;ƉƉĂƌĂƚƵƐ
ĨŽƌ—Ϳ͕DĂŶŝĨŽůĚ;ǆŚĂƵƐƚ—ͿĨŽƌĞŶŐŝŶĞƐ͕DĞƚĂůǁŽƌŬŝŶŐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕DŝǆĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕DŽƌƚŝƐŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
DŽƚŽƌŝǌĞĚĐƵůƚŝǀĂƚŽƌƐ͕DŽƚŽƌƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ͕ŽƚŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌůĂŶĚ
ǀĞŚŝĐůĞƐ͕DƵĨĨůĞƌƐĨŽƌŵŽƚŽƌƐĂŶĚĞŶŐŝŶĞƐ͕EŽƚĐŚĞƌƐ
ŵĂĐŚŝŶĞƚŽŽůƐ͕EƵƚͲƚĂƉƉŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕KƌĞƚƌĞĂƚŝŶŐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕WĂŝŶƚ;^ƉƌĂǇŐƵŶƐĨŽƌ—Ϳ͕WĂŝŶƚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
WĂƌƋƵĞƚǁĂǆͲƉŽůŝƐŚĞƌƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ͕WŝƐƚŽŶƐĞŐŵĞŶƚƐ͕WŝƐƚŽŶƐ
ĨŽƌĐǇůŝŶĚĞƌƐ͕WŝƐƚŽŶƐĨŽƌĞŶŐŝŶĞƐ͕WŝƐƚŽŶƐƉĂƌƚƐŽĨ
ŵĂĐŚŝŶĞƐŽƌĞŶŐŝŶĞƐ͕WůŽƵŐŚƐ͕WůŽƵŐŚƐŚĂƌĞƐ͕WůƵŶŐĞƌ
ƉŝƐƚŽŶƐ͕WŶĞƵŵĂƚŝĐŚĂŵŵĞƌƐ͕WŶĞƵŵĂƚŝĐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌƐ͕
WŶĞƵŵĂƚŝĐƚƵďĞĐŽŶǀĞǇŽƌƐ͕WŽǁĞƌŚĂŵŵĞƌƐ͕WƌĞƐƐĞƐ

2017/10/1 العدد التاسع عرش

مفاتيح حتكم، هيدرولية لالالت واحملركات واملكائن
، تدار ابهلواء املضغوط لالالت واحملركات واملكائن
، اجهزة حتويل الوقود حملركات االحرتاق الداخلي

االت، ) انقالت (االت،حموالت للمصنوعات الفوالذية
 وصالت قارنة خبالف املستخدمة، تصنيع احلبال
، ) اغطية معدنية ( اجزاء االت، للمركبات الربية

علب مرافق، اعمدة مرفقية، ) رافعات ( اجهزة االت
)  مرافق( اجزاء االت، لالالت واملركبات واملكائن
،  مولدات التيار، مسالف تدار مبحركات هوائية،
 اجهزة قطع ابلقوس، اجهزة كهرابئية لسحب الستائر

 االت،  اانبيب نفخ للقطع تدار ابلغاز، الكهرابئي

 اسطواانت لالالت،  رؤوس اسطواانت للمكائن، قطع
 مكابس، اسطواانت للمحركات واملكائن،
، )  كباسات اوعية التخمني (جتزاء الية، لالسطواانت

 مزيالت شحوم، مزيالت اهلواء من مياه التغذية
 االت قطع وصب،  اغشية للمضخات، )(االت
،) حفارات (االت، للمعادن املنصهرة يف القوالب
 االت التخلص من النفاايت (الفضالت، اجهزة سحق

 االت،  االت تقسيم، ) حفارات خنادق (حماريث، )
) ظروف املثاقب ( اجزاء االت، اجهزة تسوية، تصريف
 رؤوس حفر ( اجزاء حفر،) لقم حفر ( اجزاء االت،

،)  اجهزة حفر (عائمة او غري عائمة، االت حفر،
 سالسل تشغيل خبالف، مثاقب كهرابئية يدوية
 حمركات تشغيل خبالف، املستخدمة يف املركبات الربيىة

اوعية اسطوانية (اجهزة، املستخدمة يف املركبات الربية
منشات تصريف الغبار الغراض التنظيف، ) االت

،  االت صباغة، معدات ازالة الغبار لغاايت التنظيف،
 فرجوانت للمولدات، سيور للمولدات الكهرابئية
، مضخات انفورية،  مولدات كهرابئية، الكهرابئية

 اجهزة قطع ابلقوس، اجهزة حلام ابلقوس الكهرابئي
 اجهزة حلام كهرابئية،  مطارق كهرابئية، الكهرابئي

 االت طالء ابلكهرابء، الكرتودات الالت اللحام،
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ŵĂĐŚŝŶĞƐĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͕WƌĞƐƐƵƌĞƌĞĚƵĐĞƌƐ
ƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕WƌĞƐƐƵƌĞƌĞŐƵůĂƚŽƌƐƉĂƌƚƐŽĨ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕WƌĞƐƐƵƌĞǀĂůǀĞƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕WƵůůĞǇƐΎ͕
WƵůůĞǇƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕WƵŵƉĚŝĂƉŚƌĂŐŵƐ͕WƵŵƉƐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕WƵŵƉƐ;sĂĐƵƵŵ—ͿŵĂĐŚŝŶĞƐ͕WƵŶĐŚŝŶŐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ZĂĐŬĂŶĚƉŝŶŝŽŶũĂĐŬƐ͕ZĂĚŝĂƚŽƌƐĐŽŽůŝŶŐĨŽƌ
ŵŽƚŽƌƐĂŶĚĞŶŐŝŶĞƐ͕ZĂŵŵĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ZĂŵƐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ZĞĚƵĐĞƌƐ;WƌĞƐƐƵƌĞ—ͿƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
ZĞĚƵĐƚŝŽŶŐĞĂƌƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͕ZĞĞůƐ͕
ŵĞĐŚĂŶŝĐĂů͕ĨŽƌĨůĞǆŝďůĞŚŽƐĞƐ͕ZĞĞůƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
ZĞŐƵůĂƚŽƌƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ZŝŶŐƐ;Ăůů—ͿĨŽƌďĞĂƌŝŶŐƐ
͕ZŝŶŐƐ;'ƌĞĂƐĞ—ͿƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ZŝŶŐƐ;WŝƐƚŽŶ—Ϳ͕
ZŝǀĞƚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ZŽĚƐ;ŽŶŶĞĐƚŝŶŐ—ͿĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
ŵŽƚŽƌƐĂŶĚĞŶŐŝŶĞƐ͕ZŽůůĞƌďĞĂƌŝŶŐƐ͕ZŽůůŝŶŐŵŝůůĐǇůŝŶĚĞƌƐ
͕^ĂǁďĞŶĐŚĞƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕^ĂǁďůĂĚĞƐƉĂƌƚƐŽĨ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕^ĂǁƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕^ĐŝƐƐŽƌƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ͕^ĞůĨͲŽŝůŝŶŐ
ďĞĂƌŝŶŐƐ͕^ĞůĨͲƌĞŐƵůĂƚŝŶŐĨƵĞůƉƵŵƉƐ͕^ĞƉĂƌĂƚŽƌƐ͕
^ĞƉĂƌĂƚŽƌƐ;^ƚĞĂŵͬŽŝů—Ϳ͕^ŚĂĨƚƐ;ĞĂƌŝŶŐƐĨŽƌ
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ—Ϳ͕^ŚĂƌƉĞŶŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕^ŚĂƌƉĞŶŝŶŐǁŚĞĞůƐ
ƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕^ŚĞĂĨͲďŝŶĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕^ŚĞĂƌƐ͕
ĞůĞĐƚƌŝĐ͕^ŚŽĐŬĂďƐŽƌďĞƌƉůƵŶŐĞƌƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
^ŚƵƚƚůĞƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕^ůŝĚĞƌĞƐƚƐƉĂƌƚƐŽĨ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕^ŽůĚĞƌŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ͕^ŽůĚĞƌŝŶŐ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ŐĂƐͲŽƉĞƌĂƚĞĚ͕^ŽůĚĞƌŝŶŐďůŽǁƉŝƉĞƐ͕ŐĂƐͲ
ŽƉĞƌĂƚĞĚ͕^ŽůĚĞƌŝŶŐŝƌŽŶƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ͕^ŽůĚĞƌŝŶŐŝƌŽŶƐ͕ŐĂƐͲ
ŽƉĞƌĂƚĞĚ͕^ŽůĚĞƌŝŶŐůĂŵƉƐ͕^ƉĂƌŬŝŶŐƉůƵŐƐĨŽƌŝŶƚĞƌŶĂů
ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞŶŐŝŶĞƐ͕^ƉĞĞĚŐŽǀĞƌŶŽƌƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
ĞŶŐŝŶĞƐĂŶĚŵŽƚŽƌƐ͕^ƉƌĂǇŐƵŶƐĨŽƌƉĂŝŶƚ͕^ƉƌĂǇŝŶŐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕^ƉƌŝŶŐƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕^ƚĂŵƉŝŶŐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕^ƚĂŶĚƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕^ƚĂƌƚĞƌƐĨŽƌŵŽƚŽƌƐĂŶĚ
ĞŶŐŝŶĞƐ͕^ƚĞĂŵͬŽŝůƐĞƉĂƌĂƚŽƌƐ͕^ƚŽŶĞǁŽƌŬŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
^ƚƵĨĨŝŶŐďŽǆĞƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕^ƵĐƚŝŽŶŵĂĐŚŝŶĞƐĨŽƌ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͕^ƵƉĞƌĐŚĂƌŐĞƌƐ͕^ƵƉĞƌŚĞĂƚĞƌƐ͕dĂďůĞƐ
ĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕dĂƉƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĞŶŐŝŶĞƐŽƌŵŽƚŽƌƐ
͕dŚĞƌŵŝĐůĂŶĐĞƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕dŚƌĞĂĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕dŽŽůƐ
;,ĂŶĚͲŚĞůĚ—Ϳ͕ŽƚŚĞƌƚŚĂŶŚĂŶĚŽƉĞƌĂƚĞĚ͕dŽŽůƐƉĂƌƚƐŽĨ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕dŽƌƋƵĞĐŽŶǀĞƌƚĞƌƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ
͕dƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶƐŚĂĨƚƐ;ĞĂƌŝŶŐƐĨŽƌ—Ϳ͕dƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶƐĨŽƌ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕dƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌƐ;WŶĞƵŵĂƚŝĐ—Ϳ͕dƌĂƉƐ;^ƚĞĂŵ—Ϳ͕
dƌŝŵŵŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕dƌƵĐŬůŝĨƚƐ͕dƵďĞƐ;ŽŝůĞƌͲͿƉĂƌƚƐŽĨ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕dƵƌďŝŶĞƐ;,ǇĚƌĂƵůŝĐ—Ϳ͕dƵƌďŽĐŽŵƉƌĞƐƐŽƌƐ͕
hŶŝǀĞƌƐĂůũŽŝŶƚƐĂƌĚĂŶũŽŝŶƚƐ͕sĂĐƵƵŵĐůĞĂŶĞƌŚŽƐĞƐ͕
sĂĐƵƵŵĐůĞĂŶĞƌƐ͕sĂĐƵƵŵƉƵŵƉƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕sĂůǀĞƐ
;ůĂĐŬ—ͿƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕sĂůǀĞƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
sĞŚŝĐůĞǁĂƐŚŝŶŐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͕sƵůĐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕
tĂŐŐŽŶůŝĨƚƐ͕tĂƐŚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕tĂƐŚŝŶŐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ
ĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͕tĂƚĞƌŚĞĂƚĞƌƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕tĂƐƚĞ
ĚŝƐƉŽƐĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕tĂƚĞƌƐĞƉĂƌĂƚŽƌƐ͕tĂǆͲƉŽůŝƐŚŝŶŐ
;DĂĐŚŝŶĞƐĂŶĚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ—ͿĞůĞĐƚƌŝĐ͕tĞůĚŝŶŐ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ;ůĞĐƚƌŝĐͲͿ͕tĞůĚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ;ůĞĐƚƌŝĐĂƌĐͲͿ͕
tĞůĚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ŐĂƐͲŽƉĞƌĂƚĞĚ͕tĞůĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
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)  سالسل للمصاعد( اجزاء لالالت، اجهزة رفع،

مكائن خبالف املستخدمة،مولدات طاقة للطوارئ،
 اجهزة صرف عوادم،  حفارات، للمركبات الربية

 سيور، ) اجهزة متدد ( اجزاء االت، احملركات واملكائن
،  مراوح احملركات واملكائن، مراوح احملركات واملكائن

اجهزة تغذية املراجل، ) اجهزة تلقني ( اجزاء االت

 مكابس،  االت ترشيح، منظمات مياه لتغذية، املكائن
 مرشحات (فالتر) لتنظيف هواء التربيد، ترشيح

 مرشحات (فالتر)( اجزاء االالت اواملكائن، للمكائن
، االت كشط،  معدات املراجل االلية، االت صقل،)
 جهاز لتنظيم، االت سباكة، دواليب تنظيم السرعة

 االت، السرعة خبالف املستخدم للمكبات االلية
 اجهزة حتويل الوقود حملركات االحرتاق، تشكيل االفريز
، مقتصدات وقود للمحركات واملكائن، الداخلي

 االت للتخلص من، مضخات وقود ذاتية التنظيف
 االت نفخ لضغط وتصريف ونقل الغازات، الفضالت

مشاعل نفخ تعمل ابلغاز،  االت انتاج غازات،
صناديق مسننات خبالف املستخدمة يف املركبات االلية،

 مشعات توهج، مولدات الكهرابء، مولد ات التيار،

صناديق، مسدسات غراء كهرابئية، ملركبات الديزل
حلقات تشحيم ( اجزاء االت، ) تشحيم ( اجزاء االت

 وقاء (جزء من، )  حجارة طحن ( اجزاء االت، )
مسدسات غراء، جوهبات حركة االالت،) االالت
 مطارق (اجزاء،  مسدسات لرش الدهاانت، كهرابئية

عدد حتمل،  مطارق تدار ابهلواء املضغوط،) االت
اجهزة شحن لتحميل، ابليد خبالف اليت تدار يوميا

االت شحن اوتوماتيكية ( اجهزة مناولة، وافراغ احلمولة
مبادالت حرارية (اجزاء، ) عالقات ( اجزاء االت، )

اجهزة تثبيت العدد، رافعات، االت ثين او طي،) االت

 قواديس تصريف، ) اغطية ( اجزاء االت، االلية
،)  اوعية او حاوايت ( اجزاء االت، ) ( للتفريغ االيل
 معدات، تربينات هيدرولية، مكائن وحمركات هيدرولية

العدد التاسع عرش 2017/10/1

اشعال حمركات االحرتاق الداخلي ،خميطات اشعال ،

حماقن للمكائن  ،رافعات نقالة (االت)  ،وصالت
( اجزاء االت ) ،وصالت عامة احلركة (وصالت

كردان) ،صناديق للمرتكزات ( اجزاء االت) ،
مرتكزات اعمدة ،مرافق بدء االدارة للدراجات النارية
 ،سكاكني كهرابئية  ،سكاكني ( اجزاء االت)  ،خمارط

( معدات الية )  ،سيور للمصاعد  ،اجهزة رفع ،
منصات حتميل  ،مضخات تشحيم  ،مشحمات (اجزاء
االت) ،دواليب تنظيم سرعة االالت  ،عدد الية ،
دواليب الية  ،اجهزة تشغيل ايل  ،تشعب عوادم
املكائن  ،االت تصنيع االدوات املعدنية  ،خالطات

(االت) ،االت نقر او حفر ،مسالف تدار مبحركات
كهرابئية ،حمركات كهرابئية خبالف املستخدمة يف

املركبات الربية ،معدات التقاط وجتميع الطني(االت) ،

كامتات صوت احملركات واملكائن  ،قراضات (عدد
الية) ،االت لتسنني الصواميل  ،االت معاجلة اخلامات

 ،مسدسات لرش الدهاانت  ،االت دهان  ،ملمعات
ارضيات ابركيه ابلشمع كهرابئية  ،قطع مكابس

،مكابس لالسطواانت  ،مكابس للمكائن مكابس
اجزاء االت او مكائن ،حماريث  ،شفرات احملاريث ،
مكابس ذات كباسات غاطسة ،مطارق تدار ابهلواء

املضغوط ،انقالت تدار بلهواء املضغوط  ،االت
واجهزة صقل كهرابئية  ،مطاالق الية ،مكابس (االت
لالغراض الصناعية ) ،خمفضات ضغط ( اجزاء االت )

،منظمات ضغط ( اجزاء االت )  ،صمامات (اجزاء
االت )  ،بكرات ،بكرات( اجزاء االت )  ،اغشية

للمضخات  ،مضخات (االت)  ،مضخات (اجزاء
االت او مكائن او حمركات ) مضخات تفريغ (االت) ،
االت خترمي  ،رافعات ذات جراند مسننة وتروس ،

مشعات ( للتربيد) احملركات واملكائن  ،مركات (االت)
،مكابس (االت)  ،خمفضات ضغط ( اجزاء االت )،
مسننات لتخفيض السرعة خبالف املستخدمة
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للمركبات االلية ،بكرات الية للخراطيم املرنة  ،بكرات

( اجزاء االت )  ،منظمات ( اجزاء االت )  ،حلقات
كهرابئي احملامل  ،حلقات تشحيم ( اجزاء االت) ،
حلقات املكابس ،االت شطف  ،االت بلشمة  ،اذرع
توصيل لالالت واحملركات واملكائن  ،حمامل دحروجية

،اسطواانت دلفنة  ،نضد للمناشري ( اجزاء االت)

،شفرات مناشري ( اجزاء االت )  ،مناشري ( االت )
،مقصات كهرابئية ،حمامل ذاتية التزييت ،مضخات

وقود ذاتية التنظيم ،اجهزة فصل  ،اجهزة فصل البخار
عن النفط  ،حمامل العمدة نقل احلركة  ،شفرات
احملاريث  ،دواليب للسن (الشحذ) ( اجزاء االت ) ،

االت ربط احلزم  ،مقصات كهرابئية ،مغاطس او اعماد
ملخمدات الصدمات ( اجزاء االت)  ،مكوكات (اجزاء
االت ) ،سندات منزلقة ( اجزاء االت ) ،اجهزة حلام

كهرابئية تدار ابلغاز  ،اانبيب نفخ حلام تدار ابلغاز ،
مكاوي حلام كهرابئية  ،مكاوي حلام تدار ابلعاز ،
مصابيح حلام  ،مش عات اشعال ملركبات االحرتاق
الداخلي  ،منظمات سرعة لالالت واملكائنواحملركات ،
مسدسات لرش الدهاانت  ،االت رش  ،نوابض

(زنربكات ) ( اجزاء االت )  ،االت تشكيل بلكبس ،
مناصب (قواعد ) لالالت ،اجهزة اقالع للمحركات
واملكائن  ،اعضاء ساكنة ( اجزاء االت )  ،اجهزة فصل
البخار عن النفط  ،االت هتذيب احلجارة  ،صناديق

حشو ( اجزاء االت ) ،االت خاصة الغراض صناعية
،ضاغطات فاتقة  ،شحاانت فائقة (وسائل فائقة
التغذية والشحن )  ،طاوالت لالالت  ،سدادات

( اجزاء االت او مكائن او حمركات )  ،مشارط حرارية
(االت)  ،االت لولبية (تسنني ) ،عدد حتمل ابليد
خبالف اليت تدار يوميا  ،اجهزة تثبيت العدد االلية ،

عدد ( اجزاء االت )  ،حموالت غرم الدوران خبالف
املستخدمة للمركبات الربية ،سالسل نقل احلركة خبالف
املستخدمة للمركبات الربية ،حمامل العمدة نقل احلركة
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 ،اعمدة نقل احلركة (خبالف املستخدمة للمركبات
الربية )  ،اليات نقل حركة لالالت  ،انقالت تدار
ابهلواء املضغوط  ،مصائد خبار  ،االت هتذيب ،

رافعات للشاحنات  ،انقالت انبوبية تدار ابهلواء
املضغوط  ،اانبيب املراجل( اجزاء االت )  ،تربينات
هيدرولية ،ضاغطات تربينية  ،وصالت عاقة احلركة

(وصالت كردان ) ،خراطيم املكانس ا لكهرابئية ،
مكانس كهرابئية  ،مضخات تفريغ (االت)  ،صمامات
مطقطقة ( اجزاء االت )  ،صمامات ( اجزاء االت ) ،
معدات غسل املركبات  ،اجهزة فلكنة  ،رافعات
للشحاانت  ،اجهزة غسيل ،معدات غسل املركبات ،

سخاانت ماء( اجزاء االت )  ،االت التخلص من
النفاايت ،اجزاء فصل املاء  ،االت اجهوة كهرابئية
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  .
أبسم  :شركة نورم للتوريدات
الصناعية مسامهة خصوصة

In the name of: Sharekat Norm Leltawredat Alsenaiya
Mosahama Khososiya

العنووووو ا  :نووووو بلس سووووو ر ووووو ر
الحسبا م رة فيال طبيلا

ĚĚƌĞƐƐ͗EĂďůƵƐƐŬĂƌ^ŚĂƌĞΖĂůŚĞƐďĂŚΖĞŵĂƌĞƚ
&ŝƐĂůdďŝůĞŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :رام هللا دوار املنارة عمارة امية ط 4
جوال 1952950633

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا





حق احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات



ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة.
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Trade Mark No.: 31272
In Class: 8
Date: 09/04/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ďƌĂĚŝŶŐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐŚĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ





 30727 : العالمة التجارية رقم
 2 : يف الصنف

 7102/14/15 : التاريخ
 قوائم،)  عددسجع (سنفرة ) (عدد يدوية: من اجل






Trade Mark No.: 31272
 30727 : العالمة التجارية رقم
͕ĚǌĞƐƚŽŽůƐ͕ŶŶƵůĂƌƐĐƌĞǁƉůĂƚĞƐ͕ƵŐĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕
 مثاقب لولبية (عدد2، : الصنف
لوحات لولبة يفحلقية، )(عدد
In Class: 8
ǁůƐ͕ĂƌƐ;ƵƚƚŝŶŐͲͿ͕ĞůƚƐ;dŽŽůͲͿŚŽůĚĞƌƐ͕ŝůůͲŚŽŽŬƐ͕
Date:
09/04/2017

7102
/
14
/
15
: التاريخ
ŝƚƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ŝƚƐƉĂƌƚƐŽĨŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ůĂĚĞ
 احزمة، قضبان قطع،
 مثاقب، ) يدوية
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ďƌĂĚŝŶŐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐŚĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ  قوائم،)  عددسجع (سنفرة ) (عدد يدوية: من اجل
ƐŚĂƌƉĞŶŝŶŐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͕ůĂĚĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ŽƌĚĞƌ
͕ĚǌĞƐƚŽŽůƐ͕ŶŶƵůĂƌƐĐƌĞǁƉůĂƚĞƐ͕ƵŐĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕
للنجارة
،تقليم
، )للعدد(حامالت
لولبية( (عدد
مثاقب مثاقب
، لولبة حلقية
لوحات،مقصات
)(عدد
ƐŚĞĂƌƐ͕ŽƌĞƌƐ͕ŽǁƐĂǁƐ͕ƌĂŝĚĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ƌĞĂƐƚ
ǁůƐ͕ĂƌƐ;ƵƚƚŝŶŐͲͿ͕ĞůƚƐ;dŽŽůͲͿŚŽůĚĞƌƐ͕ŝůůͲŚŽŽŬƐ͕
ŝƚƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ŝƚƐƉĂƌƚƐŽĨŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ůĂĚĞ
احزمة
،
قطع
قضبان،
مثاقب
،
)
يدوية
ĚƌŝůůƐ͕ƵƐŚŚĂŵŵĞƌƐ͕ĞŶƚƌĞƉƵŶĐŚĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕
ƐŚĂƌƉĞŶŝŶŐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͕ůĂĚĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ŽƌĚĞƌ
 عدد لسن، ) لقم ( اجزاء من عدد يدوية، )عدد يدوية
( مثاقب للنجارة، مقصات تقليم، )للعدد(حامالت
ŚŝƐĞůƐ͕ƌŽǁďĂƌƐ͕ƵƚůĞƌǇΎ͕ƵƚƚĞƌƐΎ͕ƵƚƚĞƌďĂƌƐ͕
ƐŚĞĂƌƐ͕ŽƌĞƌƐ͕ŽǁƐĂǁƐ͕ƌĂŝĚĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ƌĞĂƐƚ
ĚƌŝůůƐ͕ƵƐŚŚĂŵŵĞƌƐ͕ĞŶƚƌĞƉƵŶĐŚĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕
عدد لسن
لقم ( اجزاء من
)عدد يدوية
ƵƚƚŝŶŐďĂƌƐ͕ƵƚƚŝŶŐƚŽŽůƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ĞĐĂŶƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ
، ف، )يدوية
مقصاتعددحوا
، )،يدوية
 شفرات (عدد، الشفرات
ŚŝƐĞůƐ͕ƌŽǁďĂƌƐ͕ƵƚůĞƌǇΎ͕ƵƚƚĞƌƐΎ͕ƵƚƚĞƌďĂƌƐ͕
ƵƚƚŝŶŐďĂƌƐ͕ƵƚƚŝŶŐƚŽŽůƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ĞĐĂŶƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ
،  مقصات حوا ف، ) شفرات (عدد يدوية، الشفرات
;/ŵƉůĞŵĞŶƚƐĨŽƌͲ) [hand
tools] , Diamonds (Glaziers’ͲͿ
) مضفرات (عدد يدوية،  مناشري قوسية،مثاقب
;/ŵƉůĞŵĞŶƚƐĨŽƌͲ) [hand tools] , Diamonds (Glaziers’ͲͿ
ƉĂƌƚƐŽĨŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ŝĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ŝŐŐĞƌƐŚĂŶĚ
) مضفرات (عدد يدوية،  مناشري قوسية،مثاقب
ƉĂƌƚƐŽĨŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ŝĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ŝŐŐĞƌƐŚĂŶĚ
ƚŽŽůƐ͕ƌĂǁǁŝƌĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ƌŝůůŚŽůĚĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ كز املركز
ƚŽŽůƐ͕ƌĂǁǁŝƌĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ƌŝůůŚŽůĚĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕
تعليم
 مطارق،صدرية
مثاقب، مطارق،مثاقب صدرية،
سنابكاملر
تعليم،سنابكللنقش
،للنقش
ƌŝůůƐ͕ĚŐĞƚŽŽůƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ŵĞƌǇŐƌŝŶĚŝŶŐǁŚĞĞůƐ͕
ƌŝůůƐ͕ĚŐĞƚŽŽůƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ŵĞƌǇŐƌŝŶĚŝŶŐǁŚĞĞůƐ͕
 ادوات قطع (شوك و، عتالت،  ازاميل،)(عدد يدوية
ǆƉĂŶĚĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ǆƚĞŶƐŝŽŶƉŝĞĐĞƐĨŽƌďƌĂĐĞƐĨŽƌ
 ادوات قطع (شوك و، عتالت،  ازاميل،)(عدد يدوية
ƐĐƌĞǁƚĂƉƐ͕ǆƚƌĂĐƚŽƌƐ;EĂŝůͲͿ͕&ŝůĞƐƚŽŽůƐ͕&ŝƐŚƚĂƉĞƐ
ǆƉĂŶĚĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ǆƚĞŶƐŝŽŶƉŝĞĐĞƐĨŽƌďƌĂĐĞƐĨŽƌ
،  قضبان للقطاعات، قطاعات، )سكاكني ومالعق
ŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕&ŽƵŶĚƌǇůĂĚůĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕&ƌĂŵĞƐĨŽƌ
ƐĐƌĞǁƚĂƉƐ͕ǆƚƌĂĐƚŽƌƐ;EĂŝůͲͿ͕&ŝůĞƐƚŽŽůƐ͕&ŝƐŚƚĂƉĞƐ
ŚĂŶĚƐĂǁƐ͕&ƵůůĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕&ƵůůŝŶŐƚŽŽůƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ ادوات، ، للقطاعات
)قطع( عدد يدوية
 ادوات،قطع
 قضبان، )سكاكني ومالعق
قضبان
،قطاعات
'ĂƌĚĞŶƚŽŽůƐŚĂŶĚͲŽƉĞƌĂƚĞĚ͕'ŝŵůĞƚƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕
ŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕&ŽƵŶĚƌǇůĂĚůĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕&ƌĂŵĞƐĨŽƌ
 ماس للزجاج( اجزاء من، )لتصفية السوائل(عدد يدوية
'ŽƵŐĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕'ƌĂĨƚŝŶŐƚŽŽůƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕'ƌĂǀŝŶŐ
ŚĂŶĚƐĂǁƐ͕&ƵůůĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕&ƵůůŝŶŐƚŽŽůƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕
ادوات
، ()يدوية
عدد،)قطع(يدوية
ƚŽŽůƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕'ƌŝŶĚƐƚŽŶĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕'ƵŶƐŚĂŶĚ
حفارات
،)عدد يدوية
قوالب تشكيل
 ادوات عدد،قضبان قطع
ƚŽŽůƐ͕'ƵŶƐ͕ŚĂŶĚͲŽƉĞƌĂƚĞĚ͕ĨŽƌƚŚĞĞǆƚƌƵƐŝŽŶŽĨŵĂƐƚŝĐƐ͕
'ĂƌĚĞŶƚŽŽůƐŚĂŶĚͲŽƉĞƌĂƚĞĚ͕'ŝŵůĞƚƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕
منمرابط
، )يدوية
للزجاج((عدد
اسالك سحب
لتصفية السوائل(عدد (عدد
,ĂĐŬůĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕,ĂŵŵĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕,ĂŶĚĚƌŝůůƐ
اجزاء
ماس، )يدوية
، )يدوية
'ŽƵŐĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕'ƌĂĨƚŝŶŐƚŽŽůƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕'ƌĂǀŝŶŐ
ŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕,ĂŶĚƉƵŵƉƐΎ͕,ĂŶĚƚŽŽůƐ͕ŚĂŶĚͲŽƉĞƌĂƚĞĚ͕
 عدد حدية (عدد، مثاقب، )للمثاقب(عدد يدوية
,ŽĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕,ŽůůŽǁŝŶŐďŝƚƐƉĂƌƚƐŽĨŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕
ƚŽŽůƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕'ƌŝŶĚƐƚŽŶĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕'ƵŶƐŚĂŶĚ
،)يدوية
( تشكيل
,ŽŽƉĐƵƚƚĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕:ĂĐŬƐ;>ŝĨƚŝŶŐͲͿ͕ŚĂŶĚͲŽƉĞƌĂƚĞĚ͕ حفارات (عدد
 ممددات، للجلخ
)عددسنفرة
( دواليب
،) قوالب يدوية،)عدد يدوية
ƚŽŽůƐ͕'ƵŶƐ͕ŚĂŶĚͲŽƉĞƌĂƚĞĚ͕ĨŽƌƚŚĞĞǆƚƌƵƐŝŽŶŽĨŵĂƐƚŝĐƐ͕
:ŝŐͲƐĂǁƐ͕>ĂĚůĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕>ĞǀĞƌƐ͕>ŝĨƚŝŶŐũĂĐŬƐ͕ŚĂŶĚͲ
كماشات
، براغي، للملفاقات
،) اسالك يدويه، )(عدد يدوية
operated , Mallets [hand instruments] , Masons’ hammers ,
مرابط
)متديد يدوية
وصالتعدد
( سحب
,ĂĐŬůĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕,ĂŵŵĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕,ĂŶĚĚƌŝůůƐ
DĂƚƚŽĐŬƐ͕DĞƚĂůďĂŶĚƐƚƌĞƚĐŚĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕DŝůůŝŶŐ
 مغارف، اشرطة سحب سلكية، ) مبارد(عدد،مسامري
ŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕,ĂŶĚƉƵŵƉƐΎ͕,ĂŶĚƚŽŽůƐ͕ŚĂŶĚͲŽƉĞƌĂƚĞĚ͕
ĐƵƚƚĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕DŝƚƌĞDŝƚĞƌ;ŵ͘ͿďŽǆĞƐŚĂŶĚ
 عدد حدية (عدد، مثاقب، )للمثاقب(عدد يدوية
ƚŽŽůƐ͕DŽůĚŝŶŐŝƌŽŶƐ͕DŽƌƚŝƐĞĐŚŝƐĞůƐ͕EĂŝůĚƌĂǁĞƌƐŚĂŶĚ  مطارق ختريز،  اطارات للمناشري اليدوية، سباكه
,ŽĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕,ŽůůŽǁŝŶŐďŝƚƐƉĂƌƚƐŽĨŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕
ƚŽŽůƐ͕EĂŝůĞǆƚƌĂĐƚŽƌƐ͕EĂŝůƉƵŶĐŚĞƐ͕EĞĞĚůĞĨŝůĞƐ͕
 عدد عدك القماش ( عدد، )احلديد (عدد يدوية
,ŽŽƉĐƵƚƚĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕:ĂĐŬƐ;>ŝĨƚŝŶŐͲͿ͕ŚĂŶĚͲŽƉĞƌĂƚĞĚ͕
 ممددات (عدد،  دواليب (سنفرة) للجلخ،)يدوية
EŝƉƉĞƌƐ͕WĞƌĨŽƌĂƚŝŶŐƚŽŽůƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕WŝĐŬƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ
͕WŝŶƉƵŶĐŚĞƐ͕WŝŶĐĞƌƐ͕WůŝĞƌƐ͕WŽůŝƐŚŝŶŐŝƌŽŶƐŐůĂǌŝŶŐ
 مثاقب (عدد،) عدد احلرائق( تدار ابليد، )يدوية
:ŝŐͲƐĂǁƐ͕>ĂĚůĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕>ĞǀĞƌƐ͕>ŝĨƚŝŶŐũĂĐŬƐ͕ŚĂŶĚͲ
 كماشات،  وصالت متديد للملفاقات براغي،)يدويه
operated , Mallets [hand instruments] , Masons’ hammers ,
DĂƚƚŽĐŬƐ͕DĞƚĂůďĂŶĚƐƚƌĞƚĐŚĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕DŝůůŝŶŐ
 مغارف، اشرطة سحب سلكية، ) مبارد(عدد،مسامري
ĐƵƚƚĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕DŝƚƌĞDŝƚĞƌ;ŵ͘ͿďŽǆĞƐŚĂŶĚ
ƚŽŽůƐ͕DŽůĚŝŶŐŝƌŽŶƐ͕DŽƌƚŝƐĞĐŚŝƐĞůƐ͕EĂŝůĚƌĂǁĞƌƐŚĂŶĚ  مطارق ختريز،  اطارات للمناشري اليدوية، سباكه
ƚŽŽůƐ͕EĂŝůĞǆƚƌĂĐƚŽƌƐ͕EĂŝůƉƵŶĐŚĞƐ͕EĞĞĚůĞĨŝůĞƐ͕
 عدد عدك القماش ( عدد، )احلديد (عدد يدوية
EŝƉƉĞƌƐ͕WĞƌĨŽƌĂƚŝŶŐƚŽŽůƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕WŝĐŬƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ
͕WŝŶƉƵŶĐŚĞƐ͕WŝŶĐĞƌƐ͕WůŝĞƌƐ͕WŽůŝƐŚŝŶŐŝƌŽŶƐŐůĂǌŝŶŐ
 مثاقب (عدد،) عدد احلرائق( تدار ابليد، )يدوية
ƚŽŽůƐ͕WƌƵŶŝŶŐƐŚĞĂƌƐ͕WƵŵƉƐ;,ĂŶĚͲͿΎ͕WƵŶĐŚƉůŝĞƌƐ
( معاول قطع، ) ازاميل مقعرة (عدد يدوية، )يدوية
ŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕WƵŶĐŚĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ZĂŵŵĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ
 حجارة،) ادوات نقش (عدد يدويه،) عدد يدوية
͕ZĂŵƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ZĂƚĐŚĞƚƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ZĞĂŵĞƌƐ͕
ZŝǀĞƚĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ZŝǀĞƚŝŶŐŚĂŵŵĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕^Ăǁ
 مرشات، ) مرشات (عدد يدوية،)طحن(عدد يدوية
ďůĂĚĞƐƉĂƌƚƐŽĨŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕^ĐŝƐƐŽƌƐΎ͕^ĐƌĂƉĞƌƐŚĂŶĚ
ƚŽŽůƐ͕^ĐƌĂƉŝŶŐƚŽŽůƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕^ĐƌĞǁƐƚŽĐŬƐŚĂŶĚ
 مماشق(عدد،تدار ابليد لبثق املعاجني املصطكاوية
ƚŽŽůƐ͕^ĐƌĞǁƚĂƉƐ;ǆƚĞŶƐŝŽŶƉŝĞĐĞƐĨŽƌďƌĂĐĞƐĨŽƌ͕
 مثاقب، ) مطارق (عدد يدوية، )يدوية
^ĐƌĞǁĚƌŝǀĞƌƐ͕^ĐƌĞǁͲƚŚƌĞĂĚĐƵƚƚĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕^ĐǇƚŚĞ
ƐƚŽŶĞƐ͕^ĞĐĂƚĞƵƌƐ͕^ŚĂƌƉĞŶŝŶŐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͕^ŚĂƌƉĞŶŝŶŐ
 عدد، ) مضخات يدوية(عدد يدوية،)يدوية(عدديدوية
ƐƚĞĞůƐ͕^ŚĂƌƉĞŶŝŶŐǁŚĞĞůƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕^ůĞĚŐĞŚĂŵŵĞƌƐ͕
 مثاقب جتويف، ) معاول(عدد يدوية، يدوية تدار ابليد
^ƉĂŶŶĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕^ƉĂƚƵůĂƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕^ƚĂŵƉƐ
ŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕^ƚŽŶĞŚĂŵŵĞƌƐ͕^ƚƌĞƚĐŚĞƌƐĨŽƌǁŝƌĞĂŶĚ
، ) قطاات حلقية(عدد يدوية، )( اجزاء من عدد الية
ŵĞƚĂůďĂŶĚƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕dĂƉǁƌĞŶĐŚĞƐ͕dĂƉƐŚĂŶĚ
ƚŽŽůƐ͕dŽŶŐƐ͕dŽŽůďĞůƚƐŚŽůĚĞƌƐ͕dƵďĞĐƵƚƚĞƌƐŚĂŶĚ
، مناشري املنحنيات، رافعات تدار ابليد للسيارات
ƚŽŽůƐ͕sŝĐĞƐ͕tŚĞƚƐƚŽŶĞŚŽůĚĞƌƐ͕tŝĐŬƚƌŝŵŵĞƌƐ
 رافعات تدار، ) رافعات(عتالت،)مغارف (عدد يدوية
ƐĐŝƐƐŽƌƐ͕tŝƌĞƐƚƌĞƚĐŚĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕tŝƌĞƐƚƌŝƉƉĞƌƐ
ŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕tƌĞŶĐŚĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ
 مطارق للبنائني،) مدقات (عدد يدوية، ابليد للسيارات

،) مشدات لالشرطة الفلزية(عدد يدوية،  معاول،
 صناديق للقطع،)قطاعات تفريز(عدد يدوية

يدوية(عدديدوية) ،مضخات يدوية(عدد يدوية)  ،عدد

يدوية تدار ابليد  ،معاول(عدد يدوية)  ،مثاقب جتويف
قطاات حلقية(عدد يدوية) ،
عدد الية) ،
العدداجزاء
(
2017/10/1
التاسعمنعرش
رافعات تدار ابليد للسيارات  ،مناشري املنحنيات،
مغارف (عدد يدوية) ،رافعات(عتالت)  ،رافعات تدار

ابليد للسيارات  ،مدقات (عدد يدوية) ،مطارق للبنائني

ƐƚŽŶĞƐ͕^ĞĐĂƚĞƵƌƐ͕^ŚĂƌƉĞŶŝŶŐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͕^ŚĂƌƉĞŶŝŶŐ
͕ƐƚĞĞůƐ͕^ŚĂƌƉĞŶŝŶŐǁŚĞĞůƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕^ůĞĚŐĞŚĂŵŵĞƌƐ
^ƉĂŶŶĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕^ƉĂƚƵůĂƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕^ƚĂŵƉƐ
ŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕^ƚŽŶĞŚĂŵŵĞƌƐ͕^ƚƌĞƚĐŚĞƌƐĨŽƌǁŝƌĞĂŶĚ
449
ŵĞƚĂůďĂŶĚƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕dĂƉǁƌĞŶĐŚĞƐ͕dĂƉƐŚĂŶĚ
ƚŽŽůƐ͕dŽŶŐƐ͕dŽŽůďĞůƚƐŚŽůĚĞƌƐ͕dƵďĞĐƵƚƚĞƌƐŚĂŶĚ
ƚŽŽůƐ͕sŝĐĞƐ͕tŚĞƚƐƚŽŶĞŚŽůĚĞƌƐ͕tŝĐŬƚƌŝŵŵĞƌƐ
ƐĐŝƐƐŽƌƐ͕tŝƌĞƐƚƌĞƚĐŚĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕tŝƌĞƐƚƌŝƉƉĞƌƐ
ŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕tƌĞŶĐŚĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ

 ،معاول  ،مشدات لالشرطة الفلزية(عدد يدوية)،
قطاعات تفريز(عدد يدوية) ،صناديق للقطع
املشطوب(عدد يدوية) ،ادوات حديدية مقولبة ،ازاميل
للنقر ،كماشات مسامري (عدد يدوية)  ،كماشات
مسامري ،مدسرة مسامري  ،مبارد ابريه  ،كماشات ،

ادوات تثقيب (عدد يدوية)  ،معاول(عدد يدوية) ،
سنابق دقيقة الطرف ،كماشات  ،زرادايت  ،ادوات
تلميع(عدد صقل) ،مقرضات للتقليم ،مضخات

يدوية،زرادايت خترمي(عدد يدوية) ،خرامات عدد يدوية،
مدكات(عدد يدوية ) ،مكابس (عدد يدوية) ،سقاطات

(عدد يدوية ) ،مثاقب التقوير  ،مربمشات (عدد يدوية)
 ،مطارق برمشة (عدد يدوية) ،مالقط  ،احزمة للعدد
(حامالت) ،قطاعات اانبيب(عدد يدوية) ،مالزم ،
حامالت املسنات  ،مسنات ،ادوات تشذيب
الفتائل(مقصات) ،مشدات اسالك (عدد يدوية)،
معرايت االسالك (عدد يدوية) ،مفاتيح ربط ،شفرات
للمناشري ( اجزاء من عدد يدوية ) ،مقصات  ،كاشطات

(عدد يدوية) ،عدد كشط(عدد يدوية)  ،كفات لقم
اللولبة (عدد يدوية) ،صالت متديد امللفافات براغي
القلوظه ،مفكات  ،قطاعات اسنان اللوالب(عدد
يدوية) ،حجارة لسن املناجل  ،مقرضات تقليم ،
ادوات سن (شحذ) ،فوالذ سن(شحذ) عجالت

سن(شحذ)(عدد يدوية)  ،مطارق ثقيلة ،مفاتيح ربط
(عدد يدوية) ،مالوق (عدد يدوية)  ،مدقات
ثقيلة(عدد يدوية) ،مطارق للحجارة ،مشدات لالربطة
السلكية والغازية(عدد يدوية) ،مفاتيح ربط
اللملولبات ،مقلوظات (عدد يدوية) .

أبسم  :شركة نورم للتوريدات
الصناعية مسامهة خصوصة
العنووووو ا

الحسبا

 :نووووو بلس

سووووو ر

م رة فيال طبيلا

In the name of: Sharekat Norm Leltawredat Alsenaiya
Mosahama Khososiya

ووووو ر

عنوان التبليغ  :رام هللا دوار املنارة عمارة امية ط 4

جوال 1952950633

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا
حق احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة.



ĚĚƌĞƐƐ͗EĂďůƵƐƐŬĂƌ^ŚĂƌĞΖĂůŚĞƐďĂŚΖĞŵĂƌĞƚ
&ŝƐĂůdďŝůĞŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :










 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا: مالحظة
In the name of: Sharekat
Matab'e Alwarqa Alshamelah
 شركة مطابع الورقاء: أبسم
حق احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
Mosahama Khososiya

.الشاملة مسامهة خصوصيةذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة

450ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚĞŝƌEĂďĂůĂ




2017/10/1
العدد التاسع عرش



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚĞŝƌEĂďĂůĂ
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 رام هللا بير نب ال: العن ا

 رام هللا بري نباال: عنوان التبليغ












 Trade Mark No.: 31273

 30723 : التجارية رقم
العالمة


In Class: 35
Date: 10/04/2017

;7Ϳ

 39 : يف الصنف
 7102/14/01 : التاريخ







Trade Mark No.: 31273
 30723 : العالمة التجارية رقم
ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
يفمن اجل
In/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
Class: 35 ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
 39 :: الصنف
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
 املكتيب
النشاط
Date: 10/04/2017
 7102
/14وتفعيل
/01 االعمال
: التاريخ
In the name of: Sharekat Matab'e Alwarqa Alshamelah
 شركة مطابع الورقاء: أبسم
Mosahama Khososiya
الشاملة مسامهة خصوصية
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚĞŝƌEĂďĂůĂ
 رام هللا بير نب ال: العن ا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ZĂŵĂůůĂŚĞŝƌEĂďĂůĂ
 رام هللا بري نباال: عنوان التبليغ


بير نب ال


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗



 خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه: من اجل

In the name of: Sharekat Matab'e Alwarqa Alshamelah
Mosahama Khososiya
ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵĂůůĂŚĞŝƌEĂďĂůĂ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ZĂŵĂůůĂŚĞŝƌEĂďĂůĂ
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 رام هللا: العن ا

 رام هللا بري نباال: عنوان التبليغ




 



Trade Mark No.: 31274
In Class: 35
Date: 10/04/2017

الشاملة مسامهة خصوصية







 االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
 شركة مطابع الورقاء: أبسم

 30724 : العالمة التجارية رقم

 39 : يف الصنف
 7102/14/01 : التاريخ

;7Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖



, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل




Trade Mark No.: 31274
 30724 : العالمة التجارية رقم
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
 الدارة االعمال او39املساعدة
In Class: 35
:  خدمات يف الصنف,النشاط املكتيب
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
Date: 10/04/2017
 7102/14/01 : التاريخ
ĨŽƌĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ͖ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨ
 تنظيم,االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĂŶĚƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
املساعدة الدارة
,النشاط املكتيب
,التجارية
خدمات او
االعالنية
امل عارض التجارية للغاايت
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐ االعمال او
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ĨŽƌĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ͖ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨ
 تنظيم,االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية
ĐŽŵƉĂŶǇďǇŝƐƐƵŝŶŐƐƚŽƌĞƐĞƌǀŝĐĞĐĂƌĚƐƚŽĐůŝĞŶƚƐ͖
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĂŶĚƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
كة جتار
التجارية شر
من قبل
,ية اومنالتجارية
االعالنية
للغاايت
اخلدمات الرتوجيية املقدمةامل عارض
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ŵŽĚĞůůŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ĐŽŵƉĂŶǇďǇŝƐƐƵŝŶŐƐƚŽƌĞƐĞƌǀŝĐĞĐĂƌĚƐƚŽĐůŝĞŶƚƐ͖
اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من
ŵŽĚĞůůŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
,خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĞĚŝƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĞĚŝƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁ
,خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء
ĚƌĞƐƐŝŶŐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂ
ĚƌĞƐƐŝŶŐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂ
ترويج ترويج
الدعايةأوواإلعالن أو
الدعاية إعداد مناذج
خدمات إعداد مناذج خدمات
واإلعالن
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇŽŶĂĨƌĂŶĐŚŝƐĞďĂƐŝƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇŽŶĂĨƌĂŶĐŚŝƐĞďĂƐŝƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶ;ĨŽƌƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ƐĂůĞƐĂƚ  خدمات عرض, حترير النصوص االعالنية,املبيعات
ƉƵďůŝĐĂƵĐƚŝŽŶƐ͖ƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂŶĚ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶ;ĨŽƌƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐͿ͖ƐĂůĞƐĂƚ
 خدمات عرض, حترير النصوص االعالنية,املبيعات
ƉƵďůŝĐĂƵĐƚŝŽŶƐ͖ƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚƌĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂŶĚ

ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞ
 خدمات املساعدة لتشغيل شركة جتارية على مبدأ,عامة
Trade
Mark No.: 31274
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐŽĨĂďƵƐŝŶĞƐƐĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐŝŶƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ
 30724 : العالمة التجارية رقم
 ترويج املبيعات (الطراف, عرض املنتوجات,االمتياز
ŽƌĚĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚŐůŽďĂůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬƐ͖ŝŵƉŽƌƚͲ
In
Class: 35
 39 : يف الصنف
ĞǆƉŽƌƚĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ŽŶͲůŝŶĞĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŽŶĂĐŽŵƉƵƚĞƌ
 ترويج وخدمات, املبيعات يف مزادات عامة,)اخرى
ŶĞƚǁŽƌŬ͖ƐƵƉƉůǇŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐ;ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐŽĨ
Date: 10/04/2017
 7102/14/01 : التاريخ
ƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌĐŽŵƉĂŶŝĞƐͿ͖ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨ  خدمات املساعدة لالنشطة,ادارة مراكز التسوق
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل
ƐĂŵƉůĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚĨŝůĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ƉƵďůŝĐƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŐĞŶĐŝĞƐ͖
او
 خدمات املساعدة الدارة االعمال,النشاط املكتيب
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
ƌĞŶƚĂůŽĨǀĞŶĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ƌĞŶƚŝŶŐŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐƉĂĐĞ͖
, وكاالت االسترياد والتصدير,شبكات اتصاالت عاملية
ĨŽƌĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ͖ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨ
ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŵĂƚƚĞƌ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ  تنظيم,االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐĂŶĚƚƌĂĚĞĨĂŝƌƐĨŽƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
 خدمات,االعالن املباشر على شبكة كمبيوترات
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ĚĂƚĂƐĞĂƌĐŚŝŶĐŽŵƉƵƚĞƌĨŝůĞƐ;ĨŽƌŽƚŚĞƌƐͿ͖
,امل عارض التجارية للغاايت االعالنية او التجارية
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖
التوريد لالطراف االخرى (شراء املنتوجات واخلدمات
ĐŽŵƉĂŶǇďǇŝƐƐƵŝŶŐƐƚŽƌĞƐĞƌǀŝĐĞĐĂƌĚƐƚŽĐůŝĞŶƚƐ͖
ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͖ƉƵďůŝĐŝƚǇĐŽůƵŵŶƐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من
ŵŽĚĞůůŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƐĂůĞƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ďƵƐŝŶĞƐƐ
 ادارة امللفات, توزيع العينات,)لشركات اخرى
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͖ĞĚŝƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐŚŽƉͲǁŝŶĚŽǁ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐĂƌƚŝƐƚƐ͖ĚŝƌĞĐƚŵĂŝůĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ ,خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء
ĚƌĞƐƐŝŶŐ͖ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŶŐŽĨĂ
ƵƉĚĂƚŝŶŐŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖ĚŽĐƵŵĞŶƚƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͖ , وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة,احملوسبة
خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇŽŶĂĨƌĂŶĐŚŝƐĞďĂƐŝƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚ
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐƐƚƵĚŝĞƐ͖ďŝůůͲƉŽƐƚŝŶŐ͕ŽƵƚĚŽŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖
 أتجري, اتجري االت البيع,وكاالت االعالانت


التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل

شبكات اتصاالت عاملية ,وكاالت االسترياد والتصدير,

شبكة كمبيوترات ,خدمات
املباشر على
االعالن
2017/10/1
التاسع عرش
العدد
التوريد لالطراف االخرى (شراء املنتوجات واخلدمات
لشركات اخرى) ,توزيع العينات ,ادارة امللفات
احملوسبة ,العالقات العامة ,وكاالت االنباء التجارية,

وكاالت االعالانت ,اتجري االت البيع ,أتجري
املساحات اإلعالنية ,نشر مواد الدعاية واإلعالن,
املساعدة يف إدارة األعمال ,البحث عن املعلومات

لالخرين يف ملفات حاسوب ,جتميع املعلومات يف

قواعد بياانت حاسوب ,النسخ ,حتضري أعمدة الدعاية
واإلعالن ,املساعدة يف إدارة األعمال التجارية أو

͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŐĞŶĐŝĞƐ͖ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŐĞŶĐŝĞƐ
͖ƌĞŶƚĂůŽĨǀĞŶĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͖ƌĞŶƚŝŶŐŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐƉĂĐĞ
ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŵĂƚƚĞƌ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
͖ͿĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ĚĂƚĂƐĞĂƌĐŚŝŶĐŽŵƉƵƚĞƌĨŝůĞƐ;ĨŽƌŽƚŚĞƌƐ
451
͖ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ
ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͖ƉƵďůŝĐŝƚǇĐŽůƵŵŶƐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ďƵƐŝŶĞƐƐ
͖ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐĂƌƚŝƐƚƐ͖ĚŝƌĞĐƚŵĂŝůĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
͖ƵƉĚĂƚŝŶŐŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͖ĚŽĐƵŵĞŶƚƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
͖ŵĂƌŬĞƚŝŶŐƐƚƵĚŝĞƐ͖ďŝůůͲƉŽƐƚŝŶŐ͕ŽƵƚĚŽŽƌĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ
ŽƉŝŶŝŽŶƉŽůůŝŶŐ͖ƐǇƐƚĞŵŝƐĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŽ
ĐŽŵƉƵƚĞƌĚĂƚĂďĂƐĞƐ͖ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶŽĨĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƚĞǆƚƐ͖ƐĂůĞƐ
ĂŐĞŶĐŝĞƐĂŶĚĂƌƌĂŶŐŝŶŐƐĂůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ǁŚŽůĞƐĂůĞĂŶĚƌĞƚĂŝů
ƐĞƌǀŝĐĞƐďǇĂŶǇŵĞĂŶƐ͖ƚŚĞďƌŝŶŐŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌĨŽƌƚŚĞ
ďĞŶĞĨŝƚŽĨŽƚŚĞƌƐ͕ŽĨĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŐŽŽĚƐ͕ĞŶĂďůŝŶŐĐƵƐƚŽŵĞƌƐ
ƚŽĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚůǇǀŝĞǁĂŶĚƉƵƌĐŚĂƐĞƚŚŽƐĞŐŽŽĚƐ

الصناعية ,إدارة أعمال فناين التمثيل ,اإلعالن ابلربيد
املباشر ,حتديث مواد الدعاية واإلعالن ,نسخ الواثئق,

دراسات السوق ,لصق اإلعالانت ,الدعاية واإلعالن

اخلارجي ,إستطالعات الرأي ,تنظيم املعلومات يف
قواعد بياانت حاسوب ,نشر نصوص الدعاية

واإلعالن ,وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع,
العامت,
طريقة كان
ذات ابي
وابلتجزئة
ابجلملة
والرسوماتالبيع
خدمات
االستخدام
واألرقام
الوصفية
العالمةتشكيلة من السلع لصاحل الغري ،وذلك
عن جتميع
خدمات
مبعزل
لتمكني عامة الزابئن من معاينتها و شرائها 
أبسم  :مؤيد امحد راضي سالميه

 In the name of: Moayed Ahmed Ra’dy Al - Salaimah


العن ا  :رام هللا

عنوان التبليغ  :البرية،الشرفة جانب اندي السيارات

الفلسطينةص.ب3513

 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

Ϳ;3

ĚĚƌĞƐƐ͗ZĂŵŵĂůůĂŚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات



والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة


والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

مبعزل عن العالمة
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العالمة التجارية رقم  30729 :

يف الصنف  2 :
العالمة التجارية رقم 30729 :
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التاريخ /14/01 :
يف الصنف  2 :








Trade Mark No.: 31275
In Class: 7
Trade Mark No.: 31275
Date: 10/04/2017
In Class: 7

Date: 10/04/2017
التاريخ 7102 /14/01 :
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
االت وعدد الية ومكائنDĂĐŚŝŶĞƐĂŶĚŵĂĐŚŝŶĞƚŽŽůƐ͖ŵŽƚŽƌƐĂŶĚ 1
من اجل  :ماكينات خياطة -
من اجل  :ماكينات خياطة  -االت وعدد الية ومكائن/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĂĐŚŝŶĞƐĂŶĚŵĂĐŚŝŶĞƚŽŽůƐ͖ŵŽƚŽƌƐĂŶĚ 1

عدا
نقل

ĞŶŐŝŶĞƐ;ĞǆĐĞƉƚĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐͿ͖ŵĂĐŚŝŶĞĐŽƵƉůŝŶŐĂŶĚ
ĞŶŐŝŶĞƐ;ĞǆĐĞƉƚĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐͿ͖ŵĂĐŚŝŶĞĐŽƵƉůŝŶŐĂŶĚ
وعناصر
الية الية
قارانت
للمرمنها
منها ماكان
ماكان عدا
͖ͿƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ;ĞǆĐĞƉƚĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ
وعناصر
كبات القاربرية)انت
للمرربية)
كبات ال
͖ͿƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ;ĞǆĐĞƉƚĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ
ͲĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝŵƉůĞŵĞŶƚƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶŚĂŶĚ
نقل احلركة (عدا ماكان منها للمركبات الربية) معدات
ŽƉĞƌĂƚĞĚ͖ŝŶĐƵďĂƚŽƌƐĨŽƌĞŐŐƐ
ͲĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝŵƉůĞŵĞŶƚƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶŚĂŶĚ
البيض 
اجهزة
ابليد ,
عدا عدا
زراعية
معدات
تفقيسربية)
كبات ال
للمر
مايدارمنها
ماكان
احلركة (
In the name of: sameh
 shafiq abed alrahman shaar
ŽƉĞƌĂƚĞĚ͖ŝŶĐƵďĂƚŽƌƐĨŽƌĞŐŐƐ
أبسم  :سامح شفيق عبد الرمحن

مايدار ابليد  ,اجهزة تفقيس البيض 
زراعية عدا شعار
العنوو ا

 :نوو بلس -

وو ر

شفيق عبد الرمحن
أبسم  :سامح تلف

عنوان التبليغ  :انبلس -
شعار
157352292
092796675

-

مووو

ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞĂŵŵĂŶͲƚĞůϬϵϮϯϵϴϴϱϳ

In the name of: sameh shafiq abed alrahman shaar



شارع عمان -تلفون

ͲĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞĂŵŵĂŶ
ƚĞůϬϵϮϯϵϴϴϱϳ



Date: 10/04/2017

 7102/14/01 : التاريخ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĂĐŚŝŶĞƐĂŶĚŵĂĐŚŝŶĞƚŽŽůƐ͖ŵŽƚŽƌƐĂŶĚ 1 االت وعدد الية ومكائن-  ماكينات خياطة: من اجل

ĞŶŐŝŶĞƐ;ĞǆĐĞƉƚĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐͿ͖ŵĂĐŚŝŶĞĐŽƵƉůŝŶŐĂŶĚ
452
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ;ĞǆĐĞƉƚĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐͿ͖
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝŵƉůĞŵĞŶƚƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶŚĂŶĚͲ
ŽƉĞƌĂƚĞĚ͖ŝŶĐƵďĂƚŽƌƐĨŽƌĞŐŐƐ

ماكان عرش
عداالتاسع
العدد
الربية) قارانت الية وعناصر2017/10/1
منها للمركبات
نقل احلركة (عدا ماكان منها للمركبات الربية) معدات

In the name of: sameh shafiq abed alrahman shaar

  اجهزة تفقيس البيض, زراعية عدا مايدار ابليد

 سامح شفيق عبد الرمحن: أبسم
شعار

;4Ϳ

ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞĂŵŵĂŶͲƚĞůϬϵϮϯϵϴϴϱϳ

-

مووو

 وو ر-  نوو بلس: العنوو ا
092796675



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲƐŚĂƌĞĂŵŵĂŶͲ
ƚĞůϬϵϮϯϵϴϴϱϳ

تلفون-  شارع عمان-  انبلس: عنوان التبليغ
157352292
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تلف

;4Ϳ
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Trade Mark No.: 31276

Date: 10/04/2017 In Class: 7
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗

Date: 10/04/2017





 30726 : العالمة التجارية رقم




 30726 : العالمة التجارية رقم

 2 : يف الصنف

 7102/14/01 : التاريخ
،  اجهزة هتوية،  اجهزة تنظيف ابالسيتيلني: من اجل
 2 : يف الصنف

 7102/14/01 : التاريخ
ĐĞƚǇůĞŶĞĐůĞĂŶŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ĞƌĂƚŽƌƐ͕
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐĞƚǇůĞŶĞĐůĞĂŶŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ĞƌĂƚŽƌƐ͕ ،  اجهزة هتوية،  اجهزة تنظيف ابالسيتيلني: من اجل

ŐŝƚĂƚŽƌƐ͕ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĞůĞǀĂƚŽƌƐ͕ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝŵƉůĞŵĞŶƚƐ
ŐŝƚĂƚŽƌƐ͕ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĞůĞǀĂƚŽƌƐ͕ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝŵƉůĞŵĞŶƚƐ
زراعية
، معدات زراعية
 رافعات، تقليب
 رافعات اجهزة، اجهزة تقليب
ŽƚŚĞƌƚŚĂŶŚĂŶĚŽƉĞƌĂƚĞĚ͕ŝƌďƌƵƐŚĞƐĨŽƌĂƉƉůǇŝŶŐĐŽůŽƵƌ͕ ما عدا ما
زراعيةمعداتعدا
، زراعية
ŽƚŚĞƌƚŚĂŶŚĂŶĚŽƉĞƌĂƚĞĚ͕ŝƌďƌƵƐŚĞƐĨŽƌĂƉƉůǇŝŶŐĐŽůŽƵƌ͕
ŝƌĐƵƐŚŝŽŶǀĞŚŝĐůĞƐ;ŶŐŝŶĞƐĨŽƌͲͿ͕ŝƌƉƵŵƉƐŐĂƌĂŐĞ
 حمركات للمركبات،  فراش هوائية للتلوين، يدار ابليد
ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͕ŝƌƐƵĐƚŝŽŶŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ůƚĞƌŶĂƚŽƌƐ͕ŶƚŝͲ
ŝƌĐƵƐŚŝŽŶǀĞŚŝĐůĞƐ;ŶŐŝŶĞƐĨŽƌͲͿ͕ŝƌƉƵŵƉƐŐĂƌĂŐĞ
كاتتراكيبللمر
مضخاتحمر
، للتلوين
 االت،كبات
) ابملراب
( هوائية
،  فراش هوائية احلوام، يدار ابليد
ĨƌŝĐƚŝŽŶďĞĂƌŝŶŐƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŶƚŝͲĨƌŝĐƚŝŽŶƉĂĚƐĨŽƌ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƉƌŽŶƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƋƵĂƌŝĂ;ĞƌĂƚŝŶŐ  حمامل مقاومة،  مولدات التيار املرتدد، شفط اهلواء
ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͕ŝƌƐƵĐƚŝŽŶŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ůƚĞƌŶĂƚŽƌƐ͕ŶƚŝͲ
ƉƵŵƉƐĨŽƌ—Ϳ͕ƚŽŵŝƐĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ǆůĞƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
 االت، )  مضخات هوائية (تراكيب ابملراب، احلوام
ĨƌŝĐƚŝŽŶďĞĂƌŝŶŐƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŶƚŝͲĨƌŝĐƚŝŽŶƉĂĚƐĨŽƌ
ĂůůƌŝŶŐƐĨŽƌďĞĂƌŝŶŐƐ͕ĂůůͲďĞĂƌŝŶŐƐ͕ĂŐƐ;sĂĐƵƵŵ
 منصات مقاومة لالحتكاك لالالت، لالحتكاك لالالت
ĐůĞĂŶĞƌ—Ϳ͕ĂŶĚƐ;ĚŚĞƐŝǀĞ—ͿĨŽƌƉƵůůĞǇƐ͕ĂƐŬĞƚ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƉƌŽŶƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƋƵĂƌŝĂ;ĞƌĂƚŝŶŐ
 مضخات هتوية، )  وقاء الرتس ( اجزاء االت،
ƉƌĞƐƐĞƐ͕ĞĂƌŝŶŐďƌĂĐŬĞƚƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĞĂƌŝŶŐƐ;Ăůů
 حمامل مقاومة،  مولدات التيار املرتدد، شفط اهلواء
ƌŝŶŐƐĨŽƌ—Ϳ͕ĞĂƌŝŶŐƐĨŽƌƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶƐŚĂĨƚƐ͕ĞĂƌŝŶŐƐ
ƉƵŵƉƐĨŽƌ—Ϳ͕ƚŽŵŝƐĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ǆůĞƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
، ) مرذذات (االت، الحواض تربية االحياء املائي
ƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĞĞƌ;ƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌĚƌĂǁŝŶŐƵƉͲ
 حمامل،لالالت
لالحتكاكرايت احملامل
 حلقات ك، االالت
حماور دواليب
مقاومة
 منصات، لالحتكاك لالالت
ĂůůƌŝŶŐƐĨŽƌďĞĂƌŝŶŐƐ͕ĂůůͲďĞĂƌŝŶŐƐ͕ĂŐƐ;sĂĐƵƵŵ
ƵŶĚĞƌƉƌĞƐƐƵƌĞͿ͕ĞĞƌƉƵŵƉƐ͕ĞůůŽǁƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĞůƚƐ
;ǇŶĂŵŽ—Ϳ͕ĞůƚƐĨŽƌĐŽŶǀĞǇŽƌƐ͕ĞůƚƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
 اربطة الصكة،  أكياس املكانس الكهرابئية، كراي
ĐůĞĂŶĞƌ—Ϳ͕ĂŶĚƐ;ĚŚĞƐŝǀĞ—ͿĨŽƌƉƵůůĞǇƐ͕ĂƐŬĞƚ
ĞůƚƐĨŽƌŵŽƚŽƌƐĂŶĚĞŶŐŝŶĞƐ͕ĞŶĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŝĐǇĐůĞ
هتوية
) ،للبكرات
 وقاء الرتس ( اجزاء االت،
، لالالت
مضخات ارتكاز
 كتائف،  ساللية،مكابس
ĚǇŶĂŵŽƐ͕ůĂĚĞŚŽůĚĞƌƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ůĂĚĞ
ƉƌĞƐƐĞƐ͕ĞĂƌŝŶŐďƌĂĐŬĞƚƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĞĂƌŝŶŐƐ;Ăůů
ƐŚĂƌƉĞŶŝŶŐƐƚƌŽƉƉŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ůĂĚĞƐ;ŚĂĨĨĐƵƚƚĞƌ—Ϳ͕
،
كة
احلر
نقل
العمدة
حمامل
،
احملامل
ايت
ر
لك
ƌŝŶŐƐĨŽƌ—Ϳ͕ĞĂƌŝŶŐƐĨŽƌƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶƐŚĂĨƚƐ͕ĞĂƌŝŶŐƐ
ůĂĚĞƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ůŽǁŝŶŐĞŶŐŝŶĞƐ͕ůŽǁŝŶŐ
، ) مرذذات (االت، حلقات
الحواض تربية االحياء املائي
ŵĂĐŚŝŶĞƐĨŽƌƚŚĞĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶ͕ĞǆŚĂƵƐƚŝŽŶĂŶĚƚƌĂŶƐƉŽƌƚŽĨ اجهزة لسحب البرية حتت، ) حمامل ( اجزاء االت
ƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĞĞƌ;ƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌĚƌĂǁŝŶŐƵƉͲ
ŐĂƐĞƐ͕ŽĂƚƐ;DŽƚŽƌƐĨŽƌ—Ϳ͕ŽŝůĞƌƚƵďĞƐƉĂƌƚƐŽĨ
سيدر، ،احملاملفخ
 االت ن، ايتبرية
مضخات
 الضغط، حماور دواليب االالت
حمامل
 كر،حلقات
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƌĂŝĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƌĂŬĞůŝŶŝŶŐƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌ للمولدات
ƵŶĚĞƌƉƌĞƐƐƵƌĞͿ͕ĞĞƌƉƵŵƉƐ͕ĞůůŽǁƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĞůƚƐ
ǀĞŚŝĐůĞƐ͕ƌĂŬĞƉĂĚƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͕ƌĂŬĞ
 سيدر،  سيدر لالالت،سيدر للناقالت، الكهرابئية
ƐĞŐŵĞŶƚƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͕ƌĂŬĞƐŚŽĞƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶ
;ǇŶĂŵŽ—Ϳ͕ĞůƚƐĨŽƌĐŽŶǀĞǇŽƌƐ͕ĞůƚƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
الصكة
الكهكاترابئية
للدراجات
مولدات، اربطة
 االت ثين،،واملكائن
 أكياس املكانس للمحر، كراي
ĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͕ƌŝĚŐĞƐ;ZŽůůĞƌ—Ϳ͕ƌƵƐŚĞƐ;ǇŶĂŵŽ—Ϳ͕
ĞůƚƐĨŽƌŵŽƚŽƌƐĂŶĚĞŶŐŝŶĞƐ͕ĞŶĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŝĐǇĐůĞ
ƌƵƐŚĞƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐĂůůǇŽƉĞƌĂƚĞĚ͕ƌƵƐŚĞƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ
) االت سن (شحذ، حامالت ريش املراوح، اهلوائية
͕ĂůĞŶĚĞƌƐ͕ĂƉƐƚĂŶƐ͕ĂƌďƵƌĞƚƚĞƌĨĞĞĚĞƌƐ͕ĂƌďƵƌĞƚƚĞƌƐ͕
،  كتائف ارتكاز لالالت،  مكابس ساللية،للبكرات
ĚǇŶĂŵŽƐ͕ůĂĚĞŚŽůĚĞƌƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ůĂĚĞ
ĂƌƉĞƚƐŚĂŵƉŽŽŝŶŐ;DĂĐŚŝŶĞƐĂŶĚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ—Ϳ͕
ريش املراوح،  شفرات قطاعات القش،الشفرات
ĞůĞĐƚƌŝĐ͕ĂƚĂůǇƚŝĐĐŽŶǀĞƌƚĞƌƐ͕ĞŶƚƌŝĨƵŐĂůŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
ƐŚĂƌƉĞŶŝŶŐƐƚƌŽƉƉŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ůĂĚĞƐ;ŚĂĨĨĐƵƚƚĞƌ—Ϳ͕
االت نفخ،
، العمدةنفخ
 مكائن،) االت
 ( اجزاء، حلقات لكرايت احملامل
ĞŶƚƌĂůǀĂĐƵƵŵĐůĞĂŶŝŶŐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͕ĞŶƚƌŝĨƵŐĂůŵŝůůƐ͕
، نقلاالتاحلرنفخكة
حمامل
ůĂĚĞƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ůŽǁŝŶŐĞŶŐŝŶĞƐ͕ůŽǁŝŶŐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐĨŽƌƚŚĞĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶ͕ĞǆŚĂƵƐƚŝŽŶĂŶĚƚƌĂŶƐƉŽƌƚŽĨ اجهزة لسحب البرية حتت، ) حمامل ( اجزاء االت
ŐĂƐĞƐ͕ŽĂƚƐ;DŽƚŽƌƐĨŽƌ—Ϳ͕ŽŝůĞƌƚƵďĞƐƉĂƌƚƐŽĨ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƌĂŝĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƌĂŬĞůŝŶŝŶŐƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌ سيدر للمولدات،  االت ن فخ،  مضخات برية، الضغط
ǀĞŚŝĐůĞƐ͕ƌĂŬĞƉĂĚƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͕ƌĂŬĞ
 سيدر،  سيدر لالالت،سيدر للناقالت، الكهرابئية
ƐĞŐŵĞŶƚƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͕ƌĂŬĞƐŚŽĞƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶ
مولدات للدراجات،  االت ثين،للمحركات واملكائن
ĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͕ƌŝĚŐĞƐ;ZŽůůĞƌ—Ϳ͕ƌƵƐŚĞƐ;ǇŶĂŵŽ—Ϳ͕
ƌƵƐŚĞƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐĂůůǇŽƉĞƌĂƚĞĚ͕ƌƵƐŚĞƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ
) االت سن (شحذ، حامالت ريش املراوح، اهلوائية
͕ĂůĞŶĚĞƌƐ͕ĂƉƐƚĂŶƐ͕ĂƌďƵƌĞƚƚĞƌĨĞĞĚĞƌƐ͕ĂƌďƵƌĞƚƚĞƌƐ͕
ĂƌƉĞƚƐŚĂŵƉŽŽŝŶŐ;DĂĐŚŝŶĞƐĂŶĚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ—Ϳ͕
ريش املراوح،  شفرات قطاعات القش،الشفرات
ĞůĞĐƚƌŝĐ͕ĂƚĂůǇƚŝĐĐŽŶǀĞƌƚĞƌƐ͕ĞŶƚƌŝĨƵŐĂůŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
االت نفخ،  االت نفخ،  مكائن نفخ،) ( اجزاء االت
ĞŶƚƌĂůǀĂĐƵƵŵĐůĞĂŶŝŶŐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͕ĞŶƚƌŝĨƵŐĂůŵŝůůƐ͕
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ĞŶƚƌŝĨƵŐĂůŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĞŶƚƌŝĨƵŐĂůƉƵŵƉƐ͕ĞŶƚƌŝĨƵŐĞƐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŚĂŝŶƐĂǁƐ͕ŚŝƐĞůƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ůĂĐŬ
ǀĂůǀĞƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ůĞĂŶŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ
;ĐĞƚǇůĞŶĞ—Ϳ͕ůĞĂŶŝŶŐĂƉƉůŝĂŶĐĞƐƵƚŝůŝǌŝŶŐƐƚĞĂŵ͕
ůĞĂŶŝŶŐ;DĂĐŚŝŶĞƐĂŶĚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ—Ϳ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ͕
ůŝƉƉĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŽůŽƵƌͲǁĂƐŚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
ŽŵƉƌĞƐƐĞĚĂŝƌĞŶŐŝŶĞƐ͕ŽŵƉƌĞƐƐĞĚĂŝƌŐƵŶƐĨŽƌƚŚĞ
ĞǆƚƌƵƐŝŽŶŽĨŵĂƐƚŝĐƐ͕ŽŵƉƌĞƐƐĞĚĂŝƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
ŽŵƉƌĞƐƐĞĚĂŝƌƉƵŵƉƐ͕ŽŵƉƌĞƐƐŽƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
ŽŶĚĞŶƐĞƌƐƐƚĞĂŵƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŽŶĚĞŶƐŝŶŐ
ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͕ŽŶŶĞĐƚŝŶŐƌŽĚƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŵŽƚŽƌƐĂŶĚ
ĞŶŐŝŶĞƐ͕ŽŶƚƌŽůĐĂďůĞƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĞŶŐŝŶĞƐŽƌŵŽƚŽƌƐ͕
ŽŶƚƌŽůŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĞŶŐŝŶĞƐŽƌŵŽƚŽƌƐ͕
ŽŶƚƌŽůƐ;,ǇĚƌĂƵůŝĐ—ͿĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŵŽƚŽƌƐĂŶĚĞŶŐŝŶĞƐ͕
ŽŶǀĞƌƐŝŽŶĂƉƉĂƌĂƚƵƐ;&ƵĞů—ͿĨŽƌŝŶƚĞƌŶĂůĐŽŵďƵƐƚŝŽŶ
ĞŶŐŝŶĞƐ͕ŽŶǀĞƌƚĞƌƐĨŽƌƐƚĞĞůǁŽƌŬƐ͕ŽŶǀĞǇŽƌƐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŽƌĚŵĂŬŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŽƵƉůŝŶŐƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶ
ĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͕ŽǁůŝŶŐƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƌĂŶĞƐ
ůŝĨƚŝŶŐĂŶĚŚŽŝƐƚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ƌĂŶŬƐŚĂĨƚƐ͕ƌĂŶŬĐĂƐĞƐ
ĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŵŽƚŽƌƐĂŶĚĞŶŐŝŶĞƐ͕ƌĂŶŬƐƉĂƌƚƐŽĨ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƵůƚŝǀĂƚŽƌƐ;DŽƚŽƌŝǌĞĚ—Ϳ͕ƵƌƌĞŶƚŐĞŶĞƌĂƚŽƌƐ͕
ƵƌƚĂŝŶĚƌĂǁŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐĂůůǇŽƉĞƌĂƚĞĚ͕ƵƚƚĞƌƐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƵƚƚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ;ĞůĞĐƚƌŝĐĂƌĐͲͿ͕ƵƚƚŝŶŐďůŽǁ
ƉŝƉĞƐ͕ŐĂƐͲŽƉĞƌĂƚĞĚ͕ƵƚƚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ǇůŝŶĚĞƌŚĞĂĚƐĨŽƌ
ĞŶŐŝŶĞƐ͕ǇůŝŶĚĞƌƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ǇůŝŶĚĞƌƐĨŽƌŵŽƚŽƌƐĂŶĚ
ĞŶŐŝŶĞƐ͕ǇůŝŶĚĞƌƐ;WŝƐƚŽŶƐĨŽƌ—Ϳ͕ĂƐŚƉŽƚƉůƵŶŐĞƌƐƉĂƌƚƐ
ŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŝĂƉŚƌĂŐŵƐ;WƵŵƉ—Ϳ͕ŝĞͲĐƵƚƚŝŶŐĂŶĚ
ƚĂƉƉŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŝŐŐĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŝƐŝŶƚĞŐƌĂƚŽƌƐ͕
ŝƚĐŚĞƌƐƉůŽƵŐŚƐ͕ŝǀŝĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƌĞƐƐŝŶŐ
;ƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ—Ϳ͕ƌŝůůĐŚƵĐŬƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƌŝůůŝŶŐ
ŚĞĂĚƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƌŝůůŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƌŝůůŝŶŐƌŝŐƐ͕
ĨůŽĂƚŝŶŐŽƌŶŽŶͲĨůŽĂƚŝŶŐ͕ƌŝůůƐ;ůĞĐƚƌŝĐŚĂŶĚ—Ϳ͕ƌŝǀŝŶŐ
ĐŚĂŝŶƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͕ƌŝǀŝŶŐŵŽƚŽƌƐŽƚŚĞƌ
ƚŚĂŶĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͕ƌƵŵƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƵƐƚ
ĞǆŚĂƵƐƚŝŶŐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ƵƐƚ
ƌĞŵŽǀŝŶŐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ǇĞŝŶŐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ǇŶĂŵŽďĞůƚƐ͕ǇŶĂŵŽďƌƵƐŚĞƐ͕ǇŶĂŵŽƐ͕
ũĞĐƚŽƌƐ͕ůĞĐƚƌŝĐǁĞůĚŝŶŐĐƵƚƚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ůĞĐƚƌŝĐĂƌĐ
ĐƵƚƚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ůĞĐƚƌŝĐŚĂŵŵĞƌƐ͕ůĞĐƚƌŝĐǁĞůĚŝŶŐ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ůĞĐƚƌŽĚĞƐĨŽƌǁĞůĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
ůĞĐƚƌŽƉůĂƚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ůĞǀĂƚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ůĞǀĂƚŽƌ
ĐŚĂŝŶƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŵĞƌŐĞŶĐǇƉŽǁĞƌŐĞŶĞƌĂƚŽƌƐ͕
ŶŐŝŶĞƐ͕ŽƚŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͕ǆĐĂǀĂƚŽƌƐ͕ǆŚĂƵƐƚƐ
ĨŽƌŵŽƚŽƌƐĂŶĚĞŶŐŝŶĞƐ͕ǆƉĂŶƐŝŽŶƚĂŶŬƐƉĂƌƚƐŽĨ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕&ĂŶďĞůƚƐĨŽƌŵŽƚŽƌƐĂŶĚĞŶŐŝŶĞƐ͕&ĂŶƐĨŽƌ
ŵŽƚŽƌƐĂŶĚĞŶŐŝŶĞƐ͕&ĞĞĚĞƌƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕&ĞĞĚŝŶŐ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌĞŶŐŝŶĞďŽŝůĞƌƐ͕&ĞĞĚǁĂƚĞƌƌĞŐƵůĂƚŽƌƐ͕
&ŝůƚĞƌŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕&ŝůƚĞƌƉƌĞƐƐĞƐ͕&ŝůƚĞƌƐĨŽƌĐůĞĂŶŝŶŐ
ĐŽŽůŝŶŐĂŝƌ͕ĨŽƌĞŶŐŝŶĞƐ͕&ŝůƚĞƌƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐŽƌ
ĞŶŐŝŶĞƐ͕&ŝŶŝƐŚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕&ŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌĞŶŐŝŶĞďŽŝůĞƌƐ͕
&ůĞƐŚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕&ůǇͲǁŚĞĞůƐ;DĂĐŚŝŶĞ—Ϳ͕&ŽƵŶĚƌǇ
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 حمركات للقوارب، لضغط وتصريف ونقل الغازات

،  االت تضفري،) اانبيب املراجل ( اجزاء االت،
 لبادات، بطاانت مكابح خبالف املستخدمة للمركبات

 قطع مكابح، مكابح خبالف املستخدمة للمركبات
نعول مكابح خبالف، خبالف املستخدمة للمركبات
فرجوانت، جسور دوارة، املستخدمة للمركبات

،  فرجوانت تدار كهرابئيا،للمولدات الكه رابئية
،  مكانس صقل الورق، فرجوانت اجزاء االت

 مغذايت،)  فرجوانت كربونية (كهرابئية، رحوايت
االت واجهزة كهرابئية تغسل،  مكربنات، للمكربنات
، االت طرد مركزي، حموالت حمفزة، السجاد ابلشامبو

 طواحني طرد مركزي، منشات مركزية لتنظيف السجاد
خرازات،  مضخات طرد مركزي،  االت طرد مركزي،

 ازاميل لالالت، مناشري سلسلية، )طرد مركزي (االت

 صمامات مطقطقة (اجزاء، ) ظروف ( اجزاء االت،
 ادوات تنظيف،اجهزة تنظيف ابالسيتيلني، ) االت

،  االت واجهزة تنظيف كهرابئية، ابستخدام البخار
 قابضات (كلتشات)خبالف، )مقراضات (االت
 االت للطلي املائي امللون، املستخدمة للمركبات الربية

مرشات تدار ابهلواء،  مكائن تدار ابهلواء املضغوط،
 االت تدار، املضغوط لضغط املعاجني املصطكاوية

، مضخات تدار ابهلواء املضغوط، ابهلواء املضغوط
)  مكثفات خبار ( اجزاء االت، )ضاغطات (االت

 اذرع توصيل لالالت واحملركات، منشات تكثييف،
 مفاتيح حتكم،  اليات حتكم، كبالت حتكم، واملكائن
مفاتيح حتكم، هيدرولية لالالت واحملركات واملكائن

، تدار ابهلواء املضغوط لالالت واحملركات واملكائن
، اجهزة حتويل الوقود حملركات االحرتاق الداخلي

االت، ) انقالت (االت،حموالت للمصنوعات الفوالذية

 وصالت قارنة خبالف املستخدمة، تصنيع احلبال
، ) اغطية معدنية ( اجزاء االت، للمركبات الربية

علب مرافق، اعمدة مرفقية، ) رافعات ( اجهزة االت
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ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕&ƌĞĞǁŚĞĞůƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͕
&ƌŝĞǌŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕&ƵĞůĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŝŶƚĞƌŶĂů
ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞŶŐŝŶĞƐ͕&ƵĞůƉƵŵƉƐ;^ĞůĨͲƌĞŐƵůĂƚŝŶŐͲͿ͕
'ĂƌďĂŐĞĚŝƐƉŽƐĂůƐ͕'ĂƐĞƐ;ůŽǁŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐĨŽƌƚŚĞ
ĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶ͕ĞǆŚĂƵƐƚŝŽŶĂŶĚƚƌĂŶƐƉŽƌƚŽĨͲͿ͕'ĂƐŝĨŝĞƌƐ͕
'ĂƐͲŽƉĞƌĂƚĞĚďůŽǁƚŽƌĐŚĞƐ͕'ĞĂƌďŽǆĞƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌ
ůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͕'ĞĂƌƐĨŽƌǁĞĂǀŝŶŐůŽŽŵƐ͕'ĞĂƌƐ͕ŽƚŚĞƌƚŚĂŶ
ĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͕'ĞŶĞƌĂƚŽƌƐ;ƵƌƌĞŶƚ—Ϳ͕'ĞŶĞƌĂƚŽƌƐŽĨ
ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͕'ůŽǁƉůƵŐƐĨŽƌŝĞƐĞůĞŶŐŝŶĞƐ͕'ůƵĞŐƵŶƐ͕
ĞůĞĐƚƌŝĐ͕'ƌĞĂƐĞďŽǆĞƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕'ƌĞĂƐĞƌŝŶŐƐ
ƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕'ƌŝŶĚƐƚŽŶĞƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
'ƵĂƌĚƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕'ƵŝĚĞƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕'ƵŶƐ
;'ůƵĞ—Ϳ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ͕'ƵŶƐ;^ƉƌĂǇ—ͿĨŽƌƉĂŝŶƚ͕,ĂŵŵĞƌƐ
ƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕,ĂŵŵĞƌƐ;WŶĞƵŵĂƚŝĐ—Ϳ͕,ĂŶĚͲŚĞůĚ
ƚŽŽůƐ͕ŽƚŚĞƌƚŚĂŶŚĂŶĚͲŽƉĞƌĂƚĞĚ͕,ĂŶĚůŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
ůŽĂĚŝŶŐĂŶĚƵŶůŽĂĚŝŶŐ͕,ĂŶŐĞƌƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕,ĞĂƚ
ĞǆĐŚĂŶŐĞƌƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕,ĞŵŵŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
,ŽŝƐƚƐ͕,ŽůĚŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƚŽŽůƐ͕,ŽŽĚƐƉĂƌƚƐŽĨ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕,ŽƉƉĞƌƐŵĞĐŚĂŶŝĐĂůĚŝƐĐŚĂƌŐŝŶŐ͕,ǇĚƌĂƵůŝĐ
ĞŶŐŝŶĞƐĂŶĚŵŽƚŽƌƐ͕,ǇĚƌĂƵůŝĐƚƵƌďŝŶĞƐ͕/ŐŶŝƚŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ
ĨŽƌŝŶƚĞƌŶĂůĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞŶŐŝŶĞƐ͕/ŐŶŝƚŝŶŐŵĂŐŶĞƚŽƐ͕
/ŶũĞĐƚŽƌƐĨŽƌĞŶŐŝŶĞƐ͕:ĂĐŬƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕:ŽŝŶƚƐƉĂƌƚƐŽĨ
ĞŶŐŝŶĞƐ͕:ŽŝŶƚƐ;hŶŝǀĞƌƐĂů—ͿĂƌĚĂŶũŽŝŶƚƐ͕:ŽƵƌŶĂů
ďŽǆĞƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕:ŽƵƌŶĂůƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
<ŝĐŬƐƚĂƌƚĞƌƐĨŽƌŵŽƚŽƌĐǇĐůĞƐ͕<ŶŝǀĞƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ͕<ŶŝǀĞƐ
ƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕>ĂƚŚĞƐŵĂĐŚŝŶĞƚŽŽůƐ͕>ŝĨƚďĞůƚƐ͕
>ŝĨƚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕>ŽĂĚŝŶŐƌĂŵƉƐ͕>ƵďƌŝĐĂƚŝŶŐƉƵŵƉƐ͕
>ƵďƌŝĐĂƚŽƌƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕DĂĐŚŝŶĞĨůǇͲǁŚĞĞůƐ͕
DĂĐŚŝŶĞƚŽŽůƐ͕DĂĐŚŝŶĞǁŚĞĞůƐ͕DĂĐŚŝŶŝŶŐ;ƉƉĂƌĂƚƵƐ
ĨŽƌ—Ϳ͕DĂŶŝĨŽůĚ;ǆŚĂƵƐƚ—ͿĨŽƌĞŶŐŝŶĞƐ͕DĞƚĂůǁŽƌŬŝŶŐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕DŝǆĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕DŽƌƚŝƐŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
DŽƚŽƌŝǌĞĚĐƵůƚŝǀĂƚŽƌƐ͕DŽƚŽƌƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ͕ŽƚŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌůĂŶĚ
ǀĞŚŝĐůĞƐ͕DƵĨĨůĞƌƐĨŽƌŵŽƚŽƌƐĂŶĚĞŶŐŝŶĞƐ͕EŽƚĐŚĞƌƐ
ŵĂĐŚŝŶĞƚŽŽůƐ͕EƵƚͲƚĂƉƉŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕KƌĞƚƌĞĂƚŝŶŐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕WĂŝŶƚ;^ƉƌĂǇŐƵŶƐĨŽƌ—Ϳ͕WĂŝŶƚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
WĂƌƋƵĞƚǁĂǆͲƉŽůŝƐŚĞƌƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ͕WŝƐƚŽŶƐĞŐŵĞŶƚƐ͕WŝƐƚŽŶƐ
ĨŽƌĐǇůŝŶĚĞƌƐ͕WŝƐƚŽŶƐĨŽƌĞŶŐŝŶĞƐ͕WŝƐƚŽŶƐƉĂƌƚƐŽĨ
ŵĂĐŚŝŶĞƐŽƌĞŶŐŝŶĞƐ͕WůŽƵŐŚƐ͕WůŽƵŐŚƐŚĂƌĞƐ͕WůƵŶŐĞƌ
ƉŝƐƚŽŶƐ͕WŶĞƵŵĂƚŝĐŚĂŵŵĞƌƐ͕WŶĞƵŵĂƚŝĐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌƐ͕
WŶĞƵŵĂƚŝĐƚƵďĞĐŽŶǀĞǇŽƌƐ͕WŽǁĞƌŚĂŵŵĞƌƐ͕WƌĞƐƐĞƐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͕WƌĞƐƐƵƌĞƌĞĚƵĐĞƌƐ
ƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕WƌĞƐƐƵƌĞƌĞŐƵůĂƚŽƌƐƉĂƌƚƐŽĨ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕WƌĞƐƐƵƌĞǀĂůǀĞƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕WƵůůĞǇƐΎ͕
WƵůůĞǇƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕WƵŵƉĚŝĂƉŚƌĂŐŵƐ͕WƵŵƉƐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕WƵŵƉƐ;sĂĐƵƵŵ—ͿŵĂĐŚŝŶĞƐ͕WƵŶĐŚŝŶŐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ZĂĐŬĂŶĚƉŝŶŝŽŶũĂĐŬƐ͕ZĂĚŝĂƚŽƌƐĐŽŽůŝŶŐĨŽƌ
ŵŽƚŽƌƐĂŶĚĞŶŐŝŶĞƐ͕ZĂŵŵĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ZĂŵƐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ZĞĚƵĐĞƌƐ;WƌĞƐƐƵƌĞ—ͿƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
ZĞĚƵĐƚŝŽŶŐĞĂƌƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͕ZĞĞůƐ͕
ŵĞĐŚĂŶŝĐĂů͕ĨŽƌĨůĞǆŝďůĞŚŽƐĞƐ͕ZĞĞůƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
ZĞŐƵůĂƚŽƌƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ZŝŶŐƐ;Ăůů—ͿĨŽƌďĞĂƌŝŶŐƐ

2017/10/1 العدد التاسع عرش

)  مرافق( اجزاء االت، لالالت واملركبات واملكائن

،  مولدات التيار، مسالف تدار مبحركات هوائية،
 اجهزة قطع ابلقوس، اجهزة كهرابئي ة لسحب الستائر

 االت،  اانبيب نفخ للقطع تدار ابلغاز، الكهرابئي
 اسطواانت لالالت،  رؤوس اسطواانت للمكائن، قطع
مكابس

،

واملكائن

للمحركات

اسطواانت،

، )  كباسات اوعية التخمني (جتزاء الية، لالسطواانت
 مزيالت شحوم، مزيالت اهلواء من مياه التغذية

 االت قطع وصب،  اغشية للمضخات، )(االت
،) حفارات (االت، للمعادن املنصهرة يف القوالب
 االت التخلص من النفاايت (الفضالت، اجهزة سحق

 االت،  االت تقسيم، ) حفارات خنادق (حماريث، )
) ظروف املثاقب ( اجزاء االت، اجهزة تسوية، تصريف
 رؤوس حفر ( اجزاء حفر،) لقم حفر ( اجزاء االت،

،)  اجهزة حفر (عائمة او غري عائمة، االت حفر،
 سالسل تشغيل خبالف، مثاقب كهرابئية يدوية
 حمركات تشغيل خبالف، املستخدمة يف املركبات الربيىة
اوعية اسطوانية (اجهزة، املستخدمة يف املركبات الربية

منشات تصريف الغبار الغراض التنظيف، ) االت

،  االت صباغة، معدات ازالة الغبار لغاايت التنظيف،
 فرجوانت للمولدات، سيور للمولدات الكهرابئية
، مضخات انفورية،  مولدات كهرابئية، الكهرابئية
 اجهزة قطع ابلقوس، اجهزة حلام ابلقوس الكهرابئي
 اجهزة حلام كهرابئية،  مطارق كهرابئية، الكهرابئي

 االت طالء ابلكهرابء، الكرتودات الالت اللحام،
)  سالسل للمصاعد( اجزاء لالالت، اجهزة رفع،
مكائن خبالف املستخدمة،مولدات طاقة للطوارئ،
 اجهزة صرف عوادم،  حفارات، للمركبات الربية

 سيور، ) اجهزة متدد ( اجزاء االت، احملركات واملكائن

،  مراوح احملركات واملكائن، مراوح احملركات واملكائن
اجهزة تغذية املراجل، ) اجهزة تلقني ( اجزاء االت

 مكابس،  االت ترشيح، منظمات مياه لتغذية، املكائن
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͕ZŝŶŐƐ;'ƌĞĂƐĞ—ͿƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ZŝŶŐƐ;WŝƐƚŽŶ—Ϳ͕
ZŝǀĞƚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ZŽĚƐ;ŽŶŶĞĐƚŝŶŐ—ͿĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
ŵŽƚŽƌƐĂŶĚĞŶŐŝŶĞƐ͕ZŽůůĞƌďĞĂƌŝŶŐƐ͕ZŽůůŝŶŐŵŝůůĐǇůŝŶĚĞƌƐ
͕^ĂǁďĞŶĐŚĞƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕^ĂǁďůĂĚĞƐƉĂƌƚƐŽĨ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕^ĂǁƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕^ĐŝƐƐŽƌƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ͕^ĞůĨͲŽŝůŝŶŐ
ďĞĂƌŝŶŐƐ͕^ĞůĨͲƌĞŐƵůĂƚŝŶŐĨƵĞůƉƵŵƉƐ͕^ĞƉĂƌĂƚŽƌƐ͕
^ĞƉĂƌĂƚŽƌƐ;^ƚĞĂŵͬŽŝů—Ϳ͕^ŚĂĨƚƐ;ĞĂƌŝŶŐƐĨŽƌ
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ—Ϳ͕^ŚĂƌƉĞŶŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕^ŚĂƌƉĞŶŝŶŐǁŚĞĞůƐ
ƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕^ŚĞĂĨͲďŝŶĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕^ŚĞĂƌƐ͕
ĞůĞĐƚƌŝĐ͕^ŚŽĐŬĂďƐŽƌďĞƌƉůƵŶŐĞƌƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
^ŚƵƚƚůĞƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕^ůŝĚĞƌĞƐƚƐƉĂƌƚƐŽĨ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕^ŽůĚĞƌŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ͕^ŽůĚĞƌŝŶŐ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ŐĂƐͲŽƉĞƌĂƚĞĚ͕^ŽůĚĞƌŝŶŐďůŽǁƉŝƉĞƐ͕ŐĂƐͲ
ŽƉĞƌĂƚĞĚ͕^ŽůĚĞƌŝŶŐŝƌŽŶƐ͕ĞůĞĐƚƌŝĐ͕^ŽůĚĞƌŝŶŐŝƌŽŶƐ͕ŐĂƐͲ
ŽƉĞƌĂƚĞĚ͕^ŽůĚĞƌŝŶŐůĂŵƉƐ͕^ƉĂƌŬŝŶŐƉůƵŐƐĨŽƌŝŶƚĞƌŶĂů
ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞŶŐŝŶĞƐ͕^ƉĞĞĚŐŽǀĞƌŶŽƌƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
ĞŶŐŝŶĞƐĂŶĚŵŽƚŽƌƐ͕^ƉƌĂǇŐƵŶƐĨŽƌƉĂŝŶƚ͕^ƉƌĂǇŝŶŐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕^ƉƌŝŶŐƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕^ƚĂŵƉŝŶŐ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕^ƚĂŶĚƐĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕^ƚĂƌƚĞƌƐĨŽƌŵŽƚŽƌƐĂŶĚ
ĞŶŐŝŶĞƐ͕^ƚĞĂŵͬŽŝůƐĞƉĂƌĂƚŽƌƐ͕^ƚŽŶĞǁŽƌŬŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
^ƚƵĨĨŝŶŐďŽǆĞƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕^ƵĐƚŝŽŶŵĂĐŚŝŶĞƐĨŽƌ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ͕^ƵƉĞƌĐŚĂƌŐĞƌƐ͕^ƵƉĞƌŚĞĂƚĞƌƐ͕dĂďůĞƐ
ĨŽƌŵĂĐŚŝŶĞƐ͕dĂƉƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĞŶŐŝŶĞƐŽƌŵŽƚŽƌƐ
͕dŚĞƌŵŝĐůĂŶĐĞƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕dŚƌĞĂĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕dŽŽůƐ
;,ĂŶĚͲŚĞůĚ—Ϳ͕ŽƚŚĞƌƚŚĂŶŚĂŶĚŽƉĞƌĂƚĞĚ͕dŽŽůƐƉĂƌƚƐŽĨ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕dŽƌƋƵĞĐŽŶǀĞƌƚĞƌƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ
͕dƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶƐŚĂĨƚƐ;ĞĂƌŝŶŐƐĨŽƌ—Ϳ͕dƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶƐĨŽƌ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕dƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌƐ;WŶĞƵŵĂƚŝĐ—Ϳ͕dƌĂƉƐ;^ƚĞĂŵ—Ϳ͕
dƌŝŵŵŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕dƌƵĐŬůŝĨƚƐ͕dƵďĞƐ;ŽŝůĞƌͲͿƉĂƌƚƐŽĨ
ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕dƵƌďŝŶĞƐ;,ǇĚƌĂƵůŝĐ—Ϳ͕dƵƌďŽĐŽŵƉƌĞƐƐŽƌƐ͕
hŶŝǀĞƌƐĂůũŽŝŶƚƐĂƌĚĂŶũŽŝŶƚƐ͕sĂĐƵƵŵĐůĞĂŶĞƌŚŽƐĞƐ͕
sĂĐƵƵŵĐůĞĂŶĞƌƐ͕sĂĐƵƵŵƉƵŵƉƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕sĂůǀĞƐ
;ůĂĐŬ—ͿƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕sĂůǀĞƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
sĞŚŝĐůĞǁĂƐŚŝŶŐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͕sƵůĐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕
tĂŐŐŽŶůŝĨƚƐ͕tĂƐŚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕tĂƐŚŝŶŐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ
ĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ͕tĂƚĞƌŚĞĂƚĞƌƐƉĂƌƚƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐ͕tĂƐƚĞ
ĚŝƐƉŽƐĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕tĂƚĞƌƐĞƉĂƌĂƚŽƌƐ͕tĂǆͲƉŽůŝƐŚŝŶŐ
;DĂĐŚŝŶĞƐĂŶĚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ—ͿĞůĞĐƚƌŝĐ͕tĞůĚŝŶŐ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ;ůĞĐƚƌŝĐͲͿ͕tĞůĚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ;ůĞĐƚƌŝĐĂƌĐͲͿ͕
tĞůĚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͕ŐĂƐͲŽƉĞƌĂƚĞĚ͕tĞůĚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
ĞůĞĐƚƌŝĐ͕tŚĞĞůƐ;DĂĐŚŝŶĞ—Ϳ͕tŚĞĞůǁŽƌŬ;DĂĐŚŝŶĞ—Ϳ͕
tŝŶĐŚĞƐ͕tŽŽĚǁŽƌŬŝŶĐŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƌĂŝŶĂŐĞŵĂĐŚŝŶĞƐ͕
DƵĚĐĂƚĐŚĞƌƐĂŶĚĐŽůůĞĐƚŽƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ZŝŶƐŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ
͕dƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌƐ;WŶĞƵŵĂƚŝĐ—Ϳ͕dƵďĞĐŽŶǀĞǇŽƌƐ͕ƉŶĞƵŵĂƚŝĐ͕
tĂƐƚĞĚŝƐƉŽƐĂůƐ͕tĂƐƚĞĚŝƐƉŽƐĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ

2017/10/1 العدد التاسع عرش

 مرشحات (فالتر) لتنظيف هواء التربيد، ترشيح

 مرشحات (فالتر)( اجزاء االالت اواملكائن، للمكائن
، االت كشط،  معدات املراجل االلية، االت صقل،)
 جهاز لتنظيم، االت سباكة، دواليب تنظيم السرعة
 االت، السرعة خبالف املستخدم للمكبات االلية
 اجهزة حتويل الوقود حملركات االحرتاق، تشكيل االفريز

، مقتصدات وقود للمحركات واملكائن، الداخلي
 االت للتخلص من، مضخات وقود ذاتية التنظيف

 االت نفخ لضغط وتصريف ونقل الغازات، الفضالت
 مشاعل نفخ تعمل ابلغاز،  االت انتاج غازات،
صناديق مسننات خبالف املستخدمة يف املركبات االلية،

 مشعات توهج، مولدات الكهرابء، مولدات التيار،
صناديق، مسدسات غراء كهرابئية، ملركبات الديزل
حلقات تشحيم ( اجزاء االت، ) تشحيم ( اجزاء االت

 وقاء (جزء من، )  حجارة طحن ( اجزاء االت، )
مسدسات غراء، جوهبات حركة االالت،) االالت
 مطارق (اجزاء،  مسدسات لرش الدهاانت، كهرابئية
عدد حتمل،  مطارق تدار ابهلواء املضغوط،) االت
اجهزة شحن لتحميل، ابليد خبالف اليت تدار يوميا

االت شحن اوتوماتيكية ( اجهزة مناولة، وافراغ احلمولة
مبادالت حرارية (اجزاء، ) عالقات ( اجزاء االت، )

اجهزة تثبيت العدد، رافعات، االت ثين او طي،) االت
 قواديس تصريف، ) اغطية ( اجزاء االت، االلية

،)  اوعية او حاوايت ( اجزاء االت، ) ( للتفريغ االيل

 معدات، تربينات هيدرولية، مكائن وحمركات هيدرولية
، خميطات اشعال، اشعال حمركات االحرتاق الداخلي

 وصالت، ) رافعات نقالة (االت، حماقن للمكائن
 وصالت عامة احلركة (وصالت،) ( اجزاء االت

، ) صناديق للمرتكزات ( اجزاء االت،)كردان
مرافق بدء االدارة للدراجات النارية، مرتكزات اعمدة
 خمارط، ) سكاكني ( اجزاء االت،  سكاكني كهرابئية،

،  اجهزة رفع،  سيور للمصاعد، ) ( معدات الية
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منصات حتميل  ،مضخات تشحيم  ،مشحمات (اجزاء

االت) ،دواليب تنظيم سرعة االالت  ،عدد الية ،
دواليب الية  ،اجهزة تشغيل ايل  ،تشعب عوادم

املكائن  ،االت تصنيع االدوات املعدنية  ،خالطات
(االت) ،االت نقر او حفر ،مسالف تدار مبحركات
كهرابئية ،حمركات كهرابئية خبال ف املستخدمة يف

املركبات الربية ،معدات التقاط وجتميع الطني(االت) ،
كامتات صوت احملركات واملكائن  ،قراضات (عدد
الية) ،االت لتسنني الصواميل  ،االت معاجلة اخلامات
 ،مسدسات لرش الدهاانت  ،االت دهان  ،ملمعات
ارضيات ابركيه ابلشمع كهرابئية  ،قطع مكابس

،مكابس لالسطواانت  ،مكابس للمكائن مكابس
اجزاء االت او مكائن ،حماريث  ،شفرات احملاريث ،
مكابس ذات كباسات غاطسة ،مطارق تدار ابهلواء

املضغوط ،انقالت تدار بلهواء املضغوط  ،االت
واجهزة صقل كهرابئية  ،مطاالق الية ،مكابس (االت

لالغراض الصناعية ) ،خمفضات ضغط ( اجزاء االت )
،منظمات ضغط ( اجزاء االت )  ،صمامات (اجزاء
االت )  ،بكرات ،بكرات( اجزاء االت )  ،اغشية

للمضخات  ،مضخات (االت)  ،مضخات (اجزاء
االت او مكائن او حمركات ) مضخات تفريغ (االت) ،

االت خترمي  ،رافعات ذات جراند مسننة وتروس ،
مشعات (للتربيد) احملركات واملكائن  ،مركات (االت)

،مكابس (االت)  ،خمفضات ضغط ( اجزاء االت )،
مسننات لتخفيض السرعة خبالف املستخدمة
للمركبات االلية ،بكرات الية للخراطيم املرنة  ،بكرات

( اجزاء االت )  ،منظمات ( اجزاء االت )  ،حلقات
كهرابئي احملامل  ،حلقات تشحيم ( اجزاء االت) ،
حلقات املكابس ،االت شطف  ،االت بلشمة  ،اذرع

توصيل لالالت واحملركات واملكائن  ،حمامل دحروجية
،اسطواانت دلفنة  ،نضد للمناشري ( اجزاء االت)

،شفرات مناشري ( اجزاء االت )  ،مناشري ( االت )
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،مقصات كهرابئية ،حمامل ذاتية التزييت ،مضخات

وقود ذاتية التنظيم ،اجهزة فصل  ،اجهزة فصل البخار
عن النفط  ،حمامل العمدة نقل احلركة  ،شفرات
احملاريث  ،دواليب للسن (الشحذ) ( اجزاء االت ) ،
االت ربط احلزم  ،مقصات كهرابئية ،مغاطس او اعماد

ملخمدات الصدمات ( اجزاء االت)  ،مكوكات (اجزاء

االت ) ،سندات منزلقة ( اجزاء االت ) ،اجهزة حلام
كهرابئية تدار ابلغاز  ،اانبيب نفخ حلام تدار ابلغاز ،
مكاوي حلام كهرابئية  ،مكاوي حلام تدار ابلعاز ،
مصابيح حلام  ،مشعات اشعال ملركبات االحرتاق
الداخلي  ،منظمات سرعة لالالت واملكائنواحملركات ،

مسدسات لرش الدهاانت  ،االت رش  ،نوابض
(زنربكات ) ( اجزاء االت )  ،االت تشكيل بلكبس ،
مناصب (قواعد ) لالالت ،اجهزة اقالع للمحركات

واملكائن  ،اعضاء ساكنة ( اجزاء االت )  ،اجهزة فصل
البخار عن النفط  ،االت هتذيب احلجارة  ،صناديق

حشو ( اجزاء االت ) ،االت خاصة الغراض صناعية
،ضاغطات فاتقة  ،شحاانت فائقة (وسائل فائقة
التغذية والشحن )  ،طاوالت لالالت  ،سدادات

( اجزاء االت او مكائن او حمركات )  ،مشارط حرارية
(االت)  ،االت لولبية (تسنني ) ،عدد حتمل ابليد
خبالف اليت تدار يوميا  ،اجهزة تثبيت العدد االلية ،
عدد ( اجزاء االت )  ،حموالت غرم الدوران خبالف
املستخدمة للمركبات الربية ،سالسل نقل احلركة خبالف

املستخدمة للمركبات الربي ة ،حمامل العمدة نقل احلركة
 ،اعمدة نقل احلركة (خبالف املستخدمة للمركبات
الربية )  ،اليات نقل حركة لالالت  ،انقالت تدار
ابهلواء املضغوط  ،مصائد خبار  ،االت هتذيب ،

رافعات للشاحنات  ،انقالت انبوبية تدار ابهلواء
املضغوط  ،اانبيب املراجل( اجزاء االت )  ،تربينات
هيدرولية ،ضاغطات تربينية  ،وصالت عاقة احلركة

(وصالت كردان ) ،خراطيم املكانس الكهرابئية ،

457

للصقل او التلميع ابلشمع  ،اجهزة حلام كهرابئية ،
اجهزة حلام ابلقوس الكهرابئي  ،اجهزة حلام تدار ابلغاز

458

2017/10/1
عرش
دواليب الية  ،جمموعة الرتوس
كهرابئية ،
التاسعحلام
العدداجهزة
،
اال لية ،ونشات ،االت جنارة  .
In the name of: Sharekat Norm Leltawredat Alsenaiya
أبسم  :شركة نورم للتوريدات
مكانس كهرابئية  ،مضخات تفريغ (االت)  ،صمامات
Mosahama Khososiya
الصناعية مسامهة خصوصة
مطقطقة ( اجزاء االت )  ،صمامات ( اجزاء االت ) ،
ĚĚƌĞƐƐ͗EĂďůƵƐƐŬĂƌ^ŚĂƌĞΖĂůŚĞƐďĂŚΖĞŵĂƌĞƚ
العنووووو ا  :نووووو بلس سووووو ر ووووو ر
معدات غسل املركبات  ،اجهزة فلكنة  ،رافعات
&ŝƐĂůdďŝůĞŚ
الحسبا م رة فيال طبيلا
للشحاانت  ،اجهزة غسيل ،معدات غسل املركبات ،
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :رام هللا دوار املنارة عمارة امية ط 4
سخاانت ماء( اجزاء االت )  ،االت التخلص من
جوال 1952950633

النفاايت ،خزاانت فصل املاء  ،االت اجهزة كهرابئية

،
ابئية
ر
كه
حلام
اجهزة
،
ابلشمع
التلميع
او
للصقل

اجهزة حلام ابلقوس الكهرابئي  ،اجهزة حلام تدار ابلغاز


مكانس كهرابئية  ،مضخات تفريغ ( االت)  ،صمامات
 ،اجهزة حلام كهرابئية  ،دواليب الية  ،جمموعة الرتوس

اال لية ،ونشات ،االت جنارة  .
النفاايت ،خزاانت فصل املاء  ،االت اجهزة كهرابئية
In the name of: Sharekat Norm Leltawredat Alsenaiya
ابلشمع  ،اجهزة حلام كهرابئية ،
نورمالتلميع
للصقل او
للتوريدات
أبسم  :شركة
;
9
Ϳ
اجهزة حلام ابلقوس الكهرابئي  ،اجهزة حلام تدار ابلغاز
Mosahama Khososiya
ابئية  ،دواليب الية  ،جمموعة الرتوس
كهر
حلام
ة
اجهز
الصناعية ،مسامهة خصوصة
مطقطقة ( اجزاء االت )  ،صمامات ( اجزاء االت ) ،
كبات  ،اجهزة فلكنة  ،رافعات
معدات غسل املر



كبات ،
للشحاانت  ،اجهزة غسيل ،معدات غسل املر
سخاانت ماء( اجزاء االت )  ،االت التخلص من

اال لية ،ونشات ،االت جنارة .



كة
أبسم  :شر
للتورريداتووووو ر
بلسنورمسووووو
العنووووو ا  :نووووو
الصناعية مسامهة خصوصة

الحسبافيال طبيلا
الحسبا م رة
 :نووووو بلس

العنووووو ا

سووووو ر

In the name of: Sharekat Norm Leltawredat Alsenaiya
ĚĚƌĞƐƐ͗EĂďůƵƐƐŬĂƌ^ŚĂƌĞΖĂůŚĞƐďĂŚΖĞŵĂƌĞƚ
Mosahama Khososiya
ĚĚƌĞƐƐ͗EĂďůƵƐƐŬĂƌ^ŚĂƌĞΖĂůŚĞƐďĂŚΖĞŵĂƌĞƚ
&ŝƐĂůdďŝůĞŚ
&ŝƐĂůdďŝůĞŚ

ووووو ر

ة فيال طبيلا
م ر

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :رام هللا دوار املنارة عمارة امية ط 4
جوال 1952950633


عنوان التبليغ  :رام هللا دوار املنارة عمارة امية ط 4
1952950633
جوال
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العالمة التجارية رقم  30722 :
يف الصنف  2 :







العالمة التجارية رقم  30722 :

التاريخ  7102/14/01 :
من اجل  :عددسجع (سنفرة ) (عدد يدوية ) ،قوائم

(عدد) ،لوحات لولبة حلقية  ،مثاقب لولبية (عدد
يدوية )  ،مثاقب ،قضبان قطع  ،احزمة
للعدد(حامالت)  ،مقصات تقليم ،مثاقب للنجارة(

عدد يدوية)  ،لقم ( اجزاء من عدد يدوية)  ،عدد لسن
الشفرات  ،شفرات (عدد يدوية)  ،مقصات حوا ف ،

مثاقب ،مناشري قوسية  ،مضفرات (عدد يدوية)

،م ثاقب صدرية ،مطارق للنقش ،سنابك تعليم املركز
التجا،ريةازرقم
 ،30722ادوات قطع (شوك و
اميل، :عتالت
العالمةيدوية)
(عدد


سكاكني ومالعق)  ،قطاعات ،قضبان للقطاعات ،
قضبان قطع ،ادوات قطع( عدد يدوية)  ،ادوات
لتصفية السوائل(عدد يدوية)  ،ماس للزجاج( اجزاء من

عدد يدوية) ،قوالب تشكيل (عدد يدوية) ،حفارات

Ϳ;9

Trade Mark No.: 31278
In Class:
8 Mark No.: 31278
Trade

Date: 10/04/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ďƌĂĚŝŶŐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐŚĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ

͕͕ĚǌĞƐƚŽŽůƐ͕ŶŶƵůĂƌƐĐƌĞǁƉůĂƚĞƐ͕ƵŐĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ
͕ǁůƐ͕ĂƌƐ;ƵƚƚŝŶŐͲͿ͕ĞůƚƐ;dŽŽůͲͿŚŽůĚĞƌƐ͕ŝůůͲŚŽŽŬƐ
ŝƚƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ŝƚƐƉĂƌƚƐŽĨŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ůĂĚĞ
ƐŚĂƌƉĞŶŝŶŐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͕ůĂĚĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ŽƌĚĞƌ
ƐŚĞĂƌƐ͕ŽƌĞƌƐ͕ŽǁƐĂǁƐ͕ƌĂŝĚĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ƌĞĂƐƚ
͕ĚƌŝůůƐ͕ƵƐŚŚĂŵŵĞƌƐ͕ĞŶƚƌĞƉƵŶĐŚĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ
͕ŚŝƐĞůƐ͕ƌŽǁďĂƌƐ͕ƵƚůĞƌǇΎ͕ƵƚƚĞƌƐΎ͕ƵƚƚĞƌďĂƌƐ
ƵƚƚŝŶŐďĂƌƐ͕ƵƚƚŝŶŐƚŽŽůƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ĞĐĂŶƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ
ͿͲ’;/ŵƉůĞŵĞŶƚƐĨŽƌͲ) [hand tools] , Diamonds (Glaziers
ƉĂƌƚƐŽĨŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ŝĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ŝŐŐĞƌƐŚĂŶĚ
͕ƚŽŽůƐ͕ƌĂǁǁŝƌĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ƌŝůůŚŽůĚĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ
͕ƌŝůůƐ͕ĚŐĞƚŽŽůƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ŵĞƌǇŐƌŝŶĚŝŶŐǁŚĞĞůƐ
Trade Mark No.: 31278
ǆƉĂŶĚĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ǆƚĞŶƐŝŽŶƉŝĞĐĞƐĨŽƌďƌĂĐĞƐĨŽƌ
ƐĐƌĞǁƚĂƉƐ͕ǆƚƌĂĐƚŽƌƐ;EĂŝůͲͿ͕&ŝůĞƐƚŽŽůƐ͕&ŝƐŚƚĂƉĞƐ
ŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕&ŽƵŶĚƌǇůĂĚůĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕&ƌĂŵĞƐĨŽƌ
͕ŚĂŶĚƐĂǁƐ͕&ƵůůĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕&ƵůůŝŶŐƚŽŽůƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ
͕'ĂƌĚĞŶƚŽŽůƐŚĂŶĚͲŽƉĞƌĂƚĞĚ͕'ŝŵůĞƚƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ
'ŽƵŐĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕'ƌĂĨƚŝŶŐƚŽŽůƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕'ƌĂǀŝŶŐ
ƚŽŽůƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕'ƌŝŶĚƐƚŽŶĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕'ƵŶƐŚĂŶĚ
͕ƚŽŽůƐ͕'ƵŶƐ͕ŚĂŶĚͲŽƉĞƌĂƚĞĚ͕ĨŽƌƚŚĞĞǆƚƌƵƐŝŽŶŽĨŵĂƐƚŝĐƐ

ƉĂƌƚƐŽĨŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ŝĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ŝŐŐĞƌƐŚĂŶĚ
ƚŽŽůƐ͕ƌĂǁǁŝƌĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ƌŝůůŚŽůĚĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕
ƌŝůůƐ͕ĚŐĞƚŽŽůƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ŵĞƌǇŐƌŝŶĚŝŶŐǁŚĞĞůƐ͕
ǆƉĂŶĚĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ǆƚĞŶƐŝŽŶƉŝĞĐĞƐĨŽƌďƌĂĐĞƐĨŽƌ
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ƐĐƌĞǁƚĂƉƐ͕ǆƚƌĂĐƚŽƌƐ;EĂŝůͲͿ͕&ŝůĞƐƚŽŽůƐ͕&ŝƐŚƚĂƉĞƐ
ŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕&ŽƵŶĚƌǇůĂĚůĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕&ƌĂŵĞƐĨŽƌ
ŚĂŶĚƐĂǁƐ͕&ƵůůĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕&ƵůůŝŶŐƚŽŽůƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕
'ĂƌĚĞŶƚŽŽůƐŚĂŶĚͲŽƉĞƌĂƚĞĚ͕'ŝŵůĞƚƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕
'ŽƵŐĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕'ƌĂĨƚŝŶŐƚŽŽůƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕'ƌĂǀŝŶŐ
ƚŽŽůƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕'ƌŝŶĚƐƚŽŶĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕'ƵŶƐŚĂŶĚ
ƚŽŽůƐ͕'ƵŶƐ͕ŚĂŶĚͲŽƉĞƌĂƚĞĚ͕ĨŽƌƚŚĞĞǆƚƌƵƐŝŽŶŽĨŵĂƐƚŝĐƐ͕
,ĂĐŬůĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕,ĂŵŵĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕,ĂŶĚĚƌŝůůƐ
ŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕,ĂŶĚƉƵŵƉƐΎ͕,ĂŶĚƚŽŽůƐ͕ŚĂŶĚͲŽƉĞƌĂƚĞĚ͕
,ŽĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕,ŽůůŽǁŝŶŐďŝƚƐƉĂƌƚƐŽĨŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕
,ŽŽƉĐƵƚƚĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕:ĂĐŬƐ;>ŝĨƚŝŶŐͲͿ͕ŚĂŶĚͲŽƉĞƌĂƚĞĚ͕
:ŝŐͲƐĂǁƐ͕>ĂĚůĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕>ĞǀĞƌƐ͕>ŝĨƚŝŶŐũĂĐŬƐ͕ŚĂŶĚͲ
ŽƉĞƌĂƚĞĚ͕DĂůůĞƚƐŚĂŶĚŝnstruments] , Masons’ hammers ,
DĂƚƚŽĐŬƐ͕DĞƚĂůďĂŶĚƐƚƌĞƚĐŚĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕DŝůůŝŶŐ
ĐƵƚƚĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕DŝƚƌĞDŝƚĞƌ;ŵ͘ͿďŽǆĞƐŚĂŶĚ
ƚŽŽůƐ͕DŽůĚŝŶŐŝƌŽŶƐ͕DŽƌƚŝƐĞĐŚŝƐĞůƐ͕EĂŝůĚƌĂǁĞƌƐŚĂŶĚ
ƚŽŽůƐ͕EĂŝůĞǆƚƌĂĐƚŽƌƐ͕EĂŝůƉƵŶĐŚĞƐ͕EĞĞĚůĞĨŝůĞƐ͕
EŝƉƉĞƌƐ͕WĞƌĨŽƌĂƚŝŶŐƚŽŽůƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕WŝĐŬƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ
͕WŝŶƉƵŶĐŚĞƐ͕WŝŶĐĞƌƐ͕WůŝĞƌƐ͕WŽůŝƐŚŝŶŐŝƌŽŶƐŐůĂǌŝŶŐ
ƚŽŽůƐ͕WƌƵŶŝŶŐƐŚĞĂƌƐ͕WƵŵƉƐ;,ĂŶĚͲͿΎ͕WƵŶĐŚƉůŝĞƌƐ
ŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕WƵŶĐŚĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ZĂŵŵĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ
͕ZĂŵƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ZĂƚĐŚĞƚƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ZĞĂŵĞƌƐ͕
ZŝǀĞƚĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕ZŝǀĞƚŝŶŐŚĂŵŵĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕^Ăǁ
ďůĂĚĞƐƉĂƌƚƐŽĨŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕^ĐŝƐƐŽƌƐΎ͕^ĐƌĂƉĞƌƐŚĂŶĚ
ƚŽŽůƐ͕^ĐƌĂƉŝŶŐƚŽŽůƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕^ĐƌĞǁƐƚŽĐŬƐŚĂŶĚ
ƚŽŽůƐ͕^ĐƌĞǁƚĂƉƐ;ǆƚĞŶƐŝŽŶƉŝĞĐĞƐĨŽƌďƌĂĐĞƐĨŽƌ͕
^ĐƌĞǁĚƌŝǀĞƌƐ͕^ĐƌĞǁͲƚŚƌĞĂĚĐƵƚƚĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕^ĐǇƚŚĞ
ƐƚŽŶĞƐ͕^ĞĐĂƚĞƵƌƐ͕^ŚĂƌƉĞŶŝŶŐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͕^ŚĂƌƉĞŶŝŶŐ
ƐƚĞĞůƐ͕^ŚĂƌƉĞŶŝŶŐǁŚĞĞůƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕^ůĞĚŐĞŚĂŵŵĞƌƐ͕
^ƉĂŶŶĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕^ƉĂƚƵůĂƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕^ƚĂŵƉƐ
ŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕^ƚŽŶĞŚĂŵŵĞƌƐ͕^ƚƌĞƚĐŚĞƌƐĨŽƌǁŝƌĞĂŶĚ
ŵĞƚĂůďĂŶĚƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕dĂƉǁƌĞŶĐŚĞƐ͕dĂƉƐŚĂŶĚ
ƚŽŽůƐ͕dŽŶŐƐ͕dŽŽůďĞůƚƐŚŽůĚĞƌƐ͕dƵďĞĐƵƚƚĞƌƐŚĂŶĚ
ƚŽŽůƐ͕sŝĐĞƐ͕tŚĞƚƐƚŽŶĞŚŽůĚĞƌƐ͕tŝĐŬƚƌŝŵŵĞƌƐ
ƐĐŝƐƐŽƌƐ͕tŝƌĞƐƚƌĞƚĐŚĞƌƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕tŝƌĞƐƚƌŝƉƉĞƌƐ
ŚĂŶĚƚŽŽůƐ͕tƌĞŶĐŚĞƐŚĂŶĚƚŽŽůƐ

) مضفرات (عدد يدوية،  مناشري قوسية،مثاقب
 سنابك تعليم املركز، مطارق للنقش،م ثاقب صدرية،

 ادوات قطع (شوك و، عتالت،
عرشزاميل
 ا،)يدوية
(
2017/10/1
عددالتاسع
العدد
،  قضبان للقطاعات، قطاعات، )سكاكني ومالعق
 ادوات، ) ادوات قطع( عدد يدوية،قضبان قطع
 ماس للزجاج( اجزاء من، )لتصفية السوائل(عدد يدوية

 حفارات،) قوالب تشكيل (عدد يدوية،)عدد يدوية
 مرابط، ) اسالك سحب (عدد يدوية، )(عدد يدوية

 عدد حدية (عدد، مثاقب، )للمثاقب(عدد يدوية
 ممددات (عدد،  دواليب (سنفرة) للجلخ،)يدوية
 كماشات،  وصالت متديد للملفاقات براغي،)يدويه

 مغارف، اشرطة سحب سلكية، ) مبارد(عدد،مسامري
 مطارق ختريز،  اطارات للمناشري اليدوية، سباكه

 عدد عدك القماش ( عدد، )احلديد (عدد يدوية
 مثاقب (عدد،) عدد احلرائق( تدار ابليد، )يدوية
( معاول قطع، ) ازاميل مقعرة (عدد يدوية، )يدوية

 حجارة،) ادوات نقش (عدد يدويه،) عدد يدوية
 مرشات، ) مرشات (عدد يدوية،)طحن(عدد يدوية
 مماشق(عدد،تدار ابليد لبثق املعاجني املصطكاوية
 مثاقب، ) مطارق (عدد يدوية، )يدوية

 عدد، ) مضخات يدوية(عدد يدوية،)يدوية(عدديدوية

 مثاقب جتويف، ) معاول(عدد يدوية، يدوية تدار ابليد
، ) قطاات حلقية(عدد يدوية، )( اجزاء من عدد الية
، مناشري املنحنيات، رافعات تدار ابليد للسيارات

 رافعات تدار، ) رافعات(عتالت،)مغارف (عدد يدوية

 مطارق للبنائني،) مدقات (عدد يدوية، ابليد للسيارات
،) مشدات لالشرطة الفلزية(عدد يدوية،  معاول،

 صناديق للقطع،)قطاعات تفريز(عدد يدوية
 ازاميل، ادوات حديدية مقولبة،)املشطوب(عدد يدوية
 كماشات، ) كماشات مسامري (عدد يدوية،للنقر

،  كماشات،  مبارد ابريه،  مدسرة مسامري،مسامري
، ) معاول(عدد يدوية، )ادوات تثقيب (عدد يدوية

 ادوات،  زرادايت،  كماشات،سنابق دقيقة الطرف
 مضخات، مقرضات للتقليم،)تلميع(عدد صقل
، خرامات عدد يدوية،)زرادايت خترمي(عدد يدوية،يدوية

 سقاطات،) مكابس (عدد يدوية،) مدكات(عدد يدوية
) مربمشات (عدد يدوية،  مثاقب التقوير،) (عدد يدوية
 احزمة للعدد،  مالقط،) مطارق برمشة (عدد يدوية،

،  مالزم،) قطاعات اانبيب(عدد يدوية،)(حامالت
 ادوات تشذيب، مسنات، حامالت املسنات
،) مشدات اسالك (عدد يدوية،)الفتائل(مقصات

يدوية،زرادايت خترمي(عدد يدوية) ،خرامات عدد يدوية،

مدكات(عدد يدوية ) ،مكابس (عدد يدوية) ،سقاطات
2017/10/1
عددالتاسع
العدد
التقوير  ،مربمشات (عدد يدوية)
عرشمثاقب
يدوية )،
(
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 ،مطارق برمشة (عدد يدوية) ،مالقط  ،احزمة للعدد

(حامالت) ،قطاعات اانبيب(عدد يدوية) ،مالزم ،
حامالت املسنات  ،مسنات ،ادوات تشذيب

الفتائل(مقصات) ،مشدات اسالك (عدد يدوية)،
In the name of: Sharekat Norm Leltawredat Alsenaiya
االسالك (نورم
ايت  :شركة
أبسم
للتوريداتمفاتيح ربط ،شفرات
عدد يدوية)،
معر
Mosahama Khososiya
خصوصة
يدوية ) ،مقصات  ،كاشطات
مسامهةمن عدد
الصناعية( اجزاء
للمناشري
عدد ريدويةووووو) ر ،كفات لقمĚĚƌĞƐƐ͗EĂďůƵƐƐŬĂƌ^ŚĂƌĞΖĂůŚĞƐďĂŚΖĞŵĂƌĞƚ
كشط( سووووو
عددوووو بلس
يدوية ا) : ،نو
(عدد العنووووو
&ŝƐĂůdďŝůĞŚ
يدويةرة)،فيال
الحسبا م
طبيلامتديد امللفافات براغي
صالت
اللولبة (عدد
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ  :رام هللا دوار املنارة عمارة امية ط 4
القلوظه ،مفكات  ،قطاعات اسنان اللوالب(عدد
1952950633

يدوية)
املناجل  ،مقرضات تقليم ،
جوال ،حجارة لسن

ادوات سن (شحذ) ،فوالذ سن(شحذ) عجالت

سن(شحذ)(عدد يدوية)  ،مطارق ثقيلة ،مفاتيح ربط


(عدد يدوية) ،مالوق (عدد يدوية)  ،مدقات

ثقيلة(عدد 
يدوية) ،مطارق للحجارة ،مشدات لالربطة
السلكية والغازية(عدد يدوية) ،مفاتيح ربط

اللملولبات ،مقلوظات (عدد يدوية) .

Ϳ;6

In the name of: Sharekat Norm Leltawredat Alsenaiya
أبسم  :شركة نورم للتوريدات
الصناعية مسامهة خصوصة
Mosahama Khososiya
ĚĚƌĞƐƐ͗EĂďůƵƐƐŬĂƌ^ŚĂƌĞΖĂůŚĞƐďĂŚΖĞŵĂƌĞƚ
العنووووو ا  :نووووو بلس سووووو ر ووووو ر
الصناعية مسامهة خصوصة
&ŝƐĂůdďŝůĞŚ
الحسبا م رة فيال طبيلا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
التبليغ :ووووورامرهللا دوار املنارة عمارة امية ط 4
ĚĚƌĞƐƐ͗EĂďůƵƐƐŬĂƌ^ŚĂƌĞΖĂůŚĞƐďĂŚΖĞŵĂƌĞƚ
عنوان ر
العنووووو ا  :نووووو بلس سووووو
جوال 1952950633
&ŝƐĂůdďŝůĞŚ
الحسبا م رة فيال طبيلا
أبسم  :شركة نورم للتوريدات

In the name of: Sharekat Norm Leltawredat Alsenaiya
Mosahama Khososiya






ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

عنوان التبليغ  :رام هللا دوار املنارة عمارة امية ط 4
جوال 1952950633
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العالمة التجارية رقم  30725 :

Trade Mark No.: 31279



يف الصنف  72 :
التاريخ  7102/14/01 :







 30725الرايضة
اللعب،رقم :ادوات
من اجل  :اللعب وادوات
العالمة التجارية
غري 72
ايضيةالصنف :
اجلمنازية واالدوات الر يف
الواردة يف فئات
التاريخ  7102/14/01 :

اخرى ،زينة لشجرة عيد امليالد 

من اجل  :اللعب وادوات اللعب ،ادوات الرايضة
اجلمنازية واالدوات الرايضية غري الواردة يف فئات

In Class: 28
Date: 10/04/2017

Ϳ;6

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗'ĂŵĞƐĂŶĚƉůĂǇƚŚŝŶŐƐ͖ŐǇŵŶĂƐƚŝĐĂŶĚ
Trade Mark No.: 31279

ƐƉŽƌƚŝŶŐĂƌƚŝĐůĞƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ĚĞĐŽƌĂƚŝŽŶ
In Class: 28
ĨŽƌŚƌŝƐƚŵĂƐƚƌĞĞƐ Date: 10/04/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗'ĂŵĞƐĂŶĚƉůĂǇƚŚŝŶŐƐ͖ŐǇŵŶĂƐƚŝĐĂŶĚ

ƐƉŽƌƚŝŶŐĂƌƚŝĐůĞƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌĐůĂƐƐĞƐ͖ĚĞĐŽƌĂƚŝŽŶ
ĨŽƌŚƌŝƐƚŵĂƐƚƌĞĞƐ

In the name of: Sharekat Tanoora Lelazya Wa Almalbusat
أبسم  :شركة تنورة لألز
ايءزينة لشجرة عيد امليالد 
اخرى،
Mosahama Khososiya
أبسم  :شركة تنورة لألزايء In the name of: Sharekat Tanoora Lelazya Wa Almalbusat
وامللبوسات مسامهة خصوصية
العن ا  :البيرة 5 -

وامللبوسات مسامهة خصوصية

ر الك ثر

العن ا  :البيرة 5 -

ر الك ثر

عنوان التبليغ  :البرية  2 -شارع الكوثر


عنوان التبليغ  :البرية  2 -شارع الكوثر





العالمة التجارية رقم  30725 :

Mosahama Khososiya

ĚĚƌĞƐƐ͗ůďĞƌĞŚͲϳ^ŚĂƌĞůŬĂǁƚŚĂƌ
ĚĚƌĞƐƐ͗ůďĞƌĞŚͲϳ^ŚĂƌĞůŬĂǁƚŚĂƌ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ůďĞƌĞŚͲϳ^ŚĂƌĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ůďĞƌĞŚͲϳ^ŚĂƌĞ
ůŬĂǁƚŚĂƌ
 ůŬĂǁƚŚĂƌ




Trade Mark No.: 31279
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Trade Mark No.: 31284
In Class: 9







Trade Mark No.: 31284
In Class: 9

30724 : العالمة التجارية رقم
 5 : يف الصنف

Date: 11/04/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖

Date: 11/04/2017

ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝ ĐĞƐƚŚĂƚ
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͘

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖
ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͘

In the name of: Philip Morris Products S.A.

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

:







;5Ϳ

In the name of: Philip Morris Products S.A.

بطارايت

اإللكرتونية؛



 7102/14/00 : التاريخ
 البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت: من اجل

الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛
املستخدمة
لألجهزة اإللكرتونية
شواحن يو اس يب
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛

شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛
 .شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية

 فيليب موريس برودكتس: أبسم
. إيه.أس

 أجهزة،األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ
2000 ا7 جينرينوو وب

 كو ا:



العنو ا

يسر
ا
تيلا س

ن

الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة

لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛
-

كاهم للملكية الفكرية
سااب وشر

: عنوان التبليغ

 البرية4427 ب. ص



السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛
شواحن
 .شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية

 فيليب موريس برودكتس: أبسم
. إيه.أس

2000 ا7  كو ا جينرين و وب: العنو ا
تيلا س يس ار

ن

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

 البرية4427 ب. ص
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 7102 /14 /00 : التاريخ
 البطارايت للسجائر: من اجل

 أجهزة،األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 30724 : العالمة التجارية رقم
 5 : يف الصنف
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Trade Mark No.: 31285
In Class: 11
Date: 11/04/2017

Trade Mark No.: 31285



In Class: 11
Date: 11/04/2017
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ͘

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ

ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ
͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ͘

^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
In the name of: Philip Morris Products S.A.

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

In the name of: Philip Morris Products S.A.






; 01 Ϳ



 أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر: من اجل
اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد


.البخار

 فيليب موريس برودكتس: أبسم
. إيه.أس

2000 ا7 جينرينوو وب

 كو ا:

العنو ا

يسر
ا
تيلا س

ن

 .البخار

 البرية4427 ب. ص


 فيليب موريس برودكتس: أبسم
. إيه.أس




ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ



 00 : يف الصنف
7102 /14 /00 : التاريخ

 أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر: من اجل
اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد

- كاهم للملكية الفكرية
 سااب وشر: عنوان التبليغ









 00 : يف الصنف
 7102/14/00 : التاريخ

30729 : العالمة التجارية رقم


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 30729 : العالمة التجارية رقم



2000 ا7  كو ا جينرين و وب: العنو ا
تيلا س يس ار

ن

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

 البرية4427 ب. ص
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Trade Mark No.: 31286
In Class: 34

Trade Mark No.: 31285

Date: 11/04/2017

In Class: 11
Date: 11/04/2017









 30726 : العالمة التجارية رقم
 34 : يف الصنف




30729 : العالمة التجارية رقم


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗tŝƌĞĚǀĂƉŽƌŝǌĞƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
In the name of: Philip Morris Products S.A.
ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ 
ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞƚĞŬ͖

ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ;ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖
ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌĂŶĚƚƵďĞƐ͕

ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƚŝŶƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐĂŶĚĂƐŚƚƌĂǇƐ͕
; 01 Ϳ
ƉŝƉĞƐ͕ƉŽĐŬĞƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌŽůůŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ůŝŐŚƚĞƌƐ͖
ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞ
ŽĨďĞŝŶŐŚĞĂƚĞĚ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĨŽƌƚŚĞ
ƉƵƌƉŽƐĞŽĨŚĞĂƚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐŽƌƚŽďĂĐĐŽŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞůĞĂƐĞ
ŶŝĐŽƚŝŶĞͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽůĨŽƌŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ͖ůŝƋƵŝĚŶŝĐŽƚŝŶĞ
ƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂƐƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĨŽƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ
ĨŽƌƚŚĞŝŶŚĂůĂƚŝŽŶŽĨŶŝĐŽƚŝŶĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽů͖ŽƌĂů
ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚ
ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌΖƐĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϯϰ͖ĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚĞƌƐĨŽƌŚĞĂƚĞĚĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂŶĚĐŝŐĂƌƐĂƐǁĞůůĂƐŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ͘
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ͘

:





 7102/14/00 : التاريخ

 00 : يف الصنف
7102 /14 /00 : التاريخ

 أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر: من اجل
اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد

 املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية: من اجل
 اخلام أو املصنّع؛،وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ


.البخار

 فيليب موريس برودكتس: أبسم
. إيه.أس

2000 ا7 جينرينوو وب

 كو ا:

العنو ا

، السجائر، مبا يف ذلك السيجار،منتجات التبغ
 تبغ، تبغ ماكينات اللف اليدوية،السيجار الرفيع
يسر
ا
تيلا س

ن

- كاهم للملكية الفكرية
 سااب وشر: عنوان التبليغ

 البرية4427 ب. ص



 السجائر املصنوعة، تبغ السعوط، تبغ املضغ،الغليون


من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ )لغري
 مبا يف ذلك،األغراض الطبية(؛ مستلزمات املدخنني

، علب التبغ، فالتر السجائر، ورق وأانبيب السجائر
 أدوات اجليب للف، الغاليني،علب ومنافض السجائر
، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ،السجائر

 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

كبدائل عن السجائر ا لتقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية
الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري
 منتجات التبغ وبدائل التبغ؛، ابلفم للمدخنني
مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم
 ؛34  يف الفئة،للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة

In the name of: Philip Morris Products S.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





طفاايت السجائر والسيجار املسخنة وكذلك عيدان
التبغ املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة
 .إلعادة الشحن
 فيليب موريس برودكتس: أبسم
. إيه.أس
2000 ا7  كو ا جينرين و وب: العنو ا
تيلا س يس ار

ن

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 البرية4427 ب. ص



ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕ 
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

463

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

2000 ا7 جينرينوو وب

. إيه.أس

 كو ا:

العنو ا

يسر
ا
تيلا س

ن

- كاهم للملكية الفكرية
 سااب وشر: عنوان التبليغ
 البرية4427 ب. ص


2017/10/1 العدد التاسع عرش
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 .شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية





In the name of: Philip Morris Products S.A.

 فيليب موريس برودكتس: أبسم
.أس
 30722 : التجارية رقم.العالمةإيه

Trade Mark No.: 31287
In
Class: 9
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
Date: 11/04/2017
Trade Mark No.: 31287

In Class: 9
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖
Date: 11/04/2017



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖
ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
 ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͘
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ

ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ

ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͘

; 07 ͿS.A.
In the name of: Philip Morris Products

30722 : العالمة التجارية رقم

:

لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛

شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة

لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛

السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛
شواحن
 .شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
اإللكرتونية

In the name of: Philip Morris Products S.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕ 
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ

 فيليب موريس برودكتس: أبسم
التبغ املسخنة؛ علب
. إيه.أس
 .إلعادة الشحن

السجائر

2000 ا7  كو ا جينرين و وب:  ا.العنو
 إيه.أس

 فيليب موريس برودكتس: أبسم

يسرار
س يس ا
تيلا س
تيلا

2000 ا7 جينرينوو وب

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

 البرية4427 ب. ص







نن

العنو ا

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ




 كو ا:

- كاهم للملكية الفكرية
 سااب وشر: عنوان التبليغ
 البرية4427 ب. ص












القابلة

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

2000 ا7  كو ا جينرين و وب5: : الصنفا
يف العنو

يس ار/14
 س/تيلا
ن
 7102
00 : التاريخ
 5 : يف الصنف
الفكرية
للسجائر للملكية
كاهم
ايت وشر
سااب/14
: /00
التبليغ
عنوان
ايت-بطار
اإللكرتونية؛
البطار
: :اجل
من
 7102
التاريخ
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت
من اجل
البرية
4427
ب
.
ص
 أجهزة،التبغ
،لتسخني التبغ
املستخدمة لتسخني
اإللكرتونية املستخدمة
األجهز
أجهزة
األجهزةة اإللكرتونية
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛

شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة
التبغ؛
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني
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Trade Mark No.: 31288
InTrade
Class:Mark
11 No.: 31287
In Class: 9

Date: 11/04/2017
Date:
11/04/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗



; 07 Ϳ

ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖
ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͘

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ
ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ͘



ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
Trade Mark No.: 31288
In Class: 11
 11/04/2017
Date:

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ

 30722 : العالمة التجارية رقم
 30722 : رقم
التجارية
العالمة
00
: الصنف
يف






اإللكرتونية؛ بطارايت

5 : يف الصنف

7102 /14 /00 : التاريخ
 7102
/14/00 :اجل
التاريخ
البطارايت للسجائر
من
:

السجائر
املستخدمةابستثناء
التبخريونيةاإللكرتونية
: اجل
من
لتسخني التبغ؛
أجهزة االلكرت
لألجهزة
الشحن
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة
اإللكرتونية؛
لتسخني
توليد
للسجائر أجهزة
السياراتالسوائل؛
شواحنتسخني
التبغ؛أجهزة
اإللكرتونية؛
 أجهزة،األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ

شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛

 .البخار

In the name of: Philip Morris Products S.A.







 فيليب موريس برودكتس: أبسم
. إيه.أس

2000 ا7  كو ا جينرين و وب: العنو ا


تيلا س يس ار

ن



-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ



.ص
 30722البرية
 : رقم4427
العالمةبالتجارية
 00 : يفالصنف

 7102/14/00 : التاريخ

 أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر: من اجل

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕ 
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


464

2000 ا7 جينرينوو وب

 كو ا:

العنو ا

يسر
ا
تيلا س

ن

- كاهم للملكية الفكرية
 سااب وشر: عنوان التبليغ
 البرية4427 ب. ص
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Trade Mark No.: 31289
In Class: 34
Date:
11/04/2017
Trade
Mark No.: 31287
In Class: 9

Date: 11/04/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
tŝƌĞĚǀĂƉŽƌŝǌĞƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖

ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͘
ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞƚĞŬ͖
ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ;ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖
ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌĂŶĚƚƵďĞƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƚŝŶƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐĂŶĚĂƐŚƚƌĂǇƐ͕
ƉŝƉĞƐ͕ƉŽĐŬĞƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌŽůůŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ůŝŐŚƚĞƌƐ͖
ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞ
ŽĨďĞŝŶŐŚĞĂƚĞĚ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĨŽƌƚŚĞ
ƉƵƌƉŽƐĞŽĨŚĞĂƚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐŽƌƚŽďĂĐĐŽŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞůĞĂƐĞ
ŶŝĐŽƚŝŶĞͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽůĨŽƌŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ͖ůŝƋƵŝĚŶŝĐŽƚŝŶĞ

ƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂƐƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĨŽƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ
ĨŽƌƚŚĞŝŶŚĂůĂƚŝŽŶŽĨŶŝĐŽƚŝŶĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽů͖ŽƌĂů
ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚ
ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌΖƐĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϯϰ͖ĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚĞƌƐĨŽƌŚĞĂƚĞĚĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂŶĚĐŝŐĂƌƐĂƐǁĞůůĂƐŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ͘

 30725 : العالمة التجارية رقم




 34 : يف الصنف
30722
 : /قم
ية ر
التجار
العالمة
 7102
14
/00
: التاريخ






5 : يف الصنف

 7102 /14 /00 : التاريخ
االلكرتونية
السلكية للسجائر
 املبخرات: اجل
من
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت
من اجل
:

 أجهز،األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ
التبغ؛ةع؛
املصن
املستخدمةاخلام أو
،االلكرتونية؛ التبغ
التدخني االلكرتونية
وأجهزة لألجهزة
الشحن
ّ لتسخني
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة
،السجائر
،السيجار
شواحن يف ذلك
 مبا،التبغ
اإللكرتونية؛
السيارات للسجائر
منتجاتالتبغ؛
لتسخني

شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛

 تبغ، تبغ ماكينات اللف اليدوية،السيجار الرفيع
 السجائر املصنوعة، تبغ السعوط، تبغ املضغ،الغليون

من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ )لغري

 مبا يف ذلك،األغراض الطبية(؛ مستلزمات املدخنني
، علب التبغ، فالتر السجائر، ورق وأانبيب السجائر
 أدوات اجليب للف، الغاليني،علب ومنافض السجائر

، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ،السجائر
 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 اإللكرتوني ة؛ 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

 ؛34  يف الفئة،للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة
طفاايت السجائر والسيجار املسخنة وكذلك عيدان
التبغ املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة

In the name of: Philip Morris Products S.A.
ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





 .إلعادة الشحن
 فيليب موريس برودكتس: أبسم
. إيه.أس

2000 ا7  كو ا جينرين و وب: العنو ا
تيلا س يس ار

ن

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 البرية4427 ب. ص
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Trade Mark No.: 31290
In Class: 19





 30751 : العالمة التجارية رقم
 05 : يف الصنف







Trade Mark No.: 31290
Date: 11/04/2017
In Class: 19

Date: 11/04/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ƵŝůĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ;ŶŽŶͲŵĞƚĂůůŝĐͿ͖ŶŽŶͲ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵŝůĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ;ŶŽŶͲŵĞƚĂůůŝĐͿ͖ŶŽŶͲ
ŵĞƚĂůůŝĐƌŝŐŝĚƉŝƉĞƐĨŽƌďƵŝůĚŝŶŐ͖ĂƐƉŚĂůƚ͕ƉŝƚĐŚĂŶĚ
ŵĞƚĂůůŝĐƌŝŐŝĚƉŝƉĞƐĨŽƌďƵŝůĚŝŶŐ͖ĂƐƉŚĂůƚ͕ƉŝƚĐŚĂŶĚ
ďŝƚƵŵĞŶ͖ŶŽŶͲŵĞƚĂůůŝĐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂďůĞďƵŝůĚŝŶŐƐ͖
ďŝƚƵŵĞŶ͖ŶŽŶͲŵĞƚĂůůŝĐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂďůĞďƵŝůĚŝŶŐƐ͖
ŵŽŶƵŵĞŶƚƐ͕ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů
ŵŽŶƵŵĞŶƚƐ͕ŶŽƚŽĨŵĞƚĂů

 7102/14/00 : التاريخ

 30751 : العالمة التجارية رقم
 05 : يف الصنف

7102 /غري
14/بناء
00 :مواد
التاريخ: من اجل
 اانبيب قاسية غري,  معدنية
 مباين غري معدنية, اسفلت وزفت وقار,معدنية للمباين

 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
ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/>
 الخليووووول الحوووووو وو االول: العنووووو ا

مواد عزل, نصب جمسمات غري معدنية,قابلة للنقل
 روبة والصق بالط,زفته,للمباين
In the name of: MOHMMAD WALEED HANAFI ABU
شامة:0796881271
التبليغابو
وليد حنفي
 دمحم: أبسم
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/>
االول
احلاووز
اخلليل
عنوان
SHAMA
1952660734
ĚĚƌĞƐƐ͗><,>/>
ول
اال
وو
ووووو
و
الح
 الخليووووول: العنووووو ا




0796881271





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><,>/>

االول

; 09 Ϳ



احلاووز

اخلليل

:



عنوان التبليغ
1952660734
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Trade Mark No.:
Trade31291
Mark No.: 31291
In Class: 3
In Class: 3
Date: 11/04/2017









 30750 : العالمة التجارية رقم
 3 : يف الصنف
7102/14/00 : التاريخ

 30750 : العالمة التجارية رقم
 3 : يف الصنف

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽƐŵĞƚŝĐƐ
Date: 11/04/2017
In the name of: Evil Company for cosmetices and general



 7102/14/00 : التاريخ
والتجاره العامه
  مواد جتميل: من اجل

  مواد جتميل: من اجل

 شركة ايفل للتجميل: أبسم

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽƐŵĞƚŝĐƐ
ĚĚƌĞƐƐ͗'ĂŵĂůďĚĞůEĂƐƐĞƌ^ƋƵĂƌĞͲdƵůŬĂƌĞŵ
-  بوار جموو ل بووو الن صوور: العن و ا
0799788277
ط لكرم
In the name of:ϬϱϵϵϯϲϲϮϱϱ
Evil Company for cosmetices and general
للتجميل
 شركة ايفل: أبسم
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :'ĂŵĂůďĚĞůEĂƐƐĞƌ
طولكرم-  دوار مجال عبد الناصر: عنوان التبليغ
trading
^ƋƵĂƌĞͲdƵůŬĂƌĞŵϬϱϵϵϯϲϲϮϱϱ
1955366799
والتجاره العامه


ĚĚƌĞƐƐ͗'ĂŵĂůďĚĞůEĂƐƐĞƌ^ƋƵĂƌĞͲdƵůŬĂƌĞŵ
-  بوار جموو ل بووو الن صوور: العن و ا

ϬϱϵϵϯϲϲϮϱϱ 
0799788277 ط لكرم
trading









ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :'ĂŵĂůďĚĞůEĂƐƐĞƌ
; 06 Ϳ
^ƋƵĂƌĞͲdƵůŬĂƌĞŵϬϱϵϵϯϲϲϮϱϱ

طولكرم-  دوار مجال عبد الناصر: عنوان التبليغ
1955366799










^ƋƵĂƌĞͲdƵůŬĂƌĞŵϬϱϵϵϯϲϲϮϱϱ
Almaqahi Al Mosahama
Al Khososya Al Mahdoda


1955366799


املسامهة




466
ĚĚƌĞƐƐ͗tĂǀĞƐdŽǁĞƌͬ^ŚĂƌĞΖDƵƐƚĂƐŚĨĂZĂŵĂůůĂŚů

ر  ستشف



; 06709
Ϳ

,ŽŬŽŵŝͬZĂŵĂůůĂŚ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

واملقاهي

اخلصوصية احملدودة



2017/10/1
العدد التاسع عرش
/ ويفز ت ور: العن ا

/ رام هللا/






Trade
Mark No.: 31293

In Class: 43

للمطاعم

رام هللا الح

: عنوان التبليغ


 30753 : العالمة التجارية رقم
 43 : يف الصنف

Date: 12/04/2017

 7102/14/07
 : التاريخ






/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬƐ͖
Trade Mark No.: 31293
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͘

; 02 Ϳ
In Class: 43

 اإليواء، خدمات توفري األطعمة واملشروابت: من اجل
 30753 : العالمة التجارية رقم
 43 : يف الصنف
 .املؤقت
Date: 12/04/2017
 7102 /14/07 : التاريخ
In the name
of: Sherkat Lahen Cello Lel Mataa'em
Wa توفري األطعمة
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
 اإليواء،واملشروابت
حلن خدمات
من اجل
تشيللو
 شركة: أبسم

 .املؤقت
AlmaqahiInAl
Mosahama
Al
Khososya
Al
Mahdoda
the name of: Sherkat Lahen Cello Lel Mataa'em Wa
للمطاعم
املسامهة تشيللو
 شركة حلن:واملقاهي
أبسم


^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬƐ͖
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͘

:

Almaqahi Al Mosahama Al Khososya Al Mahdoda

املسامهة

واملقاهي

للمطاعم

اخلصوصية احملدودة
ĚĚƌĞƐƐ͗tĂǀĞƐdŽǁĞƌͬ^ŚĂƌĞΖDƵƐƚĂƐŚĨĂZĂŵĂůůĂŚů
ستشف
ر
/ ويفز ت ور: العن ا
In the name
of:
Sherkat
Lahen
Cello
Lel
Mataa'em
Wa
تشيللو
حلن
 شركة: أبسم
,ŽŬŽŵŝͬZĂŵĂůůĂŚ
ĚĚƌĞƐƐ͗tĂǀĞƐdŽǁĞƌͬ^ŚĂƌĞΖDƵƐƚĂƐŚĨĂZĂŵĂůůĂŚů
/ رام هللا/ر
الح
ستشف
/ ويفزرامتهللاور: العن ا
Almaqahi ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Al Mosahama Al Khososya Al Mahdoda
: عنوان التبليغ
املسامهة
للمطاعم
,ŽŬŽŵŝͬZĂŵĂůůĂŚ
/ رام هللا/واملقاهي
 رام هللا الح

احملدودة
اخلصوصية
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
 : التبليغ
عنوان

ĚĚƌĞƐƐ͗tĂǀĞƐdŽǁĞƌͬ^ŚĂƌĞΖDƵƐƚĂƐŚĨĂZĂŵĂůůĂŚů
 ر ستشف/ ويفز ت ور:  العن ا
710
;
02
Ϳ
,ŽŬŽŵŝͬZĂŵĂůůĂŚ
/ رام هللا/
رام هللا الح


 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
: عنوان التبليغ




Trade Mark No.: 31294
 30754 : التجارية رقم
العالمة


In
Class:
43
 43 : يف الصنف


;
02
Ϳ
 7102/14/07 : التاريخ
 Date: 12/04/2017
اخلصوصية احملدودة

:











Trade Mark No.: 31294
^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬƐ͖
In Class:
43

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗

Date: 12/04/2017
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͘

; 02 Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬƐ͖
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͘





 30754 : العالمة التجارية رقم
 43 : يف الصنف

 اإليواء، خدمات توفري األطعمة واملشروابت: من اجل
 7102 /14/07 : التاريخ
 .املؤقت
 اإليواء،من اجل خدمات توفري األطعمة واملشروابت
:

 .املؤقت

In the name of: Sherkat Lahen Cello Lel Mataa'em Wa
Almaqahi Al Mosahama Al Khososya Al Mahdoda
ĚĚƌĞƐƐ͗tĂǀĞƐdŽǁĞƌͬ^ŚĂƌĞΖDƵƐƚĂƐŚĨĂZĂŵĂůůĂŚů
,ŽŬŽŵŝͬZĂŵĂůůĂŚ
In the name of: Sherkat Lahen Cello Lel Mataa'em Wa
Almaqahi Al Mosahama Al Khososya Al Mahdoda
ĚĚƌĞƐƐ͗tĂǀĞƐdŽǁĞƌͬ^ŚĂƌĞΖDƵƐƚĂƐŚĨĂZĂŵĂůůĂŚů
,ŽŬŽŵŝͬZĂŵĂůůĂŚ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

تشيللو

املسامهة

ستشف

ر

املسامهة

حلن





ستشف
ر
 شركة: أبسم

واملقاهي
للمطاعم
اخلصوصية احملدودة

/ ويفز ت ور:

/ رام هللا/





 شركة حلن تشيللو: أبسم



; 02 Ϳ

711

: عنوان التبليغ

 30754 : العالمة التجارية رقم
 43 : يف الصنف







Trade
Mark No.:
31295
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬƐ͖
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͘

In Class: 12
In Class: 12
Date: 12/04/2017

Date: 12/04/2017

رام هللا الح

: عنوان التبليغ



 Date: 12/04/2017

Trade Mark No.: 31295

/ ويفز ت ور: العن ا

/ رام هللا/

العن ا

رام هللا الح




Trade
Mark No.: 31294
In Class: 43

للمطاعم واملقاهي
اخلصوصية احملدودة

; 02 Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƚŽŵŽďŝůĞƐ;ůŝŬĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌĐĂƌƐ͕ůŽƌƌŝĞƐ͕
ƚƌĂŝůĞƌƐ͕ǀĂŶƐ͕ůŽǁůŽĂĚŝŶŐƚƌĂŝůĞƌĂŶĚƚƌƵĐŬƐͿĂŶĚƚŚĞŝƌ
ƉĂƌƚƐ͕ĂůůŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϭϮ 



 7102/14/07
: التاريخ


30759

:
رقم
ية
ر
التجا
العالمة
 اإليواء، خدمات توفري األطعمة واملشروابت: اجل
من




 07 : الصنف
يف
.املؤقت
 7102/14/07 : التاريخ

 30759 : العالمة التجارية رقم

 07 : يف الصنف
 7102 /14 /07 : التاريخ

السيارات ( مثل سيارات النقل والشاحنات

:

من اجل

واملقطورات وعرابت النقل ومقطورات وشاحنات
 مجيعها مشمولة،احلموالت اخلفيفة) واالجزاء التابعة هلا

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƚŽŵŽďŝůĞƐ;ůŝŬĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌĐĂƌƐ͕ůŽƌƌŝĞƐ͕  السيارات ( مثل سيارات النقل والشاحنات: من اجل
 .07 يف الصنف

ƚƌĂŝůĞƌƐ͕ǀĂŶƐ͕ůŽǁůŽĂĚŝŶŐƚƌĂŝůĞƌĂŶĚƚƌƵĐŬƐͿĂŶĚƚŚĞŝƌ
ƉĂƌƚƐ͕ĂůůŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϭϮ 

واملقطورات وعرابت النقل ومقطورات وشاحنات
 مجيعها مشمولة،احلموالت اخلفيفة) واالجزاء التابعة هلا




Trade Mark No.: 31295

العالمة التجارية رقم  30759 :

In Class: 12
467

الصنف :عرش 07
يف
2017/10/1
العدد التاسع

Date: 12/04/2017
التاريخ  7102/14/07 :
In the name of: SKODA AUTO a.s.
أبسم  :سكودا اوتو اي.اس.
من اجل  :السيارات ( مثل سيارات النقل والشاحنات ͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƚŽŵŽďŝůĞƐ;ůŝŬĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌĐĂƌƐ͕ůŽƌƌŝĞƐ
͕ĚĚƌĞƐƐ͗d͍͘s͍ĐůĂǀĂ<ůĞŵĞŶƚĂϴϲϵ͕DůĂĚ͍ŽůĞƐůĂǀ
العنووو ا  :توووو ار .ف ك فوووو كليمنتوووو
ƚƌĂŝůĞƌƐ͕ǀĂŶƐ͕ůŽǁůŽĂĚŝŶŐƚƌĂŝůĞƌĂŶĚƚƌƵĐŬƐͿĂŶĚƚŚĞŝƌ
واملقطورات وعرابت النقل ومقطورات وشاحنات
ͲϮϵϯϬϭ͕ǌĞĐŚZĞƉƵďůŝĐ
ƉĂƌƚƐ͕ĂůůŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϭϮ

689ا با ب ليس تا سو ب 01-
احلموالت اخلفيفة) واالجزاء التابعة هلا ،مجيعها مشمولة
297ا الجمه ريا التشي يا

الصنف
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ورجااس.شحادة ،حمامون،
 .:07عزيز وفؤاد
التبليغ
يفعنوان
In the name of: SKODA
AUTO a.s.
أبسم  :سكودا اوتو اي.
In
the name
of: SKODA AUTO a.s.
سكودارام هللا
ب ,24
ص.
اوتو
أبسم :
͕ĚĚƌĞƐƐ͗d͍͘s͍ĐůĂǀĂ<ůĞŵĞŶƚĂϴϲϵ͕DůĂĚ͍ŽůĞƐůĂǀ
اس .ار .ف ك فوووو كليمنتوووو
العنووو ااي :.توووو

 العنووو ا :

كليمنتوووو ب 01-
ليسووو تا سو
689اار .باف بك فو
توووو
297ا الجمه ريا التشي يا

ͲϮϵϯϬϭ͕ǌĞĐŚZĞƉƵďůŝĐ
͕ĚĚƌĞƐƐ͗d͍͘s͍ĐůĂǀĂ<ůĞŵĞŶƚĂϴϲϵ͕DůĂĚ͍ŽůĞƐůĂǀ
ͲϮϵϯϬϭ͕ǌĞĐŚZĞƉƵďůŝĐ


689ا با ب ليس تا سو ب 01-
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،
التشي يا
 297ا الجمه ريا
ص.ب ,24رام هللا
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،


ص.ب ,24رام هللا



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :











; 05712
Ϳ





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

Ϳ ; 05












Ϳ ; 05













Trade Mark
Trade No.:
Mark31296
No.: 31296

 30756
العالمةرقم  :
العالمة التجارية
 30756
التجارية رقم  :

In12
Class: 12
In Class:
Date:
12/04/2017
Date: 12/04/2017

الصنف  07 :
يف الصنف :يف 07
 7102
/
14
/
07
التاريخ
 7102:/14
التاريخ /07 :

من اجل  :السيارات ( مثل سيارات النقل والشاحنات ͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƚŽŵŽďŝůĞƐ;ůŝŬĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌĐĂƌƐ͕ůŽƌƌŝĞƐ

͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
من اجل  :السيارات ( مثل سيارات النقل والشاحنات ͕ƵƚŽŵŽďŝůĞƐ;ůŝŬĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌĐĂƌƐ͕ůŽƌƌŝĞƐ
ƚƌĂŝůĞƌƐ͕ǀĂŶƐ͕ůŽǁůŽĂĚŝŶŐƚƌĂŝůĞƌĂŶĚƚƌƵĐŬƐͿĂŶĚƚŚĞŝƌ


واملقطورات وعرابت النقل ومقطورات وشاحنات
وشاحنات
وعر
مشمولة
ومقطوراتهلا ،مجيعها
النقلواالجزاء التابعة
ابتاخلفيفة)
احلموالت



 ƉĂƌƚƐ͕ĂůůŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϭϮ
ƚƌĂŝůĞƌƐ͕ǀĂŶƐ͕ůŽǁůŽĂĚŝŶŐƚƌĂŝůĞƌĂŶĚƚƌƵĐŬƐͿĂŶĚƚŚĞŝƌ
 ƉĂƌƚƐ͕ĂůůŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϭϮ

واملقطورات
Trade Mark No.: 31296

30756

:
رقم
ية
ر
التجا
العالمة
واالجزاء التابعة هلا ،مجيعها مشمولة
اخلفيفة)
الصنف  .07
احلموالت يف
In12
the name of: SKODA AUTO a.s.
In Class:
  :07سكودا اوتو اي.اس.
أبسم
يف الصنف
يف
الصنف .07:
͕ĚĚƌĞƐƐ͗d͍͘s͍ĐůĂǀĂ<ůĞŵĞŶƚĂϴϲϵ͕DůĂĚ͍ŽůĞƐůĂǀ
7102ووو ار .ف ك فوووو كليمنتوووو
العنووو ا  :تو
Date:
12/04/2017
سكودا/14
التاريخ /07 :
In the name
of: SKODA AUTO a.s.
اوتو اي.اس.
أبسم :
ͲϮϵϯϬϭ͕ǌĞĐŚZĞƉƵďůŝĐ
689ا با ب ليس تا سو ب 01-
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕ƵƚŽŵŽďŝůĞƐ;ůŝŬĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌĐĂƌƐ͕ůŽƌƌŝĞƐ
والشاحنات
النقل
سيارات
مثل
(
السيارات
:
اجل
͕ĚĚƌĞƐƐ͗d͍͘s͍ĐůĂǀĂ<ůĞŵĞŶƚĂϴϲϵ͕DůĂĚ͍ŽůĞƐůĂǀ
من العنووو ا  :توووو ار .ف ك فوووو كليمنتوووو
297ا الجمه ريا التشي يا

وشاحنات
عنوانربابت
ومقطوراتشحادة ،حمامون،
ليس  :عز
التبليغ
ورجا01
النقليز سووفؤاد ب -
تا
واملقطورات وعبا
689ا
التابعة هلا ،مجيعها مشمولة
واالجزاء
)
اخلفيفة
احلموالت
297ا الجمه ريا التشي يا

ƚƌĂŝůĞƌƐ͕ǀĂŶƐ͕ůŽǁůŽĂĚŝŶŐƚƌĂŝůĞƌĂŶĚƚƌƵĐŬƐͿĂŶĚƚŚĞŝƌ
ͲϮϵϯϬϭ͕ǌĞĐŚZĞƉƵďůŝĐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ƉĂƌƚƐ͕ĂůůŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϭϮ
 :


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
In the name of: SKODA AUTO a.s.

 .:07عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،
التبليغ
عنوان
الصنف
يف
أبسم  :سكودا اوتو اي.اس.
ص.ب ,24رام هللا
͕ĚĚƌĞƐƐ͗d͍͘s͍ĐůĂǀĂ<ůĞŵĞŶƚĂϴϲϵ͕DůĂĚ͍ŽůĞƐůĂǀ
العنووو ا  :توووو ار .ف ك فوووو كليمنتوووو

ͲϮϵϯϬϭ͕ǌĞĐŚZĞƉƵďůŝĐ
689ا با ب ليس تا سو ب 01-

297ا الجمه ريا التشي يا


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

حمامون،
شحادة،
ورجا
وفؤاد
يز
ز
ع
:
التبليغ
عنوان
 




468

العدد التاسع عرش 2017/10/1
713



Ϳ ; 70







Trade Mark No.: 31298

العالمة التجارية رقم  30752 :




يف الصنف  3 :



العالمة التجارية رقم 30752 :

يف الصنف 3 :

In Class:
3 Mark No.: 31298
Trade



In Class: 3



التاريخ  7102/14/07 :
والزيوت العطرية
ومستحضرات التجميل ومستحضرات التجميل اخلاصة
من اجل  :الصابون ،العطور والزيوت العطرية
ابلعناية ابلبشرة ،مزيالت الروائح الكريهة ومضادات
التاريخ  7102 /14 /07 :
اجل  :الصابون ،العطور
من

Date: 12/04/2017
Date: 12/04/2017

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ


ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐƐŬŝŶĐĂƌĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĚĞŽĚŽƌĂŶƚƐ
ĂŶĚĂŶƚŝͲƉĞƌƐƉŝƌĂŶƚƐĨŽƌƉĞƌƐŽŶĂůƵƐĞ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞ
͘ĐůĞĂŶƐŝŶŐ͕ĐĂƌĞĂŶĚĞŵďĞůůŝƐŚŵĞŶƚŽĨƚŚĞŚĂŝƌ

التعرق لالستعمال الشخصي ،مستحضرات لتنظيف
ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐƐŬŝŶĐĂƌĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĚĞŽĚŽƌĂŶƚƐ
ومستحضرات التجميل اخلاصة
ومستحضرات
التجميل الشعر .
والعناية ولزخرفة
ĂŶĚĂŶƚŝͲƉĞƌƐƉŝƌĂŶƚƐĨŽƌƉĞƌƐŽŶĂůƵƐĞ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞ
In the name of: Beiersdorf AG
أبسم  :بريسدورف أي جي
ĚĚƌĞƐƐ͗hŶŶĂƐƚƌĂƐƐĞϰϴ͕ϮϬϮϱϯ,ĂŵďƵƌŐ͕'ĞƌŵĂŶǇ
͘ĐůĞĂŶƐŝŶŐ͕ĐĂƌĞĂŶĚĞŵďĞůůŝƐŚŵĞŶƚŽĨƚŚĞŚĂŝƌ

الروائح 16ا
اس
ووووتر
اون
:
العنوووو ا
20277ومضادات
الكريهة
مزيالت
ابلعناية ابلبشرة،
ه

ب رغا الم ني

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،
لتنظيف
الشخصي ،مستحضرات
لالستعمال
التعرق
,24رام هللا
ص.ب

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :




ولزخرفة الشعر .
والعناية

أبسم  :بريسدورف أي جي




In the name of: Beiersdorf AG




Ϳ ; 77

ĚĚƌĞƐƐ͗hŶŶĂƐƚƌĂƐƐĞϰϴ͕ϮϬϮϱϯ,ĂŵďƵƌŐ͕'ĞƌŵĂŶǇ

العنوووو ا  :اون ووووتراس 16ا 20277
ه ب رغا الم ني

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،

ص.ب ,24رام هللا
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العالمة التجارية رقم 30319 :

يف الصنف 3 :

العالمة التجارية رقم  30319 :
يف الصنف  3 :
التاريخ 7102 /14 /07 :




الصنف.
كة الطريفي مول
أبسم  :شر
العنوووو

عنوان

ة
م ر

:

ا

الر

التبليغ

ام
ر

هللاا

ووووو ر

:

البرية

ع
-شار

التاريخ  7102/14/07 :
اخلطيب ط 7


mall

طا
الشووووور

انبلس

-عمارة





الصنف .
أبسم  :شركة الطريفي مول

العنوووو ا  :رام هللاا ووووو ر الشووووورطا

عنوان التبليغ  :البرية -شارع انبلس -عمارة
اخلطيب ط7


Trade Mark No.: 31305
In Class: 3

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŵĂŬĞ ƵƉ͕ĐŽƐŵĂƚŝĐƐ͕WĞ ƌĨƵŵĞ Ɛ͕ďĞ ĂƚǇ
ƚŽŽůƐ͕ĨĂĐĂŶĚďĞ ĂƵƚǇĐƌĞ ĂŵƐ
name of: s harekat altarefe

In the

ĚĚƌĞƐƐ͗ƌĂŵĂůůĂŚͲƐŚƵƌƚĂƐƚĂůƌĂŵŽŶŝďƵŝůĚŝŶŐ

من اجل  :أدوات جتميل ،مكياج ،كرميات جتميل،
كرميات بشرة ،عطور ،كوزانتكس وكا يدخل ضمن هذا

م رة الر ن

Trade Mark No.: 31305
In Class : 3
Date: 12/04/2017

جتميل،
مكياج ،كرميات
جتميل،
 :أدوات
اجل
من
كا يدخل ضمن هذا
كرميات بشرة ،عطور ،كوزانتكس و

ن

Ϳ ; 77

:

Date: 12/04/2017

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ





/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŵĂŬĞƵƉ͕ĐŽƐŵĂƚŝĐƐ͕WĞƌĨƵŵĞƐ͕ďĞĂƚǇ
Ϳ ; 73
ƚŽŽůƐ͕ĨĂĐĂŶĚďĞĂƵƚǇĐƌĞĂŵƐ




In the name of: sharekat altarefe mall
ĚĚƌĞƐƐ͗ƌĂŵĂůůĂŚͲƐŚƵƌƚĂƐƚĂůƌĂŵŽŶŝďƵŝůĚŝŶŐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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العالمة التجارية رقم  30312 :
يف الصنف  79 :
العالمة التجارية رقم 30312 :




Trade Mark No.: 31307
In Class: 25 Trade Mark No.: 31307





In Class: 25

يف الصنف  79 :

التاريخ  7102/14/07 :

Date: 12/04/2017
Date: 12/04/2017

التاريخ  7102/14/07 :

من اجل  :أقمشة ،مالبس ،ثوب ،دشداش ،مالبس
طويلة ،مالبس صيفية ،ملبوسات ،مالبس 

من اجل  :أقمشة ،مالبس ،ثوب ،دشداش ،مالبس
أبسم  :شركة الطريفي مول
طويلة ،مالبس صيفية ،ملبوسات ،مالبس 
العنوووو ا

أبسم  :شركة الطريفي مول

 :رام هللاا

ووووو ر الشووووورطا

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐůŽƚŚ͕ĨĂďƌŝĐ͕ƚĞǆƚŝůĞ͕ƚŚŽď͕ĐůŽƚŚĞƐĨŽƌ
In the name of: sharekat altarefe mall
ƐƵŵŵĞƌĂŶĚǁŝŶŶƚĞƌ͕ĂƉƉĞƌĂů

ĚĚƌĞƐƐ͗ƌĂŵĂůůĂŚͲƐŚƵƌƚĂƐƚĂůƌĂŵŽŶŝďƵŝůĚŝŶŐ

م رة الر ن

عنوان التبليغ  :البرية -شارع انبلس -عمارة
اخلطيب ط7









 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
In the name of: sharekat
altarefe mall
:



ĚĚƌĞƐƐ͗ƌĂŵĂůůĂŚͲƐŚƵƌƚĂƐƚĂůƌĂŵŽŶŝďƵŝůĚŝŶŐ


العنوووو ا  :رام هللاا ووووو ر الشووووورطا
م رة الر ن

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐůŽƚŚ͕ĨĂďƌŝĐ͕ƚĞǆƚŝůĞ͕ƚŚŽď͕ĐůŽƚŚĞƐĨŽƌ
ƐƵŵŵĞƌĂŶĚǁŝŶŶƚĞƌ͕ĂƉƉĞƌĂů



Trade Mark No.: 31307
In Class: 25

العالمة التجارية رقم  30312 :
يف الصنف  79 :
التاريخ  7102/14/07 :

عنوان التبليغ  :البرية -شارع انبلس -عمارة
أبسم  :شركة الطريفي مول
اخلطيب ط7

عنوان التبليغ  :البرية -شارع انبلس -عمارة

من اجل  :أقمشة ،مالبس ،ثوب ،دشداش ،مالبس
طويلة ،مالبس صيفية ،ملبوسات ،مالبس 
العنوووو ا  :رام هللاا ووووو ر الشووووورطا

Date: 12/04/2017

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ

Ϳ ; 74

In the name of: sharekat altarefe mall

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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Ϳ ; 74

Ϳ ; 74




العالمة التجارية رقم  30312 :
يف الصنف  79 :





من اجل  :أقمشة ،مالبس ،ثوب ،دشداش ،مالبس
طويلة ،مالبس صيفية ،ملبوسات ،مالبس 

أبسم  :شركة الطريفي مول

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام



In the name of: sharekat altarefe mall



عنوان التبليغ  :البرية -شارع انبلس -عمارة
اخلطيب ط7

 :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

مبعزل عن العالمة


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐůŽƚŚ͕ĨĂďƌŝĐ͕ƚĞǆƚŝůĞ͕ƚŚŽď͕ĐůŽƚŚĞƐĨŽƌ
ƐƵŵŵĞƌĂŶĚǁŝŶŶƚĞƌ͕ĂƉƉĞƌĂů
ĚĚƌĞƐƐ͗ƌĂŵĂůůĂŚͲƐŚƵƌƚĂƐƚĂůƌĂŵŽŶŝďƵŝůĚŝŶŐ

العنوووو ا  :رام هللاا ووووو ر الشووووورطا
م رة الر ن

Trade Mark No.: 31308
In Class: 25
Date: 12/04/2017

التاريخ  7102/14/07 :





ĚĚƌĞƐƐ͗ƌĂŵĂůůĂŚͲƐŚƵƌƚĂƐƚĂůƌĂŵŽŶŝďƵŝůĚŝŶŐ

اخلطيب ط7






ĐůŽƚŚ͕ĨĂďƌŝĐ͕ƚĞǆƚŝůĞ͕ƚŚŽď͕ĐůŽƚŚĞƐĨŽƌ
ƐƵŵŵĞƌĂŶĚǁŝŶŶƚĞƌ͕ĂƉƉĞƌĂů

م رة الر ن





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







التدريبيه 
أبسم  :مؤسسه التنال العريب
احلماية

اخلطيب ط7

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

2017/10/1
الدوليةيف
عرش الكفاءه
التاسعشهاده
العدداختبار
(
اللغه العربيه )




In the name of: Arabic
Tanal Establishment


مبعزل عن العالمة


م

العن ا  :االرب

الي بوبة

717



Ϳ ; 79

عنوان التبليغ  :ص.ب خربثا بين حارث جوال
1955136109

العالمة التجارية رقم  30301 :


يف الصنف  40 :

التاريخ  7102/14/07 :

العالمة التجارية رقم  30301 :

الصنف  40 :
يف
املناهج واحلقائب
واعداد
من اجل  :بناء االختبارات
التاريخ  7102/14/07 :

التدريبيه 
أبسم  :مؤسسه التنال العريب



Trade Mark No.: 31310
InClass: 41


Trade Mark No.: 31310

من

العن ا  :االرب

اجل

:

بناء

الي بوبة

املناهج واحلقائب

عنوان التبليغ  :ص.ب خربثا بين حارث جوال
1955136109


مؤسسه

التدريبيه
:
أبسم

العريب

Date: 12/04/2017

ĚĚƌĞƐƐ͗:ŽƌĚĂŶŵŵĂŶůŝĂĚŽĚĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵŝůĚŝŶŐǆĂŵƐĂŶĚďŽŽŬƐĂŶĚĐŽƵƌƐĞƐ
In the name of: Arabic Tanal Establishment

( اختبار شهاده الكفاءه الدوليةيف
اللغه العربيه )
العن ا

 :االرب

م

عنوان التبليغ  :ص.ب
1955136109


الي بوبة

خربثا

بين

حارث







ĚĚƌĞƐƐ͗:ŽƌĚĂŶŵŵĂŶůŝĂĚŽĚĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

جوال
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Ϳ ; 76





















العالمة التجارية رقم  30300 :




يف الصنف  5 :

العالمة التجارية رقم 30300 :

يف الصنف 5 :

Ϳ ; 76








التاريخ 7102 /14 /07 :
من اجل  :البطارايت للسجائر

التاريخ  7102/14/07 :
من اجل  :البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت

بطارايت

اإللكرتونية؛

ة
األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ ،أجهز
ة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛
الشحن لألجهز

شواحن



Ϳ ; 76
In the name of: Arabic Tanal Establishment

االختبارات واعدا د
التنال

Date: 12/04/2017

In Class: 41
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵŝůĚŝŶŐǆĂŵƐĂŶĚďŽŽŬƐĂŶĚĐŽƵƌƐĞƐ


( اختبار شهاده الكفاءه الدوليةيف
اللغه العربيه )
م



ĚĚƌĞƐƐ͗:ŽƌĚĂŶŵŵĂŶůŝĂĚŽĚĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
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يو

اس

يب

لألجهزة

اإللكرتونية

املستخدمة

لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛
ة املستخدمة لتسخني التبغ ؛
شواحن السيارات لألجه ز

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 لألجه زة املستخدمة لتسخني التبغ ؛

شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية .

Trade Mark No.: 31311
In Class: 9

Trade Mark No.: 31311
In Class: 9
Date: 12/04/2017

Date: 12/04/2017

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
͘ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
͘ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ





أبسم  :فيليب موريس برودكتس
العالمةإيه.التجارية رقم  30300 :
أس.

الصنف 5: :كو ا جينرين و وب 7ا 2000
يف العنو ا

 7102
/14
التاريخ 07 :
يس ار
تيلا/س
ن
الفكريةبطار-ايت
اإللكرتونية؛
عنواناجل :
من
للسجائر للملكية
ايت وشركاهم
البطارسااب
التبليغ :

البريةاملستخدمة لتسخني التبغ ،أجهزة
اإللكرتونية
األجهزة 4427
ص .ب
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛

In the name of: Philip Morris Products S.A.
Trade Mark No.: 31311
In Class: 9
͕ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
Date: 12/04/2017
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͖ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ

ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ

ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ

ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
͘ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵŝůĚŝŶŐǆĂŵƐĂŶĚďŽŽŬƐĂŶĚĐŽƵƌƐĞƐ

املناهج واحلقائب

471

االختبارات واعدا د

In the name of: Arabic Tanal Establishment

العريب

جوال

حارث

الي بوبة

بين

خربثا

م

 االرب:

العن ا

ب. ص: عنوان التبليغ
1955136109


719



من

التدريبيه
:
أبسم

2017/10/1 العدد التاسع عرش





اجل

:

( اختبار شهاده الكفاءه الدوليةيف
) اللغه العربيه

ĚĚƌĞƐƐ͗:ŽƌĚĂŶŵŵĂŶůŝĂĚŽĚĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



بناء


مؤسسه

التنال




; 76 Ϳ

In the name of: Philip Morris Products S.A.

 فيليب موريس برودكتس: أبسم



ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
Trade Mark No.: 31312
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
In Class: 11
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
Date: 12/04/2017
Trade Mark No.: 31311
In Class: 9

Date: 12/04/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖
ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͘

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐǀĂƉŽƌŝǌĞƌƐĞǆĐĞƉƚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ

ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌ

ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǀĂƉŽƵƌ͘




. إيه.أس

2000 ا7  كو ا جينرين و وب: العنو ا



اإللكرتونية؛

املستخدمة

اإللكرتونية








اس

يو

شواحن

 .البخار

 فيليب موريس برودكتس: أبسم


. إيه.أس

2000 ا7  كو ا جينرين و وب: العنو ا
تيلا س يس ار

املناهج واحلقائب

ن

 البرية4427 ب. ص


االختبارات واعدا د

the name of: Arabic Tanal Establishment

العريب

بناء

اجل

:


مؤسسه

التنال

من

التدريبيه
:
أبسم

( اختبار شهاده الكفاءه الدوليةيف
) اللغه العربيه

ĚĚƌĞƐƐ͗:ŽƌĚĂŶŵŵĂŶůŝĂĚŽĚĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



يب

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵŝůĚŝŶŐǆĂŵƐĂŶĚďŽŽŬƐĂŶĚĐŽƵƌƐĞƐ



لألجهزة

لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛
ة املستخدمة لتسخني التبغ ؛
شواحن السيارات لألجه ز

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
; 72 Ϳ
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ



5 : يف الصنف


7102 /14 /07 : التاريخ
 البطارايت للسجائر: من اجل

ة
 أجهز،األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ
ة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛
الشحن لألجهز

 In the name of: Philip Morris Products S.A.

 In

30300 : العالمة التجارية رقم


بطارايت



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :







 30307 : العالمة التجارية رقم
ن تيلا س يس ار
 00 : يف الصنف
-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 7102/14/07 : التاريخ
 البرية4427 ب. ص
 أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر: من اجل

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد


جوال

حارث

الي بوبة

بين

خربثا

720

م

 االرب:

العن ا

ب. ص: عنوان التبليغ
1955136109







; 76 Ϳ



; 72 Ϳ







العالمة





Trade Mark No.: 31311



In Class: 9

 30303 : العالمة التجارية رقم

Trade Mark No.: 31313

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖

ďĂƚƚĞƌŝĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐ
ƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖h^ĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚ
ĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĐĂƌĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĚĞǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚĨŽƌ
ŚĞĂƚŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͖ďĂƚƚĞƌǇĐŚĂƌŐĞƌƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͘

30300 : التجارية رقم


Date: 12/04/2017

بطارايت

اإللكرتونية؛

5 : يف الصنف


7102 /14 /07 : التاريخ
 البطارايت للسجائر: من اجل

In Class: 34
Date: 12/04/2017

ة
 أجهز،األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ
ة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛
الشحن لألجهز

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗tŝƌĞĚǀĂƉŽƌŝǌĞƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ

 املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية: من اجل
املصنع؛
ّ  اخلام أو،وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ

ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕
ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵĨĨƚŽďĂĐĐŽ͕ŬƌĞƚĞŬ͖
ƐŶƵƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ;ŶŽƚĨŽƌŵĞĚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐͿ͖
ƐŵŽŬĞƌƐΖĂƌƚŝĐůĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌĂŶĚƚƵďĞƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĨŝůƚĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƚŝŶƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐĂŶĚĂƐŚƚƌĂǇƐ͕
ƉŝƉĞƐ͕ƉŽĐŬĞƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌŽůůŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ůŝŐŚƚĞƌƐ͖
Trade
Mark No.: 31313
ŵĂƚĐŚĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞ
ŽĨďĞŝŶŐŚĞĂƚĞĚ͕ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚƐĨŽƌƚŚĞ
In Class: 34
ƉƵƌƉŽƐĞŽĨŚĞĂƚŝŶŐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐŽƌƚŽďĂĐĐŽŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞůĞĂƐĞ
Date: 12/04/2017
ŶŝĐŽƚŝŶĞͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽůĨŽƌŝŶŚĂůĂƚŝŽŶ͖ůŝƋƵŝĚŶŝĐŽƚŝŶĞ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗tŝƌĞĚǀĂƉŽƌŝǌĞƌĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ƚŽďĂĐĐŽ͕ƌĂǁŽƌ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŝŐĂƌƐ͕
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͕ƚŽďĂĐĐŽĨŽƌƌŽůůǇŽƵƌŽǁŶĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕

املستخدمة

اإللكرتونية

 34 : يف الصنف
 7102/14/07 : التاريخ

لألجهزة

يب

اس

يو

شواحن

لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛
ة املستخدمة لتسخني التبغ ؛
شواحن السيارات لألجه ز

، السجائر، مبا يف ذلك السيجار،منتجات التبغ

 تبغ، تبغ ماكينات اللف اليدوية،السيجار الرفيع
 السجائر املصنوعة، تبغ السعوط، تبغ ا ملضغ،الغليون


من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ )لغري
 30303 : العالمة التجارية رقم
 مبا يف ذلك،األغراض الطبية(؛ مستلزمات املدخنني
 34 : يف الصنف
، علب التبغ، فالتر السجائر، ورق وأانبيب السجائر
 7102/14/07 : التاريخ
 املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية: من اجل
 اخلام أو املصنّع؛،وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ

، السجائر، مبا يف ذلك السيجار،منتجات التبغ

472

2017/10/1 العدد التاسع عرش

ƐŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƵƐĞŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƐŵŽŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂƐƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĨŽƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ
ĨŽƌƚŚĞŝŶŚĂůĂƚŝŽŶŽĨŶŝĐŽƚŝŶĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂĞƌŽƐŽů͖ŽƌĂů
ǀĂƉŽƌŝƐŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌƐŵŽŬĞƌƐ͕ƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚ
ƚŽďĂĐĐŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĞƐ͖ƐŵŽŬĞƌΖƐĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͖ƉĂƌƚƐĂŶĚĨŝƚƚŝŶŐƐĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞƐĂŝĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐůĂƐƐϯϰ͖ĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚĞƌƐĨŽƌŚĞĂƚĞĚĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ
ĂŶĚĐŝŐĂƌƐĂƐǁĞůůĂƐŚĞĂƚĞĚƚŽďĂĐĐŽƐƚŝĐŬƐ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞĐŝŐĂƌĞƚƚĞĐĂƐĞƐ͘

 أدوات اجليب للف، الغاليني،علب ومنافض السجائر
، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ،السجائر
 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 اال لكرتونية
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

 ؛34  يف الفئة،للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة
طفاايت السجائر والسيجار املسخنة وكذلك عيدان
التبغ املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة

 .إلعادة الشحن
 فيليب موريس برودكتس: أبسم

In the name of: Philip Morris Products S.A.

. إيه.أس

ĚĚƌĞƐƐ͗YƵĂŝ:ĞĂŶƌĞŶĂƵĚϯ͕ϮϬϬϬEĞƵĐŚĂƚĞů͕
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


721



2000 ا7  كو ا جينرين و وب: العنو ا
تيلا س يس ار

-  سااب وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
 البرية4427 ب. ص
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 30304 : العالمة التجارية رقم
 5 : يف الصنف

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ůĞĐƚƌŽŶŝĐƌĞĐŽƌĚĞƌƐĨŽƌƚŚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ  التسجيالت االلكرتونية لنقل والرد على: من اجل
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐƌĞĐŽƌĚĞƌƐĨŽƌƚŚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
 التسجيالت االلكرتونية لنقل والرد على: من اجل
ĂŶĚƌĞƉůĂǇŽĨƐŽƵŶĚĂŶĚŝŵĂŐĞƐ͖ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌǇĂŶĚĚŽĐƵͲ
ĂŶĚƌĞƉůĂǇŽĨƐŽƵŶĚĂŶĚŝŵĂŐĞƐ͖ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌǇĂŶĚĚŽĐƵͲ
 االفالم السينمائية الواثئقية والواثئقية,الصوت والصورة
ĚƌĂŵĂƐĐŝŶĞŵĂƚŝĐĨŝůŵƐ͖ƉƌĞͲƌĞĐŽƌĚĞĚǀŝĚĞŽƚĂƉĞƐ͕ǀŝƐƵĂů
 االفالم السينمائية الواثئقية والواثئقية,الصوت والصورة
ĚŝƐĐƐ͕ĂŶĚŵĂŐŶĞƚŝĐƚĂƉĞƐǁŝƚŚƐŽƵŶĚĂŶĚŝŵĂŐĞƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐ
, االقراص املرئية, اشرطة الفيديو املسجلة,الدرامية
ĚƌĂŵĂƐĐŝŶĞŵĂƚŝĐĨŝůŵƐ͖ƉƌĞͲƌĞĐŽƌĚĞĚǀŝĚĞŽƚĂƉĞƐ͕ǀŝƐƵĂů
ŶĞǁƐĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ƐŽƵŶĚƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐŶĞǁƐ
واالشرطة املغناطيسية الصوتية واملرئية اخلاصة ابالخبار
ĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ĨĂǆŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
ĚŝƐĐƐ͕ĂŶĚŵĂŐŶĞƚŝĐƚĂƉĞƐǁŝƚŚƐŽƵŶĚĂŶĚŝŵĂŐĞƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐ
, االقراص املرئية, اشرطة الفيديو املسجلة,الدرامية
ƚĞůĞƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͕ĂŶĚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖
 التسجيالت الصوتية املتعلقة ابالخبار,والتعليق
ĐŽŵƉƵƚĞƌƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐĨŽƌƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚ
ŶĞǁƐĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ƐŽƵŶĚƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐŶĞǁƐ
ĚĂƚĂ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŵƉƵƚĞƌƉƌŝŶƚĞƌƐĨŽƌŶŽŶͲƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ
 اجهزة التليتايربايرت لنقل, اجهزة الفاكس,والتعليق
 ابالخبار,اخلاصة
واملرئية,اهلواتف
املغناطيسية الصوتية
واالشرطة
ŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ďůĂŶŬŵĂŐŶĞƚŝĐĚŝƐĐƐ͖ďůĂŶŬǀŝĚĞŽ
ĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ĨĂǆŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
ملحقات
والكمبيوترات
,املعلومات
ƚĂƉĞƐ͖ďůĂŶŬŵĂŐŶĞƚŝĐƚĂƉĞƐĨŽƌĂƵĚŝŽĂŶĚǀŝĚĞŽƐŝŐŶĂůƐ͖
ǀŝĚĞŽĚŝƐƉůĂǇƵŶŝƚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŬĞǇďŽĂƌĚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
 طابعات,لنقل املعلومات والبياانت
الكمبيوتر
ƚĞůĞƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͕ĂŶĚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖
ƐŽĨƚǁĂƌĞƵƐĞĚƚŽĚŝƐƉůĂǇŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ابالخبار
الكمبيوترالت
 التسجي,والتعليق
وغري
املتعلقة املصورة
الصوتيةللمعلومات
االلكرتونية
ŵĞŵŽƌŝĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŝŶƚĞƌĨĂĐĞƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐ͖ĚŝŐŝƚĂůƐŝŐŶĂů
ĐŽŵƉƵƚĞƌƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐĨŽƌƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌƐƚŽĐŽŶǀĞƌƚƐŽƵŶĚƚŽĚŝŐŝƚĂůĚĂƚĂĂŶĚǀŝĐĞ
 اشرطة الفيديو, االقراص املغناطيسية الفارغة,املصورة
ǀĞƌƐĂ͖ĂŶĚǀŝƐƵĂůĚŝŐŝƚĂůƚƌĂŶƐŵŝƚƚĞƌƐ
ĚĂƚĂ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŵƉƵƚĞƌƉƌŝŶƚĞƌƐĨŽƌŶŽŶͲƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ
الفارربغةايرت لنقل
املغناطيسيةالتليتاي
االشرطة اجهزة
,الفاكس,اجهزةغة
,والتعليق
لالشارات
الفار
 لوحات, وحدات عرض الفيديو,الصوتية واملرئية
ŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ďůĂŶŬŵĂŐŶĞƚŝĐĚŝƐĐƐ͖ďůĂŶŬǀŝĚĞŽ
,اهلواتف
ملحقاتض
لعر
الكمبيوتر,والكمبيوترات
برامج
,الكمبيوترات
 مفاتيح,املعلومات
ƚĂƉĞƐ͖ďůĂŶŬŵĂŐŶĞƚŝĐƚĂƉĞƐĨŽƌĂƵĚŝŽĂŶĚǀŝĚĞŽƐŝŐŶĂůƐ͖
 ملحقات, ذاكرات الكمبيوتر,املعلومات املصورة
ǀŝĚĞŽĚŝƐƉůĂǇƵŶŝƚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŬĞǇďŽĂƌĚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
طابعات
املعلوماتانقالتوالبياانت
الكمبيوتر لنقل
لتحويل
 الرقمية,االشارات
,الواجهة للكمبيوتر
ƐŽĨƚǁĂƌĞƵƐĞĚƚŽĚŝƐƉůĂǇŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ   والناقالت الرقمية املرئية,الصوت اىل رقمي والعكس
Date: 12/04/2017
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ĚƌĂŵĂƐĐŝŶĞŵĂƚŝĐĨŝůŵƐ͖ƉƌĞͲƌĞĐŽƌĚĞĚǀŝĚĞŽƚĂƉĞƐ͕ǀŝƐƵĂů
ĚŝƐĐƐ͕ĂŶĚŵĂŐŶĞƚŝĐƚĂƉĞƐǁŝƚŚƐŽƵŶĚĂŶĚŝŵĂŐĞƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐ
ŶĞǁƐĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ƐŽƵŶĚƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐŶĞǁƐ
ĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ĨĂǆŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
473
ƚĞůĞƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͕ĂŶĚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖
ĐŽŵƉƵƚĞƌƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐĨŽƌƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĚĂƚĂ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŵƉƵƚĞƌƉƌŝŶƚĞƌƐĨŽƌŶŽŶͲƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ
ŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ďůĂŶŬŵĂŐŶĞƚŝĐĚŝƐĐƐ͖ďůĂŶŬǀŝĚĞŽ
ƚĂƉĞƐ͖ďůĂŶŬŵĂŐŶĞƚŝĐƚĂƉĞƐĨŽƌĂƵĚŝŽĂŶĚǀŝĚĞŽƐŝŐŶĂůƐ͖
ǀŝĚĞŽĚŝƐƉůĂǇƵŶŝƚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŬĞǇďŽĂƌĚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƐŽĨƚǁĂƌĞƵƐĞĚƚŽĚŝƐƉůĂǇŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŵĞŵŽƌŝĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŝŶƚĞƌĨĂĐĞƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐ͖ĚŝŐŝƚĂůƐŝŐŶĂů
In the name of: beIN Media Group L.L.C.
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌƐƚŽĐŽŶǀĞƌƚƐŽƵŶĚƚŽĚŝŐŝƚĂůĚĂƚĂĂŶĚǀŝĐĞ
ǀĞƌƐĂ͖ĂŶĚǀŝƐƵĂůĚŝŐŝƚĂůƚƌĂŶƐŵŝƚƚĞƌƐ

, االقراص املرئية, اشرطة الفيديو املسجلة,الدرامية
واالشرطة املغناطيسية الصوتية واملرئية اخلاصة ابالخبار

2017/10/1 العدد التاسع عرش

 التسجيالت الصوتية املتعلقة ابالخبار,والتعليق
 اجهزة التليتايربايرت لنقل, اجهزة الفاكس,والتعليق
 ملحقات, والكمبيوترات, اهلواتف,املعلومات
 طابعات,الكمبيوتر لنقل املعلومات والبياانت
للمعلومات املصورة وغري
االلكرتونيةيب إن ميداي
الكمبيوترشركة جمموعة
: أبسم

 اشرطة الفيديو, االقراص املغناطيسية الفارغة,.املصورة
م.م.ذ
لالشارات
الفارغة
املغناطيسية
االشرطة
,
الفارغة
ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ͕
, بن يوووا بووو ت سوووب رتس: العنووو ا
dsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂͲ
 لوحات,الفيديو
,واملرئية
 بوار, عرض
وحداتلفزيووووو
االوا وووووا والت
الصوتيةجمووووول
YĂƚĂƌ
الكمبيوتر لعرض
,الكمبيوترات
: ص ب, امج
ووووون بمورووووو ار
 بو, مفاتيحالتلفزيوووووو

 قطر- ا,املصورة
 الوو27271
 ملحقات,ذاكرات الكمبيوتر
املعلومات
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
/ '/W
dDW ŐĞŶƚƐ
: الواجهة التبليغ
عنوان
لتحويل
االشارات Ͳالرقمية
 انقالت,للكمبيوتر
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

 اقالت الرقمية املرئية
 والن,الصوت اىل رقمي والعكس

In the name of: beIN Media Group L.L.C.
 شركة جمموعة يب إن ميداي: أبسم

.م.م.ذ


, بن يوووا بووو ت سوووب رتس: العنووو ا
 ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ͕
dsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂͲ
 جمو
 بوار, وووول االوا وووووا والتلفزيووووو
YĂƚĂƌ
: ص ب,  بوووووون موووووو ار, التلفزيوووووو

; 31 Ϳ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ







 قطر-  الوو ا27271
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Trade Mark No.: 31314
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Date: 12/04/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗

Date: 12/04/2017
ůĞĐƚƌŽŶŝĐƌĞĐŽƌĚĞƌƐĨŽƌƚŚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
ĂŶĚƌĞƉůĂǇŽĨƐŽƵŶĚĂŶĚŝŵĂŐĞƐ͖ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌǇĂŶĚĚŽĐƵͲ
ĚƌĂŵĂƐĐŝŶĞŵĂƚŝĐĨŝůŵƐ͖ƉƌĞͲƌĞĐŽƌĚĞĚǀŝĚĞŽƚĂƉĞƐ͕ǀŝƐƵĂů
ĚŝƐĐƐ͕ĂŶĚŵĂŐŶĞƚŝĐƚĂƉĞƐǁŝƚŚƐŽƵŶĚĂŶĚŝŵĂŐĞƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐ
ŶĞǁƐĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ƐŽƵŶĚƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐŶĞǁƐ
ĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ĨĂǆŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
ƚĞůĞƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͕ĂŶĚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖
ĐŽŵƉƵƚĞƌƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐĨŽƌƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĚĂƚĂ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŵƉƵƚĞƌƉƌŝŶƚĞƌƐĨŽƌŶŽŶͲƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ
ŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ďůĂŶŬŵĂŐŶĞƚŝĐĚŝƐĐƐ͖ďůĂŶŬǀŝĚĞŽ
ƚĂƉĞƐ͖ďůĂŶŬŵĂŐŶĞƚŝĐƚĂƉĞƐĨŽƌĂƵĚŝŽĂŶĚǀŝĚĞŽƐŝŐŶĂůƐ͖
ǀŝĚĞŽĚŝƐƉůĂǇƵŶŝƚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŬĞǇďŽĂƌĚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƐŽĨƚǁĂƌĞƵƐĞĚƚŽĚŝƐƉůĂǇŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŵĞŵŽƌŝĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŝŶƚĞƌĨĂĐĞƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐ͖ĚŝŐŝƚĂůƐŝŐŶĂů
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌƐƚŽĐŽŶǀĞƌƚƐŽƵŶĚƚŽĚŝŐŝƚĂůĚĂƚĂĂŶĚǀŝĐĞ
ǀĞƌƐĂ͖ĂŶĚǀŝƐƵĂůĚŝŐŝƚĂůƚƌĂŶƐŵŝƚƚĞƌƐ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WƌŝŶƚĞĚŵĂƚƚĞƌ͕ŶĂŵĞůǇ͕ďŽŽŬƐ͕

ŵĂŐĂǌŝŶĞƐĂŶĚŶĞǁƐůĞƚƚĞƌƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨĐƵƌƌĞŶƚŶĞǁƐ
ĞǀĞŶƚƐ͖ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚƌĞƉŽƌƚƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐĨŝŶĂŶĐŝĂů͕
ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚƉŽůŝƚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĚĂƚĂ͖
ƉƌŝŶƚĞĚŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂů͕ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů͕ĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ
ŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨŵĞĚŝĂ͕ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂĂŶĚƌĞůĂƚĞĚĨŝĞůĚƐ

Trade Mark No.: 31315
In Class: 16
Date: 12/04/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WƌŝŶƚĞĚŵĂƚƚĞƌ͕ŶĂŵĞůǇ͕ďŽŽŬƐ͕

ŵĂŐĂǌŝŶĞƐĂŶĚŶĞǁƐůĞƚƚĞƌƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨĐƵƌƌĞŶƚŶĞǁƐ





 30304 : العالمة التجارية رقم
 5 : يف الصنف

 7102/14/07 : التاريخ
 اجملالت, الكتب, مبا فيها, املواد املطبوعة: من اجل
, االقراص املرئية, اشرطة الفيديو املسجلة,الدرامية
 7102 /14/07 : التاريخ

 التسجيالت االلكرتونية لنقل والرد على: من اجل
 االفالم السينمائية الواثئقية والواثئقية,الصوت والصورة

املتعلقة الصور
,الصوتية احلالية
االحداثالتاالخبارية
والصحف يف جمال
 التسجي,والتعليق

واالشرطة املغناطيسية الصوتية واملرئية اخلاصة ابالخبار
ابالخبار

 التقارير املطبوعة ذات اخلصائص املالية,الفوتوغرافية
الكمبيوتر
,والثقافية واملعلومات والبياانت السياسية
واالقتصادية
الكمبيوتر

 اجهزة التليتايربايرت لنقل, اجهزة الفاكس,والتعليق
ملحقات
,والكمبيوترات
,اهلواتف
,املعلومات
 طابعات,لنقل املعلومات والبياانت
االلكرتونية للمعلومات املصورة وغري


 واملواد التعليمية,املواد املطبوعة التدريسية والتعليمية
 30309
 : جمالرقم
التجارية
العالمة
واجملاالت
والوسائطرامجاملتعددة
االعالم
املطبوعة يف
لعرض
الكمبيوتر
ب
,الكمبيوترات
مفاتيح
 ملحقات, ذاكرات الكمبيوتر,املعلومات املصورة
 06 :الصلة
ذاتالصنف
يف
 اشرطة الفيديو, االقراص املغناطيسية الفارغة,املصورة

 االشرطة املغناطيسية الفارغة لالشارات,الفارغة
 لوحات, وحدات عرض الفيديو,الصوتية واملرئية

 انقالت االشارات الرقمية لتحويل,الواجهة للكمبيوتر

 7102/14/07 : التاريخ
 اجملالت, الكتب, مبا فيها, املواد املطبوعة: من اجل

  والناقالت الرقمية املرئية,الصوت اىل رقمي والعكس

 الصور,والصحف يف جمال االحداث االخبارية احلالية
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2017/10/1 العدد التاسع عرش



In the name of: beIN Media Group L.L.C.

 شركة جمموعة يب إن ميداي: أبسم

; 30 Ϳ

.م.م.ذ

ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ͕
dsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂͲ
YĂƚĂƌ

, بن يوووا بووو ت سوووب رتس: العنووو ا
 بوار,

جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو

: ص ب,  بوووووون موووووو ار, التلفزيوووووو
 قطر-  الوو ا27271

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
In the name of: beIN Media Group L.L.C.

/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
 شركة جمموعة يب إن ميداي: أبسم
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

.م.م.ذ
723
ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ͕
, بن يوووا بووو ت سوووب رتس: العنووو ا

dsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂͲ
 بوار,  جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو

YĂƚĂƌ

: ص ب,  بوووووون موووووو ار, التلفزيوووووو


Trade Mark No.: 31316
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
In Class: 35

Trade Mark No.: 31314


In Class: 9
Date:
12/04/2017
Date: 12/04/2017



; 30 Ϳ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŶĚƉƵďůŝĐŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽďĞ


ůĞĐƚƌŽŶŝĐƌĞĐŽƌĚĞƌƐĨŽƌƚŚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
ĂŶĚƌĞƉůĂǇŽĨƐŽƵŶĚĂŶĚŝŵĂŐĞƐ͖ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌǇĂŶĚĚŽĐƵͲ
ĚƌĂŵĂƐĐŝŶĞŵĂƚŝĐĨŝůŵƐ͖ƉƌĞͲƌĞĐŽƌĚĞĚǀŝĚĞŽƚĂƉĞƐ͕ǀŝƐƵĂů
ĚŝƐĐƐ͕ĂŶĚŵĂŐŶĞƚŝĐƚĂƉĞƐǁŝƚŚƐŽƵŶĚĂŶĚŝŵĂŐĞƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐ
ŶĞǁƐĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ƐŽƵŶĚƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐŶĞǁƐ
ĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ĨĂǆŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
ƚĞůĞƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͕ĂŶĚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖
ĐŽŵƉƵƚĞƌƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐĨŽƌƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĚĂƚĂ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŵƉƵƚĞƌƉƌŝŶƚĞƌƐĨŽƌŶŽŶͲƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ
ŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ďůĂŶŬŵĂŐŶĞƚŝĐĚŝƐĐƐ͖ďůĂŶŬǀŝĚĞŽ
ƚĂƉĞƐ͖ďůĂŶŬŵĂŐŶĞƚŝĐƚĂƉĞƐĨŽƌĂƵĚŝŽĂŶĚǀŝĚĞŽƐŝŐŶĂůƐ͖
ǀŝĚĞŽĚŝƐƉůĂǇƵŶŝƚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŬĞǇďŽĂƌĚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƐŽĨƚǁĂƌĞƵƐĞĚƚŽĚŝƐƉůĂǇŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŵĞŵŽƌŝĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŝŶƚĞƌĨĂĐĞƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐ͖ĚŝŐŝƚĂůƐŝŐŶĂů
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌƐƚŽĐŽŶǀĞƌƚƐŽƵŶĚƚŽĚŝŐŝƚĂůĚĂƚĂĂŶĚǀŝĐĞ
ǀĞƌƐĂ͖ĂŶĚǀŝƐƵĂůĚŝŐŝƚĂůƚƌĂŶƐŵŝƚƚĞƌƐ

ďƌŽĂĚĐĂƐƚŽǀĞƌƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƐ͖ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ

ĨŽƌŽƚŚĞƌƐ͖ĂŶĚĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌƐ͕
 ƌĞƚĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.

; 37 Ϳ

 قطر-  الوو ا27271




 30306 : العالمة التجارية رقم
/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
 39 : يف الصنف
 30304 : العالمة التجارية رقم
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
 5 : يف الصنف
 7102/14/07 : التاريخ
 7102 /14/07 : التاريخ
التسجيالت االلكرتونية لنقل والرد على
من اجل
اخلدمات االعالنية والعامة اليت تبث عرب
: من اجل
 االفالم السينمائية الواثئقية والواثئقية,الصوت والصورة






:

, اخلدمات االعالنية التلفزيونية لالخرين,التلفاز

, االقراص املرئية, اشرطة الفيديو املسجلة,الدرامية
واالشرطة املغناطيسية الصوتية واملرئية اخلاصة ابالخبار

 التسجيالت الصوتية املتعلقة,والتعليق
خدمات البيع
,وخدمات االعالانت التجارية لالخرين

 ابلتجزئة
 طابعات,لنقل املعلومات والبياانت
الكمبيوتر
جمموعة يب إن
 شر: أبسم
ميداي للمعلومات املصورة وغري
االلكرتونية
كةالكمبيوتر
ابالخبار

 اجهزة التليتايربايرت لنقل, اجهزة الفاكس,والتعليق
ملحقات
,والكمبيوترات
,اهلواتف
,املعلومات

 اشرطة الفيديو, االقراص املغناطيسية الفارغة,املصورة

 االشرطة املغناطيسية الفارغة لالشارات,الفارغة
 لوحات, وحدات عرض الفيديو,الصوتية واملرئية

.م.م.ذ

ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ͕
,رتس
بن يوووا بووو ت
: العنووو ا
لعرض
الكمبيوتر
سوووبرامج
ب
,الكمبيوترات
مفاتيح
 ملحقات, ذاكرات الكمبيوتر,املعلومات املصورة
dsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂͲ
 بوار, انقالت
التلفزيووووو
الواجهة وووووا و
 جمووووول االوا
االشارات الرقمية لتحويل
,للكمبيوتر
  والناقالت الرقمية املرئية,الصوت اىل رقمي والعكس
YĂƚĂƌ
: ص ب,  بوووووون موووووو ار,  التلفزيوووووو
Trade Mark No.: 31316
 30306 : العالمة التجارية رقم
 قطر-  الوو ا27271
In Class: 35
 39 : يف الصنف
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
Date: 12/04/2017
 7102/14/07 : التاريخ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŶĚƉƵďůŝĐŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽďĞ  اخلدمات االعالنية والعامة اليت تبث عرب: من اجل
ďƌŽĂĚĐĂƐƚŽǀĞƌƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƐ͖ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ
724

ĨŽƌŽƚŚĞƌƐ͖ĂŶĚĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌƐ͕ , اخلدمات االعالنية التلفزيونية لالخرين,التلفاز


ƌĞƚĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐ

 خدمات البيع,وخدمات االعالانت التجارية لالخرين








 ابلتجزئة
 30302 : التجارية رقم
العالمة


Trade Mark No.: 31317
In Class: 38
Date: 12/04/2017
Trade Mark No.: 31314

; 37 Ϳ

In Class: 9
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
dĞůĞǀŝƐŝŽŶĂŶĚǀŝĚĞŽďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐ
Date: 12/04/2017

ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĂŶĚŶĞǁƐĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŶĞǁƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐƌĞĐŽƌĚĞƌƐĨŽƌƚŚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
ĂŶĚƌĞƉůĂǇŽĨƐŽƵŶĚĂŶĚŝŵĂŐĞƐ͖ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌǇĂŶĚĚŽĐƵͲ

ŝƚĞŵƐƚŽŶĞǁƐƌĞƉŽƌƚŝŶŐŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶƐ
ĚƌĂŵĂƐĐŝŶĞŵĂƚŝĐĨŝůŵƐ͖ƉƌĞͲƌĞĐŽƌĚĞĚǀŝĚĞŽƚĂƉĞƐ͕ǀŝƐƵĂů
ĚŝƐĐƐ͕ĂŶĚŵĂŐŶĞƚŝĐƚĂƉĞƐǁŝƚŚƐŽƵŶĚĂŶĚŝŵĂŐĞƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐ
ŶĞǁƐĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ƐŽƵŶĚƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐŶĞǁƐ
ĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ĨĂǆŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
ƚĞůĞƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͕ĂŶĚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖
ĐŽŵƉƵƚĞƌƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐĨŽƌƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĚĂƚĂ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŵƉƵƚĞƌƉƌŝŶƚĞƌƐĨŽƌŶŽŶͲƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ
ŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ďůĂŶŬŵĂŐŶĞƚŝĐĚŝƐĐƐ͖ďůĂŶŬǀŝĚĞŽ
ƚĂƉĞƐ͖ďůĂŶŬŵĂŐŶĞƚŝĐƚĂƉĞƐĨŽƌĂƵĚŝŽĂŶĚǀŝĚĞŽƐŝŐŶĂůƐ͖
ǀŝĚĞŽĚŝƐƉůĂǇƵŶŝƚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŬĞǇďŽĂƌĚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƐŽĨƚǁĂƌĞƵƐĞĚƚŽĚŝƐƉůĂǇŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŵĞŵŽƌŝĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŝŶƚĞƌĨĂĐĞƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐ͖ĚŝŐŝƚĂůƐŝŐŶĂů

 32 : يف الصنف







 7102/14/07 : التاريخ
 خدمات,التلفزيوين واالذاعي
 خدمات البث: من اجل
7102 /14/07 : التاريخ
 30304 : العالمة التجارية رقم
 5 : يف الصنف

 مبا فيها نقل االخبار ملؤسسات تقارير,وكاالت االخبار

 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
ابالخبار

املتعلقة

الصوتية

التسجيالت

,والتعليق

 اجهزة التليتايربايرت لنقل, اجهزة الفاكس,والتعليق
ملحقات
,والكمبيوترات
,اهلواتف
,املعلومات
 طابعات,لنقل املعلومات والبياانت
االلكرتونية للمعلومات املصورة وغري

الكمبيوتر
الكمبيوتر

 اخبارية

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
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2017/10/1 العدد التاسع عرش







In the name of: beIN Media Group L.L.C.

  شر: أبسم
كة جمموعة يب إن ميداي

.م.م.ذ

; 33 Ϳ
ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ͕

, بن يوووا بووو ت سوووب رتس: العنووو ا

dsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂͲ
YĂƚĂƌ

 بوار,

جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو

: ص ب,  بوووووون موووووو ار, التلفزيوووووو
 قطر-  الوو ا27271

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
In
 the name of: beIN Media Group L.L.C.
 شركة جمموعة يب إن ميداي: أبسم

.م.م.ذ

725
ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ͕
, بن يوووا بووو ت سوووب رتس: العنووو ا


dsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂͲ
ار
و
ب
,
التلفزيووووو
و
وووووا
االوا
وووول
و
جم



YĂƚĂƌ
: ص ب,  بوووووون موووووو ار, التلفزيوووووو


Trade Mark No.: 31318

InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
Class: 41
:
Trade Mark No.: 31314
Date: 12/04/2017




; 33 Ϳ

In Class: 9

Date: 12/04/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗

ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŶĞǁƐ͕

ůĞĐƚƌŽŶŝĐƌĞĐŽƌĚĞƌƐĨŽƌƚŚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
ĂŶĚƌĞƉůĂǇŽĨƐŽƵŶĚĂŶĚŝŵĂŐĞƐ͖ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌǇĂŶĚĚŽĐƵͲ
ĚƌĂŵĂƐĐŝŶĞŵĂƚŝĐĨŝůŵƐ͖ƉƌĞͲƌĞĐŽƌĚĞĚǀŝĚĞŽƚĂƉĞƐ͕ǀŝƐƵĂů
ĚŝƐĐƐ͕ĂŶĚŵĂŐŶĞƚŝĐƚĂƉĞƐǁŝƚŚƐŽƵŶĚĂŶĚŝŵĂŐĞƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐ
ŶĞǁƐĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ƐŽƵŶĚƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐŶĞǁƐ
ĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ĨĂǆŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
ƚĞůĞƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͕ĂŶĚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖
ĐŽŵƉƵƚĞƌƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐĨŽƌƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĚĂƚĂ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŵƉƵƚĞƌƉƌŝŶƚĞƌƐĨŽƌŶŽŶͲƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ
ŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ďůĂŶŬŵĂŐŶĞƚŝĐĚŝƐĐƐ͖ďůĂŶŬǀŝĚĞŽ
ƚĂƉĞƐ͖ďůĂŶŬŵĂŐŶĞƚŝĐƚĂƉĞƐĨŽƌĂƵĚŝŽĂŶĚǀŝĚĞŽƐŝŐŶĂůƐ͖
ǀŝĚĞŽĚŝƐƉůĂǇƵŶŝƚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŬĞǇďŽĂƌĚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƐŽĨƚǁĂƌĞƵƐĞĚƚŽĚŝƐƉůĂǇŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŵĞŵŽƌŝĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŝŶƚĞƌĨĂĐĞƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐ͖ĚŝŐŝƚĂůƐŝŐŶĂů
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌƐƚŽĐŽŶǀĞƌƚƐŽƵŶĚƚŽĚŝŐŝƚĂůĚĂƚĂĂŶĚǀŝĐĞ
ǀĞƌƐĂ͖ĂŶĚǀŝƐƵĂůĚŝŐŝƚĂůƚƌĂŶƐŵŝƚƚĞƌƐ

ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌŝĞƐ͕ƐƉŽƌƚĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůƉƌŽŐƌĂŵƐĂŶĚĨŝŶĂŶĐŝĂů͕

 30302
العالمة التجا
 قطر- :رقما
ريةالوو27271

: الصنف
/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :40التبليغ
يفعنوان
 30304
 : رقم
التجارية/14
العالمة
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
7102
/07 : التاريخ
 5 : يف الصنف

/14/07اخلدمات
:  التاريخ: من اجل
مبا فيها انتاج الربامج7102
,الرتفيهية






 التسجيالت االلكرتونية لنقل والرد على: من اجل
 االفالم السينمائية الواثئقية والواثئقية,الصوت والصورة

 الربامج, الواثئقيات, خصوصا االخبار,التلفزيونية

 انتاج, والتقارير املالية واالقتصادية,الرايضية والثقافية
 التسجيالت الصوتية املتعلقة ابالخبار,والتعليق
لنقل
التليتايربايرت
,الفاكس
اجهزة

جتميع
االخباراجهزةخصوصا
كاالت
 وو,,والتعليق
السينمائية
االفالم

ĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚƉŽůŝƚŝĐĂůƌĞƉŽƌƚƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨĐŝŶĞŵĂƚŝĐ

, االقراص املرئية, اشرطة الفيديو املسجلة,الدرامية
واالشرطة املغناطيسية الصوتية واملرئية اخلاصة ابالخبار

ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨŶĞǁƐ

ملحقات

 ĨŝůŵƐ͖ĂŶĚŶĞǁƐĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ŐĂƚŚĞƌŝŶŐĂŶĚ

; 34
Ϳ
In the name of: beIN Media Group
L.L.C.

,والكمبيوترات

,اهلواتف

,املعلومات

 ونشر االخبار
 شركة جمموعة يب إن ميداي: أبسم

 طابعات,لنقل املعلومات والبياانت
االلكرتونية للمعلومات املصورة وغري

الكمبيوتر
الكمبيوتر

 اشرطة الفيديو, االقراص املغناطيسية الفارغة,املصورة

 االشرطة املغناطيسية الفارغة لالشارات,الفارغة
 لوحات, وحدات عرض الفيديو,الصوتية واملرئية


لعرض

الكمبيوتر

برامج

,الكمبيوترات

مفاتيح

.م.م.ذ

 ملحقات,الكمبيوتر
 ذا,املصورةت
املعلومات
ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ͕
,كراترتس
سوووب
يوووا بووو
 بن:  العنووو ا
 انقالت االشارات الرقمية لتحويل,الواجهة للكمبيوتر
dsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂͲ
Trade Mark No.: 31318
 اقالت الرقمية املرئية
رقمي
الصوت
والنبوار, ,والعكس
التلفزيووووو
وووووا و
االوا
العالمةجمووووول
30302
اىل
: رقم
التجارية
YĂƚĂƌ
: ص ب,  بوووووون موووووو ار,40 ووووو:التلفزيو
In Class: 41
يف الصنف
- ا/14
الوو/07
27271
Date: 12/04/2017
 قطر
7102
: التاريخ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

ŐĞŶƚƐ
: التبليغ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕
امج/'رب/W
فيهاͲ انتاج الdDW
 مبا,الرتفيهية
اخلدمات
: عنواناجل
من
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŶĞǁƐ͕
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌŝĞƐ͕ƐƉŽƌƚĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůƉƌŽŐƌĂŵƐĂŶĚĨŝŶĂŶĐŝĂů͕  الربامج, الواثئقيات, خصوصا االخبار,الت لفزيونية

726
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚƉŽůŝƚŝĐĂůƌĞƉŽƌƚƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨĐŝŶĞŵĂƚŝĐ
 انتاج, والتقارير املالية واالقتصادية,الرايضية والثقافية

ĨŝůŵƐ͖ĂŶĚŶĞǁƐĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ŐĂƚŚĞƌŝŶŐĂŶĚ

 ووكاالت االخبار خصوصا جتميع,االفالم السينمائية
ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨŶĞǁƐ

Trade
Mark
No.:
31319

30305

:
رقم
ية
ر
التجا
العالمة
 ونشر االخبار

In Class: 43
 43 : يف الصنف
Date: 12/04/2017
 7102/14/07 : التاريخ


; 34 Ϳ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ͖
Trade Mark No.: 31314
In Class: 9

ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͕ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚ͕ďĂƌĂŶĚĐĂƚĞƌŝŶŐ
Date: 12/04/2017
ƐĞƌǀŝĐĞƐ /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐƌĞĐŽƌĚĞƌƐĨŽƌƚŚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ

ĂŶĚƌĞƉůĂǇŽĨƐŽƵŶĚĂŶĚŝŵĂŐĞƐ͖ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌǇĂŶĚĚŽĐƵͲ
ĚƌĂŵĂƐĐŝŶĞŵĂƚŝĐĨŝůŵƐ͖ƉƌĞͲƌĞĐŽƌĚĞĚǀŝĚĞŽƚĂƉĞƐ͕ǀŝƐƵĂů
ĚŝƐĐƐ͕ĂŶĚŵĂŐŶĞƚŝĐƚĂƉĞƐǁŝƚŚƐŽƵŶĚĂŶĚŝŵĂŐĞƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐ
ŶĞǁƐĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ƐŽƵŶĚƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐŶĞǁƐ
ĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ĨĂǆŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
ƚĞůĞƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͕ĂŶĚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖
ĐŽŵƉƵƚĞƌƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐĨŽƌƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĚĂƚĂ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŵƉƵƚĞƌƉƌŝŶƚĞƌƐĨŽƌŶŽŶͲƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ







 30304 : العالمة التجارية رقم
 اإليواء،واملشروابت
توفري االطعمة
 خدمات: من اجل
5 : يف الصنف
7102 /14/07 : التاريخ
 والبارات والتموين
 خدمات املطاعم,املؤقت

 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
ابالخبار

املتعلقة

الصوتية

التسجيالت

,والتعليق

 اجهزة التليتايربايرت لنقل, اجهزة الفاكس,والتعليق
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2017/10/1 العدد التاسع عرش


In the name of: beIN Media Group L.L.C.

 شركة جمموعة يب إن ميداي: أبسم

; 39 Ϳ

ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ͕
dsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂͲ
YĂƚĂƌ

.م.م.ذ

 بن يوووا بووو:

العنووو ا

جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو

: ص ب, موووووو ار

 بوووووون,

التلفزيوووووو

/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ




727



 بوار,

ت

 قطر-  الوو ا27271

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



,سوووب رتس







Trade Mark No.: 31320
In Class: 45







 30371 : العالمة التجارية رقم

; 39 Ϳ

 49 : يف الصنف

Date: 12/04/2017

 7102/14/07 : التاريخ
واجتماعية يقدمها اخرون
 خدمات شخصية: من اجل
30304 : العالمة التجارية رقم


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗
WĞƌƐŽŶĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚďǇ
Trade Mark No.: 31314

ŽƚŚĞƌƐƚŽŵĞĞƚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ůŝĐĞŶƐŝŶŐŽĨƌĂĚŝŽ
In Class: 9
ƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ĨŝůŵƐ͕ŵŽƚŝŽŶƉŝĐƚƵƌĞƐ͕
Date: 12/04/2017
ĂƵĚŝŽĂŶĚͬŽƌǀŝƐƵĂůŵĂƚĞƌŝĂů͕sƐ͖ĂĚǀŝƐŽƌǇƐĞƌǀŝĐĞƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐƌĞĐŽƌĚĞƌƐĨŽƌƚŚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
ĂŶĚƌĞƉůĂǇŽĨƐŽƵŶĚĂŶĚŝŵĂŐĞƐ͖ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌǇĂŶĚĚŽĐƵͲ
ƌĞůĂƚŝŶŐƚŽŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂůƉƌŽƉĞƌƚǇŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚǇ
ĚƌĂŵĂƐĐŝŶĞŵĂƚŝĐĨŝůŵƐ͖ƉƌĞͲƌĞĐŽƌĚĞĚǀŝĚĞŽƚĂƉĞƐ͕ǀŝƐƵĂů
ĚŝƐĐƐ͕ĂŶĚŵĂŐŶĞƚŝĐƚĂƉĞƐǁŝƚŚƐŽƵŶĚĂŶĚŝŵĂŐĞƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐ
ůŝĐĞŶƐŝŶŐŽƌƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞůŝĐĞŶƐŝŶŐ͖
ŶĞǁƐĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ƐŽƵŶĚƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐŶĞǁƐ
ĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ĨĂǆŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶŽĨĐŽƉǇƌŝŐŚƚƉƌŽƚĞĐƚĞĚŵĂƚĞƌŝĂů͖ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ
ƚĞůĞƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͕ĂŶĚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖
ŽĨƌŝŐŚƚƐŽĨƌĂĚŝŽƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ĨŝůŵƐ͕
ĐŽŵƉƵƚĞƌƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐĨŽƌƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĚĂƚĂ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŵƉƵƚĞƌƉƌŝŶƚĞƌƐĨŽƌŶŽŶͲƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ
ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶŽĨŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂůƉƌŽƉĞƌƚǇŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚǇ
ŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ďůĂŶŬŵĂŐŶĞƚŝĐĚŝƐĐƐ͖ďůĂŶŬǀŝĚĞŽ
ƚĂƉĞƐ͖ďůĂŶŬŵĂŐŶĞƚŝĐƚĂƉĞƐĨŽƌĂƵĚŝŽĂŶĚǀŝĚĞŽƐŝŐŶĂůƐ͖
ƌŝŐŚƚƐ͖ŝƐƐƵĞŽĨůŝĐĞŶƐŝŶŐƌŝŐŚƚƐ͖ůŝĐĞŶƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ǀŝĚĞŽĚŝƐƉůĂǇƵŶŝƚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŬĞǇďŽĂƌĚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂůƉƌŽƉĞƌƚǇŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚǇ
ƐŽĨƚǁĂƌĞƵƐĞĚƚŽĚŝƐƉůĂǇŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ





 5 : يف الصنف
ترخيص برامج الراديو وبرامج
,لتلبية حاجات االفراد
 7102 /14/07 : التاريخ

التلفاز واالفالم والرسوم املتحركة واملواد املسموعة
االستشارية
,طة دي
دياشريف
 او املرئية و/و
,املرئية
اخلدمات االقراص
,الفيديو املسجلة
,الدرامية
 التسجيالت االلكرتونية لنقل والرد على: من اجل
 االفالم السينمائية الواثئقية والواثئقية,الصوت والصورة

واالشرطة املغناطيسية الصوتية واملرئية اخلاصة ابالخبار

املتعلقة امللكية
الفكرية او
املتعلقة حبماية او تراخيص امللكية
 التسجيالت الصوتية,والتعليق
 استثمار مواد, ترخيص برامج الكمبيوتر,الصناعية

ابالخبار

 اجهزة التليتايربايرت لنقل, اجهزة الفاكس,والتعليق
ملحقات
,والكمبيوترات
,اهلواتف
,املعلومات




 استثمار حقوق برامج الراديو,احملمية
حقوق املؤلف
الكمبيوتر

 طابعات,لنقل املعلومات والبياانت
االلكرتونية للمعلومات املصورة وغري

ŵĞŵŽƌŝĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŝŶƚĞƌĨĂĐĞƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐ͖ĚŝŐŝƚĂůƐŝŐŶĂů



الكمبيوتر

ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌƐƚŽĐŽŶǀĞƌƚƐŽƵŶĚƚŽĚŝŐŝƚĂůĚĂƚĂĂŶĚǀŝĐĞ
Trade Mark
No.: 31320
ƌŝŐŚƚƐ͖ƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨŚŽƌŽƐĐŽƉĞƐ͖ƐĞĐƵƌŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞ
 استثمار
30371
 : رقم
التلفازية
وبرامج التجار
العالمة
يديو
اشرطة
,الفارغة
املغناطيسية
االقراص
,املصورة
الفكالفرية
امللكية
حقوق
,واالفالم
ǀĞƌƐĂ͖ĂŶĚǀŝƐƵĂůĚŝŐŝƚĂůƚƌĂŶƐŵŝƚƚĞƌƐ
 االشرطة املغناطيسية الفارغة لالشارات,الفارغة
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨƉƌŽƉĞƌƚǇĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͖ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂŶĚ
In Class: 45

49
:
الصنف
يف
,حقوق الفيديو
وحدات عرض
او امللكية الصوتية
,الرتاخيص
اصدار,واملرئية
,الصناعية
ƐŽĐŝĂůŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨŚŽƌŽƐĐŽƉĞƐŽŶůŝŶĞ͖ لوحات
لعرض
الكمبيوتر
برامج
,الكمبيوترات
مفاتيح
Date:
12/04/2017
 7102/14/07 : التاريخ
ƉĞƌƐŽŶĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚďǇŽƚŚĞƌƐƚŽŵĞĞƚ
ملحقات
,الكمبيوتر
 ذا,املصورة
الفكرية او
كراتامللكية
حقوق
 ادارة,املعلومات
خدمات الرتاخيص
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĞƌƐŽŶĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚďǇ لتحويل
ƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƌĞůĂƚŝŶŐƚŽĂůůƚŚĞ
اخرون
يقدمها
واجتماعية
الرقمية
االشارات
شخصية انقالت
,خدمات للكمبيوتر
 الواجهة: من اجل
ŽƚŚĞƌƐƚŽŵĞĞƚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ůŝĐĞŶƐŝŶŐŽĨƌĂĚŝŽ  امنية
الرقمية املرئية
اقالت
 والن,والعكس
الصوت اىل
ĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚŽŶͲůŝŶĞĨƌŽŵĂĐŽŵƉƵƚĞƌ
خدمات
,االبراج
توفريرقميخدمة
,الصناعية
امج
ر
وب
اديو
ر
ال
برامج
ترخيص
,
فراد
اال
امللكيةحاجات
لتلبية
ƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ĨŝůŵƐ͕ŵŽƚŝŽŶƉŝĐƚƵƌĞƐ͕
ĚĂƚĂďĂƐĞŽƌǀŝĂĂŚĞůƉůŝŶĞŽƌƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ


ĂƵĚŝŽĂŶĚͬŽƌǀŝƐƵĂůŵĂƚĞƌŝĂů͕sƐ͖ĂĚǀŝƐŽƌǇƐĞƌǀŝĐĞƐ
ƌĞůĂƚŝŶŐƚŽŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂůƉƌŽƉĞƌƚǇŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚǇ
ůŝĐĞŶƐŝŶŐŽƌƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞůŝĐĞŶƐŝŶŐ͖
ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶŽĨĐŽƉǇƌŝŐŚƚƉƌŽƚĞĐƚĞĚŵĂƚĞƌŝĂů͖ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ
ŽĨƌŝŐŚƚƐŽĨƌĂĚŝŽƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ĨŝůŵƐ͕
ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶŽĨŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂůƉƌŽƉĞƌƚǇŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚǇ
ƌŝŐŚƚƐ͖ŝƐƐƵĞŽĨůŝĐĞŶƐŝŶŐƌŝŐŚƚƐ͖ůŝĐĞŶƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂůƉƌŽƉĞƌƚǇŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚǇ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.

بكات
التقدمي والش
املمتلكات واالفر
املسموعة
خدمات واملواد
 املتحركة,اد
والرسوم
حلماية واالفالم
التلفاز

االستشارية,اونالين
اخلدمات
,دي االبيفراجدي
 او/و
خدمات
مباشرة
 وتقدمي,املرئية
االجتماعية
املتعلقة حبماية او تراخيص امللكية الفكرية او امللكية
حاجات
شخصية واجتماعية يقدمها اخرون لتلبية
 استثمار مواد, ترخيص برامج الكمبيوتر,الصناعية
 تقدمي املعلومات املتعلقة بكافة اخلدمات,االفراد

 استثمار حقوق برامج الراديو,حقوق املؤلف احملمية

املذكورة مباشرة اونالين من خالل قواعد بياانت
 حموسبة او من خالل خطوط املساعدة او عرب االنرتنت

 شركة جمموعة يب إن ميداي: أبسم

ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ͕
dsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂͲ
YĂƚĂƌ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





.م.م.ذ

, بن يوووا بووو ت سوووب رتس: العنووو ا
 بوار,

جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو

: ص ب,  بوووووون موووووو ار,

التلفزيوووووو

 قطر-  الوو ا27271

/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ



املذكورة مباشرة اونالين من خالل قواعد بياانت
حموسبة او من خالل خطوط املساعدة او عرب االنرتنت

كة جمموعة يب إن ميداي
أبسم  :شر
ذ.م.م.

 :بن يوووا بووو

العنووو ا

جمووووول االوا

العدد التاسع عرش 2017/10/1
التلفزيوووووو

ت

سوووب

وووووا والتلفزيووووو

 ,بوووووون

موووووور
ا

 27271الوو ا  -قطر


In the name of: beIN Media Group L.L.C.

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ
ͲdsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂ
YĂƚĂƌ

رتس,
 ,بوار

 ,ص ب:

عنوان التبليغ / '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
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ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


728






Ϳ ; 36

Trade Mark No.: 31321

العالمة التجارية رقم  30370 :

يف الصنف  5 :
التاريخ  7102/14/07 :







من اجل  :التسجيالت االلكرتونية لنقل والرد على
الصوت والصورة ,االفالم السينمائية الواثئقية والواثئقية
الدرامية ,اشرطة الفيديو املسجلة ,االقراص املرئية,

واالشرطة املغناطيسية الصوتية واملرئية اخلاصة ابالخبار
والتعليق ,التسجيالت الصوتية املتعلقة ابالخبار

والتعليق ,اجهزة الفاكس ,اجهزة التليتايربايرت لنقل
املعلومات ,اهلواتف ,والكمبيوترات ,ملحقات
الكمبيوتر لنقل املعلومات والبياانت ,طابعات

الكمبيوتر االلكرتونية للمعلومات املصورة وغري
املصورة ,االقراص املغناطيسية الفارغة ,اشرطة الفيديو
الفارغة ,االشرطة املغناطيسية الفارغة لالشارات

In Class: 9
Date: 12/04/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐƌĞĐŽƌĚĞƌƐĨŽƌƚŚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
ͲĂŶĚƌĞƉůĂǇŽĨƐŽƵŶĚĂŶĚŝŵĂŐĞƐ͖ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌǇĂŶĚĚŽĐƵ
ĚƌĂŵĂƐĐŝŶĞŵĂƚŝĐĨŝůŵƐ͖ƉƌĞͲƌĞĐŽƌĚĞĚǀŝĚĞŽƚĂƉĞƐ͕ǀŝƐƵĂů
ĚŝƐĐƐ͕ĂŶĚŵĂŐŶĞƚŝĐƚĂƉĞƐǁŝƚŚƐŽƵŶĚĂŶĚŝŵĂŐĞƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐ
ŶĞǁƐĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ƐŽƵŶĚƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐŶĞǁƐ
ĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ĨĂǆŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
͖ƚĞůĞƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͕ĂŶĚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ
ĐŽŵƉƵƚĞƌƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐĨŽƌƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĚĂƚĂ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŵƉƵƚĞƌƉƌŝŶƚĞƌƐĨŽƌŶŽŶͲƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ
ŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ďůĂŶŬŵĂŐŶĞƚŝĐĚŝƐĐƐ͖ďůĂŶŬǀŝĚĞŽ
͖ƚĂƉĞƐ͖ďůĂŶŬŵĂŐŶĞƚŝĐƚĂƉĞƐĨŽƌĂƵĚŝŽĂŶĚǀŝĚĞŽƐŝŐŶĂůƐ
ǀŝĚĞŽĚŝƐƉůĂǇƵŶŝƚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŬĞǇďŽĂƌĚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƐŽĨƚǁĂƌĞƵƐĞĚƚŽĚŝƐƉůĂǇŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŵĞŵŽƌŝĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŝŶƚĞƌĨĂĐĞƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐ͖ĚŝŐŝƚĂůƐŝŐŶĂů
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌƐƚŽĐŽŶǀĞƌƚƐŽƵŶĚƚŽĚŝŐŝƚĂůĚĂƚĂĂŶĚǀŝĐĞ
ǀĞƌƐĂ͖ĂŶĚǀŝƐƵĂůĚŝŐŝƚĂůƚƌĂŶƐŵŝƚƚĞƌƐ

الصوتية واملرئية ,وحدات عرض الفيديو ,لوحات
مفاتيح الكمبيوترات ,برامج الكمبيوتر لعرض
املعلومات املصورة ,ذاكرات الكمبيوتر ,ملحقات
الواجهة للكمبيوتر ,انقالت االشارات الرقمية لتحويل

الصوت اىل رقمي والعكس ,والناقالت الرقمية املرئية 

أبسم  :شركة جمموعة يب إن ميداي
ذ.م.م.

العنووو ا  :بن يوووا بووو ت سوووب رتس,
جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو

 ,بوار

التلفزيوووووو  ,بوووووون موووووو ار  ,ص ب:

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ
ͲdsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂ
YĂƚĂƌ

 27271الوو ا  -قطر

عنوان التبليغ / '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة


In the name of: beIN Media Group L.L.C.

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





العدد التاسع عرش 2017/10/1
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Ϳ ; 32
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Trade Mark No.: 31322
In Class: 16

العالمة التجارية رقم  30377 :
يف الصنف  06 :
التاريخ  7102/14/07 :

Date: 12/04/2017







من اجل  :املواد املطبوعة ,مبا فيها ,الكتب ,اجملالت
7102 /
يف14 /
والصحف07
التاريخ :
االحداث االخبارية احلالية ,الصور
جمال

العالمة التجارية رقم 30377 :
يف الصنف  06 :
من اجل

:



املواد املطبوعة ,مبا فيها ,الكتب ,اجملالت

والصحف يف جمال االحداث االخبارية احلالية ,الصور
املالية
الفوتوغرافية ,التقارير املطبوعة ذات اخلصائص
الفوتوغرافية ,التقارير املطبوعة ذات اخلصائص املالية

واالقتصادية والثقافية واملعلومات والبياانت السياسية
التعليمية,,
السياسية
واالقتصادية والثقافية واملعلومات والبياانت
املواد املطبوعة التدريسية والتعليمية ,واملواد
املطبوعة يف جمال االعالم والوسائط املتعددة واجملاالت
املطبوعة التدريسية والتعليمية ,واملواد التعليمية
املواد الصلة 
ذات

كة جمموعة يب إن ميداي
أبسم  :شر

Trade Mark No.:
31322
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
͕WƌŝŶƚĞĚŵĂƚƚĞƌ͕ŶĂŵĞůǇ͕ďŽŽŬƐ

In Class: 16
ŵĂŐĂǌŝŶĞƐĂŶĚŶĞǁƐůĞƚƚĞƌƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨĐƵƌƌĞŶƚŶĞǁƐ
Date: 12/04/2017
͕ĞǀĞŶƚƐ͖ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚƌĞƉŽƌƚƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐĨŝŶĂŶĐŝĂů
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WƌŝŶƚĞĚŵĂƚƚĞƌ͕ŶĂŵĞůǇ͕ďŽŽŬƐ
ŵĂŐĂǌŝŶĞƐĂŶĚŶĞǁƐůĞƚƚĞƌƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨĐƵƌƌĞŶƚŶĞǁƐ
͖ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚƉŽůŝƚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĚĂƚĂ
͕ĞǀĞŶƚƐ͖ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚƌĞƉŽƌƚƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐĨŝŶĂŶĐŝĂů
͖ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚƉŽůŝƚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĚĂƚĂ
ƉƌŝŶƚĞĚŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂů͕ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů͕ĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ
ƉƌŝŶƚĞĚŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂů͕ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů͕ĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ
ŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨŵĞĚŝĂ͕ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂĂŶĚƌĞůĂƚĞĚĨŝĞůĚƐ
ŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨŵĞĚŝĂ͕ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂĂŶĚƌĞůĂƚĞĚĨŝĞůĚƐ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.

املطبوعة يف جمال االعالم والوسائط املتعددة واجملاالت
ذ.م.م.
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ
ͲdsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂ
ذات الصلة 
YĂƚĂƌ
الكلمات والعبارات
InĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
the name of: beIN Media
Group L.L.C.
ابستخدام ميداي
املطلقجمموعة يب إن
احلماية شركة
أبسم :

عنوان التبليغ / '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
ذ.م.م.
 :بن يوووا بووو

العنووو ا

جمووووول االوا

التلفزيوووووو

سوووب رتس,

ت

وووووا والتلفزيووووو

 ,بوووووون

موووووور
ا

 ,بوار

 ,ص ب:

 27271الوو ا  -قطر

:



ان

هذه

تسجيل

اليعطي

العالمة

اصحاهبا

مبعزل عن
العالمةبن يوووا بووو ت سوووب رتس,
العنووو ا :


 ,بوار

جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو

التلفزيوووووو  ,بوووووون موووووو ار  ,ص ب:




حق

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ
ͲdsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂ
 YĂƚĂƌ

 27271الوو ا  -قطر

عنوان التبليغ / '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

Ϳ ; 32



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :






احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة



; 32 730
Ϳ











العالمة التجارية رقم 30377 :
يف الصنف  06 :

Ϳ ; 32

التاريخ 7102 /14 /07 :



Date: 12/04/2017



من اجل  :اخلدمات االعالنية والعامة اليت تبث عرب
املالية
اخلصائص
املطبوعة ذات
الفوتوغرافية,
لالخرين,
التلفزيونية
التقارير االعالنية
اخلدمات
التلفاز,
واالقتصادية والثقافية واملعلومات والبياانت السياسية,

من اجل  :املواد املطبوعة ,مبا فيها ,الكتب ,اجملالت
والصحف يف جمال االحداث االخبارية احلالية ,الصور

وخدمات االعالانت التجارية لالخرين ,خدمات البيع
ابلتجزئة 
كة جمموعة يب إن ميداي
أبسم  :شر

املواد املطبوعة التدريسية والتعليمية ,واملواد التعليمية

املطبوعة يف جمال االعالم والوسائط املتعددة واجملاالت
ذات الصلة 

أبسم  :شركة جمموعة يب إن ميداي
 :بن يوووا بووو

جمووووول االوا

ذ.م.م.

التلفزيوووووو




ت

سوووب رتس,

وووووا والتلفزيووووو

 ,بوووووون

موووووور
ا

 27271الوو ا  -قطر

Trade Mark No.: 31323
In Class: 35
Trade Mark No.: 31322
In Class: 16



التاريخ  7102/14/07 :

ذ.م.م.





العالمة التجارية رقم  30373 :
يف الصنف  39 :

العنووو ا



 ,بوار

 ,ص ب:

العنووو ا  :بن يوووا بووو ت سوووب رتس,



Date: 12/04/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŶĚƉƵďůŝĐŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽďĞ

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WƌŝŶƚĞĚŵĂƚƚĞƌ͕ŶĂŵĞůǇ͕ďŽŽŬƐ

ŵĂŐĂǌŝŶĞƐĂŶĚŶĞǁƐůĞƚƚĞƌƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨĐƵƌƌĞŶƚŶĞǁƐ
͕ĞǀĞŶƚƐ͖ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚƌĞƉŽƌƚƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐĨŝŶĂŶĐŝĂů
͖ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚƉŽůŝƚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĚĂƚĂ
ƉƌŝŶƚĞĚŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂů͕ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů͕ĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ
ŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨŵĞĚŝĂ͕ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂĂŶĚƌĞůĂƚĞĚĨŝĞůĚƐ

ďƌŽĂĚĐĂƐƚŽǀĞƌƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƐ͖ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ
͕ĨŽƌŽƚŚĞƌƐ͖ĂŶĚĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌƐ
ƌĞƚĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.

In the name of: beIN Media Group L.L.C.

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ
ͲdsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂ
YĂƚĂƌ

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ

عنوان التبليغ / '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

من اجل  :اخلدمات االعالنية والعامة اليت تبث عرب
التلفاز ,اخلدمات االعالنية التلفزيونية لالخرين,

العدد التاسع عرش 2017/10/1

وخدمات االعالانت التجارية لالخرين ,خدمات البيع
ابلتجزئة املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
احلماية
ذات االستخدام العام
شركةالوصفية
والرسومات
واألرقامميداي
جمموعة يب إن
أبسم :

مبعزلم.عن العالمة
ذ.م.


 ,بوار

التلفزيوووووو  ,بوووووون موووووو ار  ,ص ب:
 27271الوو ا  -قطر

عنوان التبليغ / '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

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

مبعزل عن العالمة







العالمة التجارية رقم  30374 :
يف الصنف  32 :




العالمة التجارية رقم 30377 :
يف الصنف  06 :
التاريخ 7102 /14 /07 :











Date: 12/04/2017



من اجل  :خدمات البث التلفزيوين واالذاعي ,خدمات
الفوتوغرافية ,التقارير املطبوعة ذات اخلصائص املالية
وكاالت االخبار ,مبا فيها نقل االخبار ملؤسسات تقارير
واالقتصادية والثقافية واملعلومات والبياانت السياسية,

اخبارية 
جمموعة يبيب إنإن ميداي
كة جمموعة
شركة
أبسم  ::شر
أبسم
ميداي

املواد املطبوعة التدريسية والتعليمية ,واملواد التعليمية

املطبوعة يف جمال االعالم والوسائط املتعددة واجملاالت
ذات الصلة 

 :بن يوووا بووو

ت

سوووب رتس,

وووووا والتلفزيووووو



Trade Mark No.: 31322
In Class: 16



التاريخ  7102/14/07 :

ذ.م.م.

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

Trade Mark No.: 31324
In Class: 38

من اجل  :املواد املطبوعة ,مبا فيها ,الكتب ,اجملالت
والصحف يف جمال االحداث االخبارية احلالية ,الصور

جمووووول االوا

Ϳ ; 35

 ,بوار



Date: 12/04/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dĞůĞǀŝƐŝŽŶĂŶĚǀŝĚĞŽďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐ

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WƌŝŶƚĞĚŵĂƚƚĞƌ͕ŶĂŵĞůǇ͕ďŽŽŬƐ

ŵĂŐĂǌŝŶĞƐĂŶĚŶĞǁƐůĞƚƚĞƌƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨĐƵƌƌĞŶƚŶĞǁƐ
͕ĞǀĞŶƚƐ͖ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚƌĞƉŽƌƚƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐĨŝŶĂŶĐŝĂů
͖ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚƉŽůŝƚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĚĂƚĂ
ƉƌŝŶƚĞĚŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂů͕ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů͕ĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ
ŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨŵĞĚŝĂ͕ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂĂŶĚƌĞůĂƚĞĚĨŝĞůĚƐ

ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĂŶĚŶĞǁƐĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŶĞǁƐ
ŝƚĞŵƐƚŽŶĞǁƐƌĞƉŽƌƚŝŶŐŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶƐ

In the
the name
name of:
of:beIN
beIN Media
Media Group
Group L.L.C.
L.L.C.
In

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ
ͲdsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂ
YĂƚĂƌ


͕ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ
 العنووو ا  :بن يوووا بووو ت سوووب رتس,
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

عنوان التبليغ / '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
ͲdsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂ
Trade
Mark No.: 31324
30374
التجاريةاالوارقم  :
 W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚبوار
التلفزيووووو  ,
وووووا و
العالمةجمووووول

YĂƚĂƌ
InClass: 38
التلفزيو:
يفانالصنف
اصحاهبا حق
اليعطي
ص ب:
العالمةموووووو ار ,
هذهبوووووون
تسجيلووووو ,32
التلفزيوووووو
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ذ.م.م.

In the name of: beIN Media Group L.L.C.
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العنووو ا

ďƌŽĂĚĐĂƐƚŽǀĞƌƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƐ͖ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ
͕ĨŽƌŽƚŚĞƌƐ͖ĂŶĚĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌƐ
479
ƌĞƚĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐ

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ
ͲdsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂ
YĂƚĂƌ

العنووو ا  :بن يوووا بووو ت سوووب رتس,
وووول االوا وووووا والتلفزيووووو
جمو 

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŶĚƉƵďůŝĐŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽďĞ

 ,بوووووون

موووووور
ا

 ,ص ب:

 27271الوو ا  -قطر

:





Date: 12/04/2017
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
dĞůĞǀŝƐŝŽŶĂŶĚǀŝĚĞŽďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐ

/14ا -
/07الوو
27271
قطر 
7102
التاريخ :
/
'/W
Ͳ
dDW
ŐĞŶƚƐ
:
التبليغ
عنواناجل  :خدمات البث التلفزيوين واالذاعي ,خدمات
من
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĂŶĚŶĞǁƐĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŶĞǁƐ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

وكاالت االخبار ,مبا فيها نقل االخبار ملؤسسات تقارير
ŝƚĞŵƐƚŽŶĞǁƐƌĞƉŽƌƚŝŶŐŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶƐ

اخبارية 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
In the name of: beIN Media Group L.L.C.
أبسم  :شركة جمموعة يب إن ميداي

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
ذ.م.م.
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ
االستخدام العام
واألرقام ذات
الوصفية
سوووب رتس,
يوووا بووو ت
والرسومات  :بن
العنووو ا
ͲdsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂ
االوا وووووا والتلفزيووووو  ,بوار
مبعزل جمو
عنوووولالعالمة
YĂƚĂƌ
 التلفزيوووووو  ,بوووووون موووووو ار  ,ص ب:
 27271الوو ا  -قطر


عنوان التبليغ / '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



480

العدد التاسع عرش 2017/10/1
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Trade Mark No.: 31325

العالمة التجارية رقم  30379 :




يف الصنف  40 :
التاريخ  7102/14/07 :
التاريخ  7102 /14 /07 :

العالمة التجارية رقم 30377 :
يف الصنف  06 :

In Class: 41
Date: 12/04/2017
Date: 12/04/2017



Trade Mark No.: 31322
In Class: 16



من اجل  :اخلدمات الرتفيهية ,مبا فيها انتاج الربامج

من اجل  :املواد املطبوعة ,مبا فيها ,الكتب ,اجملالت
والصحف يف جمال االحداث االخبارية احلالية ,الصور
الفوتوغرافية ,التقارير املطبوعة ذات اخلصائص املالية

التلفزيونية ,خصوصا االخبار ,الواثئقيات ,الربامج
واجملاالت
والوسائط املتعددة
والثقافية,االعالم
املطبوعة يف جمال
واالقتصادية ,انتاج
والتقارير املالية
الرايضية

واالقتصادية والثقافية واملعلومات والبياانت السياسية,
املواد املطبوعة التدريسية والتعليمية ,واملواد التعليمية


ذات الصلة

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WƌŝŶƚĞĚŵĂƚƚĞƌ͕ŶĂŵĞůǇ͕ďŽŽŬƐ

ŵĂŐĂǌŝŶĞƐĂŶĚŶĞǁƐůĞƚƚĞƌƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨĐƵƌƌĞŶƚŶĞǁƐ
͕ĞǀĞŶƚƐ͖ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚƌĞƉŽƌƚƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐĨŝŶĂŶĐŝĂů
͖ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚƉŽůŝƚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĚĂƚĂ
ƉƌŝŶƚĞĚŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂů͕ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů͕ĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ
ŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨŵĞĚŝĂ͕ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂĂŶĚƌĞůĂƚĞĚĨŝĞůĚƐ

͕ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŶĞǁƐ
͕ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌŝĞƐ͕ƐƉŽƌƚĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůƉƌŽŐƌĂŵƐĂŶĚĨŝŶĂŶĐŝĂů
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚƉŽůŝƚŝĐĂůƌĞƉŽƌƚƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨĐŝŶĞŵĂƚŝĐ
ĨŝůŵƐ͖ĂŶĚŶĞǁƐĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ŐĂƚŚĞƌŝŶŐĂŶĚ
In the name of: beIN Media Group L.L.C.
ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨŶĞǁƐ

ميداي
يب إن
كة
االفالم شر
أبسم :
االخبار خصوصا جتميع
كاالت
جمموعةوو
السينمائية,
ذ.م.م.
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ
احلمايةاالخبار
ونشر
الكلمات والعباراتͲdsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂ
املطلق ابستخدام
YĂƚĂƌ
In the name of: beIN Media Group L.L.C.
واألرقامميداي
جمموعة يب إن
أبسم  :شر
ذات االستخدام العام
والرسوماتكةالوصفية
 :بن يوووا بووو

العنووو ا

جمووووول االوا

التلفزيوووووو

ت

سوووب رتس,

وووووا والتلفزيووووو

 ,بوووووون

موووووور
ا

 ,بوار

 ,ص ب:

 27271الوو ا  -قطر

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ / '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

ذ.م.
مبعزلم.عن العالمة
 العنووو ا  :بن يوووا بووو ت سوووب رتس,
جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ
Ͳ dsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂ
YĂƚĂƌ

 ,بوار





التلفزيوووووو  ,بوووووون موووووو ار  ,ص ب:
 27271الوو ا  -قطر

عنوان التبليغ / '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق



Ϳ ; 40



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :






احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة
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العالمة التجارية رقم  30376 :
يف الصنف  49 :






التاريخ  7102/14/07 :
العالمة التجارية رقم 30377 :

Ϳ ; 40




يف الصنف  06 :
شخصية واجتماعية يقدمها اخرون
خدمات
اجل
من
7102 /
14 /07: :
التاريخ
املواد املطبوعة ,مبا فيها ,الكتب ,اجملالت
من اجل
امج
اديو ,وبر
برامج الر
ترخيص
االفراد,
لتلبية
الصور
احلالية
االخبارية
االحداث
حاجاتجمال
والصحف يف

Trade Mark No.: 31326
In Class: 45
Date:
12/04/2017
Trade Mark No.: 31322

In Class: 16
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
WĞƌƐŽŶĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚďǇ
Date: 12/04/2017

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WƌŝŶƚĞĚŵĂƚƚĞƌ͕ŶĂŵĞůǇ͕ďŽŽŬƐ
ŽƚŚĞƌƐƚŽŵĞĞƚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ůŝĐĞŶƐŝŶŐŽĨƌĂĚŝŽ
:
ŵĂŐĂǌŝŶĞƐĂŶĚŶĞǁƐůĞƚƚĞƌƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨĐƵƌƌĞŶƚŶĞǁƐ
͕ĞǀĞŶƚƐ͖ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚƌĞƉŽƌƚƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐĨŝŶĂŶĐŝĂů
͕ƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ĨŝůŵƐ͕ŵŽƚŝŽŶƉŝĐƚƵƌĞƐ
͖ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚƉŽůŝƚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĚĂƚĂ
الفوتوغرافية ,التقارير املطبوعة ذات اخلصائص املالية
ƉƌŝŶƚĞĚŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂů͕ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů͕ĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ
ĂƵĚŝŽĂŶĚͬŽƌǀŝƐƵĂůŵĂƚĞƌŝĂů͕sƐ͖ĂĚǀŝƐŽƌǇƐĞƌǀŝĐĞƐ
واملواد السياسية,
والبياانت
واملعلومات
والثقافية
واالقتصادية
املسموعة
املتحركة
والرسوم
واالفالم
التلفاز
ŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨŵĞĚŝĂ͕ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂĂŶĚƌĞůĂƚĞĚĨŝĞůĚƐ
املواد املطبوعة التدريسية والتعليمية ,واملواد التعليمية
ƌĞůĂƚŝŶŐƚŽŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂůƉƌŽƉĞƌƚǇŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚǇ
والوسائط
املطبوعة يف
واجملاالتية
املتعددةاالستشار
اخلدمات
االعالم دي,
جمال دي يف
املرئية و
و /او
͖ůŝĐĞŶƐŝŶŐŽƌƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞůŝĐĞŶƐŝŶŐ
ذات الصلة 
ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶŽĨĐŽƉǇƌŝŐŚƚƉƌŽƚĞĐƚĞĚŵĂƚĞƌŝĂů͖ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ
In the name of: beIN Media Group L.L.C.
كة جمموعة يب إن ميداي
أبسم  :شر
املتعلقة حبماية او تراخيص امللكية الفكرية او امللكية
ذ.م.م.
͕ŽĨƌŝŐŚƚƐŽĨƌĂĚŝŽƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ĨŝůŵƐ
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ
سوووب رتس,
ت
 :بن يوووا بووو
العنووو ا
ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶŽĨŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂůƉƌŽƉĞƌƚǇŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚǇ
مواد
استثمار
,
الكمبيوتر
برامج
ترخيص
,
الصناعية
ͲdsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂ
 ,بوار
جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو
YĂƚĂƌ
موووووور  ,ص ب:
ا
 ,بوووووون
التلفزيوووووو
͖ƌŝŐŚƚƐ͖ŝƐƐƵĞŽĨůŝĐĞŶƐŝŶŐƌŝŐŚƚƐ͖ůŝĐĞŶƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ
الراديو
برامج
حقوق
استثمار
احملمية,
حقوق
 قطراملؤلفالوو ا
27271
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂůƉƌŽƉĞƌƚǇŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚǇ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
عنوان التبليغ / '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
ƌŝŐŚƚƐ͖ƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨŚŽƌŽƐĐŽƉĞƐ͖ƐĞĐƵƌŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
حقوق امللكية الفكرية
وبرامج التلفاز واالفالم ,استثمار




͕ƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ĨŝůŵƐ͕ŵŽƚŝŽŶƉŝĐƚƵƌĞƐ
ĂƵĚŝŽĂŶĚͬŽƌǀŝƐƵĂůŵĂƚĞƌŝĂů͕sƐ͖ĂĚǀŝƐŽƌǇƐĞƌǀŝĐĞƐ
التلفاز واالفالم والرسوم املتحركة واملواد املسموعة
ƌĞůĂƚŝŶŐƚŽŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂůƉƌŽƉĞƌƚǇŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚǇ
و /او املرئية و دي يف دي ,اخلدمات االستشارية
͖ůŝĐĞŶƐŝŶŐŽƌƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞůŝĐĞŶƐŝŶŐ
العدد التاسع عرش 2017/10/1
481
ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶŽĨĐŽƉǇƌŝŐŚƚƉƌŽƚĞĐƚĞĚŵĂƚĞƌŝĂů͖ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ
املتعلقة حبماية او تراخيص امللكية الفكرية او امللكية
͕ŽĨƌŝŐŚƚƐŽĨƌĂĚŝŽƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ĨŝůŵƐ
الصناعية ,ترخيص برامج الكمبيوتر ,استثمار مواد ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶŽĨŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂůƉƌŽƉĞƌƚǇŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚǇ
͖ƌŝŐŚƚƐ͖ŝƐƐƵĞŽĨůŝĐĞŶƐŝŶŐƌŝŐŚƚƐ͖ůŝĐĞŶƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ
حقوق املؤلف احملمية ,استثمار حقوق برامج الراديو
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂůƉƌŽƉĞƌƚǇŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚǇ
ƌŝŐŚƚƐ͖ƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨŚŽƌŽƐĐŽƉĞƐ͖ƐĞĐƵƌŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞ
وبرامج التلفاز واالفالم ,استثمار حقوق امللكية الفكرية
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨƉƌŽƉĞƌƚǇĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͖ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂŶĚ
او امللكية الصناعية ,اصدار حقوق الرتاخيصƐŽĐŝĂůŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨŚŽƌŽƐĐŽƉĞƐŽŶůŝŶĞ͖ ,
ƉĞƌƐŽŶĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚďǇŽƚŚĞƌƐƚŽŵĞĞƚ
خدمات الرتاخيص ,ادارة حقوق امللكية الفكرية او
ƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƌĞůĂƚŝŶŐƚŽĂůůƚŚĞ
خدمات امنية
شخصي ةالصناعية,
امللكية
حاجات ĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚŽŶͲůŝŶĞĨƌŽŵĂĐŽŵƉƵƚĞƌ
االبراج ,لتلبية
خدمة اخرون
توفرييقدمها
واجتماعية
ĚĂƚĂďĂƐĞŽƌǀŝĂĂŚĞůƉůŝŶĞŽƌƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ
اخلدمات
حلمايةاد ,تقدمي
االفر
بكافةوالشبكات
املتعلقةالتقدمي
املعلومات خدمات
املمتلكات واالفراد,
املذكورة مباشرة اونالين من خالل قواعد بياانت

االجتماعية ,تقدمي االبراج مباشرة اونالين ,خدمات

حموسبة او من خالل خطوط املساعدة او عرب االنرتنت 
يقدمهاميداياخرون لتلبية حاجات
واجتماعية
جمموعة يب إن
شخصي ةشركة
أبسم :

In the name of: beIN Media Group L.L.C.

ذ.م
االف.رماد ,.تقدمي املعلومات املتعلقة بكافة اخلدمات
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ
العنووو ا  :بن يوووا بووو ت سوووب رتس,
خاللبوارقواعد بياانت
املذكورة مباشرة اونالين من
ͲdsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂ
جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو ,
YĂƚĂƌ
ص اوب:عرب االنرتنت 
املساعدة
حموسبة او
ر ,
خطوطووووو ا
خاللووووون مو
من  ,بو
التلفزيوووووو

 27271الوو ا
قطرميداي
جمموعة -يب إن
أبسم  :شركة

In the name of: beIN Media Group L.L.C.
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ / '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
ذ.م.م.
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


͕ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ
العنووو ا  :بن يوووا بووو ت سوووب رتس,

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

الكلماتواروالعباراتͲdsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂ
التلفزيووووو  ,ب
االوا وووووا و
احلمايةجمووووول
ابستخدام
املطلق
YĂƚĂƌ
االستخدام العام
ذات ص ب:
واألرقامووووو ار ,
الوصفيةووووون مو
والرسوماتوووووو  ,بو
التلفزي


العالمة
مبعزل عن
الوو ا  -قطر
27271


عنوان التبليغ / '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
شخصي ة
االفراد,
كورة
املذ

يقدمها

واجتماعية

لتلبية

اخرون

او عرب االنرتنت



Me dia Group L.L.C.

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

ذ.م.م.

العنووو

ا

جمووووو ل

التلفزيوووووو
27271

:

بن يوووا

االوا
,

الوو

بووو

وووووا

بوووووون
ا

سوووب

ت

التلفزيووووو
و
موووووور
ا

 -قطر

,

ار
بو

ص

ب:

:

/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ
:
التبليغ
عنوان
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

حق
اصحاهبا
اليعطي
العالمة
هذه
تسجيل
ان

مبعزل عن العالمة


ابستخدام
املطلق
احلماية
والرسومات الوصفية واألرقام
ل عن العالمة
مبعز


name of: be IN



In the

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ
ͲdsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂ
YĂƚĂƌ

تس,
ر

,



Ϳ ; 47

حاجات

اخلدمات
بكافة
املتعلقة
املعلومات
تقدمي
بياانت
قواعد
خالل
من
اونالين
مباشرة

حموسبة او من خالل خطوط املساعدة
كة جمموعة يب إن ميداي
أبسم  :شر

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ






والعبارات
الكلمات
ذات االستخدام العام
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العالمة التجارية رقم  30372 :
يف الصنف  5 :




العالمة التجارية رقم 30372 :

يف الصنف 5 :





التاريخ  7102/14/07 :
التاريخ 7102 /14 /07 :

من اجل

:

Trade Mark No.: 31327
In Class : 9

Date: 12/04/2017
Date : 12/04/2017



التسجيالت االلكرتونية لنقل والرد على

الصوت والصورة ,االفالم السينمائية الواثئقية والواثئقية
الدرامية ,اشرطة الفيديو املسجلة ,االقراص املرئية,

واالشرطة املغناطيسية الصوتية واملرئية اخلاصة ابالخبار
والتعليق ,التسجيالت الصوتية املتعلقة ابالخبار

والتعليق ,اجهزة الفاكس ,اجهزة التليتايربايرت لنقل

املعلومات ,اهلواتف ,والكمبيوترات ,ملحقات

الكمبيوتر لنقل املعلومات والبياانت ,طابعات




Ϳ ; 47

Trade Mark No.: 31327
In Class: 9

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐƌĞĐŽƌĚĞƌƐĨŽƌƚŚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
ͲĂŶĚƌĞƉůĂǇŽĨƐŽƵŶĚĂŶĚŝŵĂŐĞƐ͖ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌǇĂŶĚĚŽĐƵ
ĚƌĂŵĂƐĐŝŶĞŵĂƚŝĐĨŝůŵƐ͖ƉƌĞͲƌĞĐŽƌĚĞĚǀŝĚĞŽƚĂƉĞƐ͕ǀŝƐƵĂů
ĚŝƐĐƐ͕ĂŶĚŵĂŐŶĞƚŝĐƚĂƉĞƐǁŝƚŚƐŽƵŶĚĂŶĚŝŵĂŐĞƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐ
ŶĞǁƐĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ƐŽƵŶĚƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐŶĞǁƐ
ĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ĨĂǆŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
͖ƚĞůĞƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͕ĂŶĚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ
ĐŽŵƉƵƚĞƌƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐĨŽƌƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĚĂƚĂ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŵƉƵƚĞƌƉƌŝŶƚĞƌƐĨŽƌŶŽŶͲƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ
ŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ďůĂŶŬŵĂŐŶĞƚŝĐĚŝƐĐƐ͖ďůĂŶŬǀŝĚĞŽ
͖ƚĂƉĞƐ͖ďůĂŶŬŵĂŐŶĞƚŝĐƚĂƉĞƐĨŽƌĂƵĚŝŽĂŶĚǀŝĚĞŽƐŝŐŶĂůƐ
ǀŝĚĞŽĚŝƐƉůĂǇƵŶŝƚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŬĞǇďŽĂƌĚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƐŽĨƚǁĂƌĞƵƐĞĚƚŽĚŝƐƉůĂǇŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ

ĚƌĂŵĂƐĐŝŶĞŵĂƚŝĐĨŝůŵƐ͖ƉƌĞͲƌĞĐŽƌĚĞĚǀŝĚĞŽƚĂƉĞƐ͕ǀŝƐƵĂů
ĚŝƐĐƐ͕ĂŶĚŵĂŐŶĞƚŝĐƚĂƉĞƐǁŝƚŚƐŽƵŶĚĂŶĚŝŵĂŐĞƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐ
ŶĞǁƐĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ƐŽƵŶĚƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐŶĞǁƐ
ĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͖ĨĂǆŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
482
͖ƚĞůĞƚǇƉĞǁƌŝƚĞƌƐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ƚĞůĞƉŚŽŶĞƐ͕ĂŶĚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ
ĐŽŵƉƵƚĞƌƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐĨŽƌƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĚĂƚĂ͖ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŽŵƉƵƚĞƌƉƌŝŶƚĞƌƐĨŽƌŶŽŶͲƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ
ŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ďůĂŶŬŵĂŐŶĞƚŝĐĚŝƐĐƐ͖ďůĂŶŬǀŝĚĞŽ
͖ƚĂƉĞƐ͖ďůĂŶŬŵĂŐŶĞƚŝĐƚĂƉĞƐĨŽƌĂƵĚŝŽĂŶĚǀŝĚĞŽƐŝŐŶĂůƐ
ǀŝĚĞŽĚŝƐƉůĂǇƵŶŝƚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŬĞǇďŽĂƌĚƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ƐŽĨƚǁĂƌĞƵƐĞĚƚŽĚŝƐƉůĂǇŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌ
ŵĞŵŽƌŝĞƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌŝŶƚĞƌĨĂĐĞƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐ͖ĚŝŐŝƚĂůƐŝŐŶĂů
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌƐƚŽĐŽŶǀĞƌƚƐŽƵŶĚƚŽĚŝŐŝƚĂůĚĂƚĂĂŶĚǀŝĐĞ
ǀĞƌƐĂ͖ĂŶĚǀŝƐƵĂůĚŝŐŝƚĂůƚƌĂŶƐŵŝƚƚĞƌƐ

الدرامية ,اشرطة الفيديو املسجلة ,االقراص املرئية,

واالشرطة املغناطيسية الصوتية واملرئية اخلاصة ابالخبار
العدد التاسع عرش 2017/10/1
والتعليق ,التسجيالت الصوتية املتعلقة ابالخبار
والتعليق ,اجهزة الفاكس ,اجهزة التليتايربايرت لنقل
املعلومات ,اهلواتف ,والكمبيوترات ,ملحقات
الكمبيوتر لنقل املعلومات والبياانت ,طابعات

الكمبيوتر االلكرتونية للمعلومات املصورة وغري
املصورة ,االقراص املغناطيسية الفارغة ,اشرطة الفيديو
الفارغة ,االشرطة املغناطيسية الفارغة لالشارات

الصوتية واملرئية ,وحدات عرض الفيديو ,لوحات
مفاتيح الكمبيوترات ,برامج الكمبيوتر لعرض
املعلومات املصورة ,ذاكرات الكمبيوتر ,ملحقات

الواجهة للكمبيوتر ,انقالت االشارات الرقمية لتحويل
الصوت اىل رقمي والعكس ,والناقالت الرقمية املرئية 

أبسم  :شركة جمموعة يب إن ميداي
ذ.م.م.

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ
ͲdsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂ
YĂƚĂƌ

العنووو ا  :بن يوووا بووو ت سوووب رتس,
جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو

In the name of: beIN Media Group L.L.C.

 ,بوار

التلفزيوووووو  ,بوووووون موووووو ار  ,ص ب:
 27271الوو ا  -قطر

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ / '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
شخصي ة
االفراد,
كورة
املذ

يقدمها

واجتماعية

لتلبية

اخرون

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

او عرب االنرتنت

ذ.م.م.

العنووو

ا

جمووووو ل

التلفزيوووووو

:

بن يوووا

االوا
,

مبعزل عن العالمة

27271

الوو

بووو

وووووا

بوووووون
ا

سوووب

ت

التلفزيووووو
و
موووووور
ا

 -قطر

,

ار
بو

ص



Me dia Group L.L.C.

ب:



:

/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ
:
التبليغ
عنوان
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

حق
اصحاهبا
اليعطي
العالمة
هذه
تسجيل
ان
ابستخدام
املطلق
احلماية
والرسومات الوصفية واألرقام
ل عن العالمة
مبعز






والعبارات
الكلمات
ذات االستخدام العام







ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
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العالمة التجارية رقم 30372 :

يف الصنف 5 :

التاريخ  7102/14/07 :

Ϳ ; 43






من اجل  :املواد املطبوعة ,مبا فيها ,الكتب ,اجملالت
والصحف يف جمال االحداث االخبارية احلالية ,الصور

الفوتوغرافية ,التقارير املطبوعة ذات اخلصائص املالية
واالقتصادية والثقافية واملعلومات والبياانت السياسية,
املواد املطبوعة التدريسية والتعليمية ,واملواد التعليمية

املطبوعة يف جمال االعالم والوسائط املتعددة واجملاالت
ذات الصلة 

أبسم  :شركة جمموعة يب إن ميداي





Ϳ ; 47

العالمة التجارية رقم  30372 :
يف الصنف  06 :

التاريخ 7102 /14 /07 :

name of: be IN

In the

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ
ͲdsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂ
YĂƚĂƌ

تس,
ر

,



حاجات

اخلدمات
بكافة
املتعلقة
املعلومات
تقدمي
بياانت
قواعد
خالل
من
اونالين
مباشرة

حموسبة او من خالل خطوط املساعدة
كة جمموعة يب إن ميداي
أبسم  :شر



Trade Mark No.: 31328
In Class: 16
Trade Mark No.: 31327
In Class : 9

Date: 12/04/2017

Date : 12/04/2017

͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WƌŝŶƚĞĚŵĂƚƚĞƌ͕ŶĂŵĞůǇ͕ďŽŽŬƐ
ŵĂŐĂǌŝŶĞƐĂŶĚŶĞǁƐůĞƚƚĞƌƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨĐƵƌƌĞŶƚŶĞǁƐ
͕ĞǀĞŶƚƐ͖ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͖ƉƌŝŶƚĞĚƌĞƉŽƌƚƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐĨŝŶĂŶĐŝĂů
͖ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚƉŽůŝƚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĚĂƚĂ
ƉƌŝŶƚĞĚŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂů͕ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů͕ĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ
ŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨŵĞĚŝĂ͕ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂĂŶĚƌĞůĂƚĞĚĨŝĞůĚƐ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.

͖ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚƉŽůŝƚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĚĂƚĂ
ƉƌŝŶƚĞĚŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂů͕ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů͕ĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ
ŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨŵĞĚŝĂ͕ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂĂŶĚƌĞůĂƚĞĚĨŝĞůĚƐ

الفوتوغرافية ,التقارير املطبوعة ذات اخلصائص املالية
واالقتصادية والثقافية واملعلومات والبياانت السياسية,

483

2017/10/1والتعليمية ,واملواد التعليمية
املطبوعة التدريسية
العدداملواد
التاسع عرش

املطبوعة يف جمال االعالم والوسائط املتعددة واجملاالت
ذات الصلة 

أبسم  :شركة جمموعة يب إن ميداي
ذ.م.م.

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ

العنووو ا  :بن يوووا بووو ت سوووب رتس,
جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو

In the name of: beIN Media Group L.L.C.

Ͳ dsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂ

 ,بوار

التلفزيوووووو  ,بوووووون موووووو ار  ,ص ب:

Ϳ ; 44

 27271الوو ا  -قطر

عنوان التبليغ / '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
شخصي ة
االفراد,
كورة
املذ

يقدمها

واجتماعية

لتلبية

اخرون



او عرب االنرتنت

ذ.م.م.



Me dia Group L.L.C.

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
العنووو

ا

جمووووو ل

التلفزيوووووو
27271

:

بن يوووا

االوا
,

الوو

بووو

وووووا

بوووووون
ا

سوووب

ت

التلفزيووووو
و
موووووور
ا

 -قطر

,

ار
بو

ص

ب:

:

/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ
:
التبليغ
عنوان
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

حق
اصحاهبا
اليعطي
العالمة
هذه
تسجيل
ان

مبعزل عن العالمة


ابستخدام
املطلق
احلماية
والرسومات الوصفية واألرقام

والعبارات
الكلمات
ذات االستخدام العام

ل عن العالمة
مبعز







يف الصنف  39 :
التاريخ  7102/14/07 :

التاريخ 7102 /14 /07 :
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In Class: 35
Date: 12/04/2017

Trade Mark No.: 31327
In Class : 9



Date : 12/04/2017



من اجل  :اخلدمات االعالنية والعامة اليت تبث عرب
التلفاز ,اخلدمات االعالنية التلفزيونية لالخرين,

وخدمات االعالانت التجارية لالخرين ,خدمات البيع

ابلتجزئة 
أبسم  :شركة جمموعة يب إن ميداي

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŶĚƉƵďůŝĐŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽďĞ

ďƌŽĂĚĐĂƐƚŽǀĞƌƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƐ͖ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ
͕ĨŽƌŽƚŚĞƌƐ͖ĂŶĚĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌƐ
ƌĞƚĂŝůƐĞƌǀŝĐĞƐ

In the name of: beIN Media Group L.L.C.

ذ.م.م.

العنووو ا  :بن يوووا بووو ت سوووب رتس,
جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ



Trade Mark No.: 31329

العالمة التجارية رقم  30375 :

العالمة التجارية رقم 30372 :

يف الصنف 5 :

In the

Ϳ ; 47







name of: be IN



͕ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ
ͲdsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂ
YĂƚĂƌ

تس,
ر

,

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

حاجات

اخلدمات
بكافة
املتعلقة
املعلومات
تقدمي
بياانت
قواعد
خالل
من
اونالين
مباشرة

حموسبة او من خالل خطوط املساعدة
كة جمموعة يب إن ميداي
أبسم  :شر

YĂƚĂƌ

 ,بوار

التلفزيوووووو  ,بوووووون موووووو ار  ,ص ب:

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ
ͲdsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂ
YĂƚĂƌ

 27271الوو ا  -قطر

عنوان التبليغ / '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

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


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :





كورة
املذ

مباشرة

اونالين

خالل

من

حموسبة او من خالل خطوط املساعدة
كة جمموعة يب إن ميداي
أبسم  :شر

قواعد

او عرب االنرتنت

ذ.م.م.

العنووو

ا

جمووووو ل

التلفزيوووووو

:

بن يوووا

االوا
,

الوو

بووو

وووووا

ت

التلفزيووووو
و

بوووووون
ا

سوووب
,

موووووور
ا

 -قطر

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ
ͲdsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂ
YĂƚĂƌ

تس,
ر

,

ار
بو

ص

بياانت



Me dia Group L.L.C.

ب:

العدد التاسع عرش 2017/10/1
27271

:

/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ
:
التبليغ
عنوان
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

حق
اصحاهبا
اليعطي
العالمة
هذه
تسجيل
ان
ابستخدام
املطلق
احلماية
والرسومات الوصفية واألرقام
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ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ

484


والعبارات
الكلمات
ذات االستخدام العام

ل عن العالمة
مبعز


name of: be IN

In the



Ϳ ; 47

Trade Mark No.: 31330

العالمة التجارية رقم  30331 :

يف الصنف  32 :
التاريخ  7102/14/07 :




العالمة التجارية رقم 30372 :

يف الصنف 5 :
التاريخ 7102 /14 /07 :

In Class: 38
Date: 12/04/2017



Trade Mark No.: 31327
In Class : 9



Date : 12/04/2017



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dĞůĞǀŝƐŝŽŶĂŶĚǀŝĚĞŽďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĂŶĚŶĞǁƐĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨŶĞǁƐ
ŝƚĞŵƐƚŽŶĞǁƐƌĞƉŽƌƚŝŶŐŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶƐ

من اجل  :خدمات البث التلفزيوين واالذاعي ,خدمات
وكاالت االخبار ,مبا فيها نقل االخبار ملؤسسات تقارير
اخبارية 

In the name of: beIN Media Group L.L.C.

أبسم  :شركة جمموعة يب إن ميداي
ذ.م.م.

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ
ͲdsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂ
YĂƚĂƌ

العنووو ا  :بن يوووا بووو ت سوووب رتس,

 ,بوار

جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو

التلفزيوووووو  ,بوووووون موووووو ار  ,ص ب:
 27271الوو ا  -قطر

عنوان التبليغ / '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق
شخصي ة
االفراد,
كورة
املذ

يقدمها

واجتماعية

لتلبية

اخرون

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام

او عرب االنرتنت

ذ.م.م.

العنووو

ا

جمووووو ل

التلفزيوووووو
27271

:

بن يوووا

االوا
,

الوو

بووو

وووووا

بوووووون
ا

سوووب

ت

التلفزيووووو
و
موووووور
ا

 -قطر

,

ار
بو

ص




Me dia Group L.L.C.

ب:

:

/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ
:
التبليغ
عنوان
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

حق
اصحاهبا
اليعطي
العالمة
هذه
تسجيل
ان

مبعزل عن العالمة


ابستخدام
املطلق
احلماية
والرسومات الوصفية واألرقام
ل عن العالمة
مبعز


name of: be IN

In the

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ
ͲdsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂ
YĂƚĂƌ

تس,
ر

,



حاجات

اخلدمات
بكافة
املتعلقة
املعلومات
تقدمي
بياانت
قواعد
خالل
من
اونالين
مباشرة

حموسبة او من خالل خطوط املساعدة
كة جمموعة يب إن ميداي
أبسم  :شر

Ϳ ; 46

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

والعبارات
الكلمات
ذات االستخدام العام



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
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Ϳ ; 47

















Trade Mark No.: 31331

العالمة التجارية رقم  30330 :

العالمة التجارية رقم 30372 :

يف الصنف 5 :
التاريخ 7102 /14 /07 :

Trade Mark No.: 31327
In Class : 9



Date : 12/04/2017



In Class: 41

يف الصنف  40 :

التاريخ  7102/14/07 :
من اجل  :اخلدمات الرتفيهية ,مبا فيها انتاج الربامج
التلفزيونية ,خصوصا االخبار ,الواثئقيات ,الربامج
الرايضية والثقافية ,والتقارير املالية واالقتصادية ,انتاج

االفالم السينمائية ,ووكاالت االخبار خصوصا جتميع

ونشر االخبار 
أبسم  :شركة جمموعة يب إن ميداي
ذ.م.م.

العنووو ا  :بن يوووا بووو ت سوووب رتس,
جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو  ,بوار

التلفزيوووووو  ,بوووووون موووووو ار  ,ص ب:

Date: 12/04/2017
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ
͕ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŶĞǁƐ
͕ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌŝĞƐ͕ƐƉŽƌƚĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůƉƌŽŐƌĂŵƐĂŶĚĨŝŶĂŶĐŝĂů
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚƉŽůŝƚŝĐĂůƌĞƉŽƌƚƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨĐŝŶĞŵĂƚŝĐ
ĨŝůŵƐ͖ĂŶĚŶĞǁƐĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ŐĂƚŚĞƌŝŶŐĂŶĚ
ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨŶĞǁƐ
In the name of: beIN Media Group L.L.C.

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ
ͲdsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂ
YĂƚĂƌ



الرايضية والثقافية ,والتقارير املالية واالقتصادية ,انتاج

ĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚƉŽůŝƚŝĐĂůƌĞƉŽƌƚƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨĐŝŶĞŵĂƚŝĐ
ĨŝůŵƐ͖ĂŶĚŶĞǁƐĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ͕ŐĂƚŚĞƌŝŶŐĂŶĚ
ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨŶĞǁƐ

االفالم السينمائية ,ووكاالت االخبار خصوصا جتميع
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عرش 2017/10/1
التاسع
االخبار
العددونشر

In the name of: beIN Media Group L.L.C.

أبسم  :شركة جمموعة يب إن ميداي
ذ.م.م.



͕ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ
ͲdsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂ

YĂƚĂƌ

العنووو ا  :بن يوووا بووو ت سوووب رتس,
 ,بوار

جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو

التلفزيوووووو  ,بوووووون موووووو ار  ,ص ب:
 27271الوو ا  -قطر

عنوان التبليغ / '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

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

شخصي ة
االفراد,
كورة
املذ

يقدمها

واجتماعية

لتلبية

اخرون

او عرب االنرتنت

ذ.م.م.

العنووو

ا

:

بن يوووا

بووو

سوووب

ت






Me dia Group L.L.C.

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
جمووووو ل

التلفزيوووووو
27271

االوا
,

الوو

وووووا

بوووووون
ا

التلفزيووووو
و
موووووور
ا

 -قطر

,

,

ار
بو
ب:



:

/ '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ
:
التبليغ
عنوان
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

حق
اصحاهبا
اليعطي
العالمة
هذه
تسجيل
ان

مبعزل عن العالمة

ابستخدام
املطلق
احلماية
والرسومات الوصفية واألرقام

والعبارات
الكلمات
ذات االستخدام العام

ل عن العالمة
مبعز


name of: be IN

In the

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ
ͲdsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂ
YĂƚĂƌ

تس,
ر

ص

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

حاجات

اخلدمات
بكافة
املتعلقة
املعلومات
تقدمي
بياانت
قواعد
خالل
من
اونالين
مباشرة

حموسبة او من خالل خطوط املساعدة
كة جمموعة يب إن ميداي
أبسم  :شر

Ϳ ; 42



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ




739





Ϳ ; 47






العالمة التجارية رقم  30337 :




العالمة التجارية رقم 30372 :

يف الصنف 5 :

يف الصنف  49 :
التاريخ  7102/14/07 :
التاريخ 7102 /14 /07 :







من اجل  :خدمات شخصية واجتماعي ة يقدمها اخرون
لتلبية حاجات االفراد ,ترخيص برامج الراديو وبرامج
التلفاز واالفالم والرسوم املتحركة واملواد املسموعة

و /او املرئية و دي يف دي ,اخلدمات االستشارية
املتعلقة حبماية او تراخيص امللكية الفكرية او امللكية
الصناعية ,ترخيص برامج الكمبيوتر ,استثمار مواد

حقوق املؤلف احملمية ,استثمار حقوق برامج الراديو
وبرامج التلفاز واالفالم ,استثمار حقوق امللكية الفكرية
او امللكية الصناعية ,اصدار حقوق الرتاخيص,
خدمات الرتاخيص ,ادارة حقوق امللكية الفكرية او

امللكية الصناعية ,توفري خدمة االبراج ,خدمات امنية

حلماية املمتلكات واالفراد ,خدمات التقدمي والشبكات
االجتماعية ,تقدمي االبراج مباشرة اونالين ,خدمات

شخصية واجتماعية يقدمها اخرون لتلبية حاجات
االفراد ,تقدمي املعلومات املتعلقة بكافة اخلدمات

املذكورة مباشرة اونالين من خالل قواعد بياانت

Trade Mark No.: 31332
In Class: 45
Date: 12/04/2017

Trade Mark No.: 31327
In Class : 9
Date : 12/04/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗WĞƌƐŽŶĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚďǇ
ŽƚŚĞƌƐƚŽŵĞĞƚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ůŝĐĞŶƐŝŶŐŽĨƌĂĚŝŽ
͕ƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ĨŝůŵƐ͕ŵŽƚŝŽŶƉŝĐƚƵƌĞƐ
ĂƵĚŝŽĂŶĚͬŽƌǀŝƐƵĂůŵĂƚĞƌŝĂů͕sƐ͖ĂĚǀŝƐŽƌǇƐĞƌǀŝĐĞƐ
ƌĞůĂƚŝŶŐƚŽŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂůƉƌŽƉĞƌƚǇŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚǇ
͖ůŝĐĞŶƐŝŶŐŽƌƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞůŝĐĞŶƐŝŶŐ
ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶŽĨĐŽƉǇƌŝŐŚƚƉƌŽƚĞĐƚĞĚŵĂƚĞƌŝĂů͖ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ
͕ŽĨƌŝŐŚƚƐŽĨƌĂĚŝŽƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ĨŝůŵƐ
ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶŽĨŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂůƉƌŽƉĞƌƚǇŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚǇ
͖ƌŝŐŚƚƐ͖ŝƐƐƵĞŽĨůŝĐĞŶƐŝŶŐƌŝŐŚƚƐ͖ůŝĐĞŶƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂůƉƌŽƉĞƌƚǇŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚǇ
ƌŝŐŚƚƐ͖ƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨŚŽƌŽƐĐŽƉĞƐ͖ƐĞĐƵƌŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞ
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨƉƌŽƉĞƌƚǇĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͖ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂŶĚ
͖ƐŽĐŝĂůŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨŚŽƌŽƐĐŽƉĞƐŽŶůŝŶĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚĞƌĞĚďǇŽƚŚĞƌƐƚŽŵĞĞƚ
ƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƌĞůĂƚŝŶŐƚŽĂůůƚŚĞ
ĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚŽŶͲůŝŶĞĨƌŽŵĂĐŽŵƉƵƚĞƌ
ĚĂƚĂďĂƐĞŽƌǀŝĂĂŚĞůƉůŝŶĞŽƌƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ

ͲdsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂ
YĂƚĂƌ

جمووووول االوا وووووا والتلفزيووووو  ,بوار
التلفزيوووووو  ,بوووووون موووووو ار  ,ص ب:
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العدد التاسع عرش 2017/10/1

 27271الوو ا  -قطر

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ / '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚاو عرب االنرتنت 
حموسبة او من خالل خطوط املساعدة
أبسم  :شركة جمموعة يب إن ميداي
ذ.م.انم .تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق



In the name of: beIN Media Group L.L.C.


الكلمات والعبارات
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ
ابستخدام سوووب رتس,
املطلقيوووا بووو ت
احلماية ا  :بن
العنووو
االستخدام العام
الوصفية وواألرقام
ͲdsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂ
ذات بوار
التلفزيووووو ,
والرسوماتاالوا وووووا
جمووووول
YĂƚĂƌ
مبعزل
العالمةووووون موووووو ار  ,ص ب:
عنووووو  ,بو
التلفزيو
 27271الوو ا  -قطر

حموسبة او من خالل خطوط املساعدة او عرب االنرتنت 

أبسم  :شركة جمموعة يب إن ميداي
ذ.م.م.

عنوان التبليغ / '/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :

وووول االوا وووووا والتلفزيووووو  ,بوار
جمو
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
التلفزيوووووو  ,بوووووون موووووو ار  ,ص ب:

 27271الوو ا  -قطر
/ '/W Ͳ dDW
التبليغ :
عنوان
 ŐĞŶƚƐحق
اصحاهبا
اليعطي
ان تسجيل هذه العالمة

In the name of: beIN Media Group L.L.C.

Ϳ ; 42

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
ابستخدام العام
االستخدام
الكلمات
ذات املطلق
والرسومات الوصفية واألرقام احلماية
مبعزل عن العالمة




والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام




مبعزل عن العالمة






; 42 Ϳ740





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

͕ĚĚƌĞƐƐ͗ďĞ/E^ƉŽƌƚƐƵŝůĚŝŶŐ͕dsΘZĂĚŝŽŽŵƉůĞǆ
ͲdsZŽƵŶĚĂďŽƵƚ͕ŝŶKŵƌĂŶ͕WKŽǆ͗ϮϯϮϯϭŽŚĂ
YĂƚĂƌ

العنووو ا  :بن يوووا بووو ت سوووب رتس,





Ϳ ; 42






العالمة التجارية رقم  30333 :
يف الصنف  43 :







التاريخ  7102/14/07 :

العالمة التجارية رقم  30333 :
يف الصنف  43 :

Trade Mark No.: 31333
In Class: 43
Date: 12/04/2017 Trade Mark No.: 31333
In Class: 43

Date: 12/04/2017
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ
͖ ^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ

االطعمة 7102/14/07
من اجل  :خدمات توفري التاريخ :
واملشروابت ،اإليواء
املؤقت 
أبسم  :شركة حمالت العجاوي – In the name of: Sharikat Mahallat Al-Ajjawi Al-Tijaryeh
Adiyeh Ammah
 التجارية  -عادية عامة

ĚĚƌĞƐƐ͗ũũĂ͕:ĞŶŝŶ͕dŚĞtĞƐƚĂŶŬ͕WĂůĞƐƚŝŶĞ
العنووووو ا  :جوووووه ,جنوووووين ,الضوووووفا

Trade Mark No.: 31333
 30333
اللربياية ,رقم  :
العالمة التجار
فلسطين
In Class: 43
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : 43
الصنف :التبليغ
يف عنوان
Date: 12/04/2017
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
التاريخ  7102/14/07 :

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
من اجل  :خدمات توفري االطعمة واملشروابت ،اإليواء

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

من اجل  :خدمات توفري االطعمة واملشروابت ،اإليواء
املؤقت 



مبعزل عن العالمة





احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
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مبعزل عن العالمة
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; 45741
Ϳ




 ادوات املدخنني الداخلة يف الصنف،تبغ السعوط

Trade Mark No.: 31334

, السجائر والكربيت30334
 اانبيب،السجائر
العالمة ورق
،34
 : التجارية رقم
 املعسل
 34 : الصنف
يف

In Class: 34
In the12/04/2017
name of: Nakhla Tobacco Co. S.A.E.
Date:

النخلة
ادخنة/14كة/شر
أبسم
 7102
07 :: التاريخ
Trade Mark No.: 31334
 30334 : العالمة التجارية رقم
.م.م.من
ش
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dŽďĂĐĐŽ͕ǁŚĞƚŚĞƌŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚŽƌ
، تبغ التدخني,املصنع
 التبغ املصنع يفاو غري: اجل
In Class: 34
 34 : الصنف
ƵŶŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƐŵŽŬŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ŚĂŶĚ
Date:
12/04/2017

7102
/
14
/
07
:
التاريخ
ĚĚƌĞƐƐ͗ϯ^ŽůŝŵĂŶů,ĂůĂďŝ^ƚƌĞĞƚ͕ǌďĂŬŝĂ͕ĂŝƌŽ͕
الحلب و،يدواي
امللفوفووليم
التبغ و ر س
7 : ,الغليون
تبغ العنو ا
 تبغ،املمضوغ, التبغ
ƌŽůůŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵƐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗dŽďĂĐĐŽ͕ǁŚĞƚŚĞƌŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚŽƌ
، تبغ التدخني, التبغ املصنع او غري املصنع: من اجل
ŐǇƉƚ
ƵŶŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ͖ƐŵŽŬŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƉŝƉĞƚŽďĂĐĐŽ͕ŚĂŶĚ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͖ƐŶƵĨĨ͖ƐŵŽŬĞƌƐΖ
ار
,رة،السجائر
 الق ه,ب يا,ص
صنواال
التبغاملواد،السيجاريليوس
،السيجار
 تبغ،املمضوغ
، التبغ امللفوف يدواي,الغليون
تبغ
ƌŽůůŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ĐŚĞǁŝŶŐƚŽďĂĐĐŽ͕ƐŶƵƐƚŽďĂĐĐŽ͖ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕

ĂƌƚŝĐůĞƐŝŶĐůƵĚĞĚŝŶůĂƐƐϯϰ͖ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĐŝŐĂƌĞƚƚĞƐ͕ĐŝŐĂƌƐ͕ĐŝŐĂƌŝůůŽƐ͖ƐŶƵĨĨ͖ƐŵŽŬĞƌƐΖ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
ĂƌƚŝĐůĞƐŝŶĐůƵĚĞĚŝŶůĂƐƐϯϰ͖ĐŝŐĂƌĞƚƚĞƉĂƉĞƌƐ͕ĐŝŐĂƌĞƚƚĞ
ƚƵďĞƐĂŶĚŵĂƚĐŚĞƐ͕ŵŽůĂƐƐĞƐƚŽďĂĐĐŽ

ƚƵďĞƐĂŶĚŵĂƚĐŚĞƐ͕ŵŽůĂƐƐĞƐƚŽďĂĐĐŽ








/'/W
Ͳ dDW
: التبليغ
عنوان
خملوطة
منفصل او
 بشكلŐĞŶƚƐ
للتدخني اليت تباع
املستخدمة
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
،الطبية او العالجية
 مجيعها ليس لألغراض،مع التبغ
 ادوات املدخنني الداخلة يف الصنف،تبغ السعوط

 املواد، السيجاريليوس، السيجار، السجائر,صنوص
املستخدمة للتدخني اليت تباع بشكل منفصل او خملوطة
، مجيعها ليس لألغراض الطبية او العالجية،مع التبغ

املدخننيوالك
السجائر
تبغاانبيب
الصنف,يت
رب يف
الداخلة
 ادوات،السعوط







the name of:
Nakhla Tobacco
S.A.E.
In the name of:InNakhla
Tobacco
Co.Co.S.A.E.

, اانبيب السجائر والكربيت، ورق السجائر،34
 املعسل

شركة ادخنة النخلة
: ادخنة أبسم
النخلة
.م.م.ش

; 91 Ϳ

ĚĚƌĞƐƐ͗ϯ^ŽůŝŵĂŶů,ĂůĂďŝ^ƚƌĞĞƚ͕ǌďĂŬŝĂ͕ĂŝƌŽ͕



، ورق السجائر،34

 املعسل

, الحلب و

 و ر سووليم7 : العنو ا

 شركة: أبسم
.م.م.ش

ŐǇƉƚ
, الق هرة,اال ب يا
ĚĚƌĞƐƐ͗ϯ^ŽůŝŵĂŶů,ĂůĂďŝ^ƚƌĞĞƚ͕ǌďĂŬŝĂ͕ĂŝƌŽ͕
,الحلب و ار
 و ر سووليم7 : العنو ا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :
/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
ŐǇƉƚ
 ار, الق هرة,اال ب يا
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:

/
'/W
Ͳ
dDW
ŐĞŶƚƐ
: عنوان التبليغ



W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
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Trade Mark No.: 31335

; 91 Ϳ

In Class: 25 Trade Mark No.: 31335
In Class: 25
Date: 12/04/2017
Date: 12/04/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ŶĂŵĞůǇŚŽƐŝĞƌǇ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ŶĂŵĞůǇŚŽƐŝĞƌǇ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ͕
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 7102
/14/07 : التاريخ

 30339 : العالمة التجارية رقم


 7102/14/07 : التاريخ

القدم,اجلوارب
 فيهاالبسة,اجلواربمبا
مبا منفيها
, القدم,البسة
, املالبس: اجل

, املالبس: من اجل

ďĂƐŬĞƚďĂůůƐŚŽĞƐ͕ďĂƐŬĞƚďĂůůƐŶĞĂŬĞƌƐ͕dͲƐŚŝƌƚƐ͕ƐŚŝƌƚƐ͕ƉŽůŽ
ďĂƐŬĞƚďĂůůƐŚŽĞƐ͕ďĂƐŬĞƚďĂůůƐŶĞĂŬĞƌƐ͕dͲƐŚŝƌƚƐ͕ƐŚŝƌƚƐ͕ƉŽůŽ
, الباليز, احذية لرايضة كرة السلة,احذية كرة السلة
ƐŚŝƌƚƐ͕ƐǁĞĂƚƐŚŝƌƚƐ͕ƐǁĞĂƚƉĂŶƚƐ͕ƉĂŶƚƐ͕ƚĂŶŬƚŽƉƐ͕ũĞƌƐĞǇƐ͕
, الباليز, احذية لرايضة كرة السلة,السلة
ƐŚŝƌƚƐ͕ƐǁĞĂƚƐŚŝƌƚƐ͕ƐǁĞĂƚƉĂŶƚƐ͕ƉĂŶƚƐ͕ƚĂŶŬƚŽƉƐ͕ũĞƌƐĞǇƐ͕
ƐŚŽƌƚƐ͕ƉĂũĂŵĂƐ͕ƐƉŽƌƚƐŚŝƌƚƐ͕ƌƵŐďǇƐŚŝƌƚƐ͕ƐǁĞĂƚĞƌƐ͕ďĞůƚƐ͕  سراويل, باليز االطقم, قمصان البولو,القمصان
ƚŝĞƐ͕ŶŝŐŚƚƐŚŝƌƚƐ͕ŚĂƚƐ͕ĐĂƉƐ͕ǀŝƐŽƌƐ͕ǁĂƌŵͲƵƉƐƵŝƚƐ͕ǁĂƌŵͲƵƉ
ƐŚŽƌƚƐ͕ƉĂũĂŵĂƐ͕ƐƉŽƌƚƐŚŝƌƚƐ͕ƌƵŐďǇƐŚŝƌƚƐ͕ƐǁĞĂƚĞƌƐ͕ďĞůƚƐ͕
 باليز,االطقم
,قمصان البولو
,سراويلاجلرازي
, الباليز,االطقم
 اطماق,السراويل
ƉĂŶƚƐ͕ǁĂƌŵͲƵƉƚŽƉƐͬƐŚŽŽƚŝŶŐƐŚŝƌƚƐ͕ũĂĐŬĞƚƐ͕ǁŝŶĚ
ƚŝĞƐ͕ŶŝŐŚƚƐŚŝƌƚƐ͕ŚĂƚƐ͕ĐĂƉƐ͕ǀŝƐŽƌƐ͕ǁĂƌŵͲƵƉƐƵŝƚƐ͕ǁĂƌŵͲƵƉ
ƌĞƐŝƐƚĂŶƚũĂĐŬĞƚƐ͕ƉĂƌŬĂƐ͕ĐŽĂƚƐ͕ďĂďǇďŝďƐŶŽƚŽĨƉĂƉĞƌ͕
, قمصان الرغيب, باليز الرايضة, البيجامات,الشوراتت
ŚĞĂĚďĂŶĚƐ͕ǁƌŝƐƚďĂŶĚƐ͕ĂƉƌŽŶƐ͕ƵŶĚĞƌŐĂƌŵĞŶƚƐ͕ďŽǆĞƌ
, اجلرازي, اطماق الباليز,السراويل
ƉĂŶƚƐ͕ǁĂƌŵͲƵƉƚŽƉƐͬƐŚŽŽƚŝŶŐƐŚŝƌƚƐ͕ũĂĐŬĞƚƐ͕ǁŝŶĚ
ƐŚŽƌƚƐ͕ƐůĂĐŬƐ͕ĞĂƌŵƵĨĨƐ͕ŐůŽǀĞƐ͕ŵŝƚƚĞŶƐ͕ƐĐĂƌǀĞƐ͕ǁŽǀĞŶ
ƌĞƐŝƐƚĂŶƚũĂĐŬĞƚƐ͕ƉĂƌŬĂƐ͕ĐŽĂƚƐ͕ďĂďǇďŝďƐŶŽƚŽĨƉĂƉĞƌ͕
, قمصان الرغيب, باليز الرايضة,البيجامات
ŚĞĂĚďĂŶĚƐ͕ǁƌŝƐƚďĂŶĚƐ͕ĂƉƌŽŶƐ͕ƵŶĚĞƌŐĂƌŵĞŶƚƐ͕ďŽǆĞƌ
ƐŚŽƌƚƐ͕ƐůĂĐŬƐ͕ĞĂƌŵƵĨĨƐ͕ŐůŽǀĞƐ͕ŵŝƚƚĞŶƐ͕ƐĐĂƌǀĞƐ͕ǁŽǀĞŶ


Trade Mark No.: 31335
In Class: 25
Date: 12/04/2017

احذية كرة
,القمصان

,االطقم
,الشوراتت
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 79 : يف الصنف
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العدد التاسع عرش 2017/10/1

ĂŶĚŬŶŝƚƐŚŝƌƚƐ͕ũĞƌƐĞǇĚƌĞƐƐĞƐ͕ĚƌĞƐƐĞƐ͕ĐŚĞĞƌůĞĂĚŝŶŐ
͕ĚƌĞƐƐĞƐĂŶĚƵŶŝĨŽƌŵƐ͕ƐǁŝŵǁĞĂƌ͕ďĂƚŚŝŶŐƐƵŝƚƐ͕ƐǁŝŵƐƵŝƚƐ
͕ďŝŬŝŶŝƐ͕ƚĂŶŬŝŶŝƐ͕ƐǁŝŵƚƌƵŶŬƐ͕ďĂƚŚŝŶŐƚƌƵŶŬƐ͕ďŽĂƌĚƐŚŽƌƚƐ
ǁĞƚƐƵŝƚƐ͕ďĞĂĐŚĐŽǀĞƌͲƵƉƐ͕ďĂƚŚŝŶŐƐƵŝƚĐŽǀĞƌͲƵƉƐ͕ďĂƚŚŝŶŐ
͕ƐƵŝƚǁƌĂƉƐ͕ƐĂŶĚĂůƐ͕ďĞĂĐŚƐĂŶĚĂůƐ͕ďĞĂĐŚŚĂƚƐ͕ƐƵŶǀŝƐŽƌƐ
ƐǁŝŵĐĂƉƐ͕ďĂƚŚŝŶŐĐĂƉƐ͕ŶŽǀĞůƚǇŚĞĂĚǁĞĂƌǁŝƚŚĂƚƚĂĐŚĞĚ
ǁŝŐƐ

الكنزات ,االحزمة ,الربطات ,قمصان ليلية ,قبعات,

قلنسوات ,االقنعة ,بدالت االمحاء ,سراويل االمحاء,
اطماق وباليز االمحاء ,اجلاكيتات ,اجلاكيتات املقاومة

للرايح ,املشمعات ,املعاطف ,مراييل االطفال ليست
من الورق ,عصبة الرأس ,عصبة املعصم ,املئزر,
املالبس الداخلية ,شوراتت البوكسر ,البنطلوانت

الفضفاضة ,اغطية االذن ,الكفوف ,القفازات,
االوشحة ,القمصان املنسوجة ,ثياب صوفية ,االثواب,
اثواب التشجيع واالثواب املوحدة ,البسة السباحة,
اطقم االستحمام ,اطقم السباحة ,البكيين ,التانكيين,

سراويل السباحة ,سراويل االستحمام ,شوراتت
املالحة ,اطقم الرطوبة ,البسة الشواطئ ,البسة
االستحمام ,طيات اطقم االستحمام ,الصنادل,

صنادل الشواطئ ,قبعات الشواطئ ,حاجبات

الشمس ,قلنسوات السباحة ,قلنسوات االستحمام,
اغطية الراس ابالجنحة   ،34ورق السجائر ،اانبيب السجائر والكربيت,
تبغ السعوط ،ادوات املدخنني الداخلة يف الصنف

املعسل 

أبسم  :ان يب ايه بروبرتيز ,انك.

أبسم  :شركة ادخنة النخلة
.م.ش.م
 817فيفو
ور

In the name of:
NBA
Properties,
In the
name of:
Nakhla TobaccoInc.
Co. S.A.E.

͕ĚĚƌĞƐƐ͗KůǇŵƉŝĐdŽǁĞƌͲϲϰϱ&ŝĨƚŚǀĞŶƵĞ͕EĞǁzŽƌŬ
العن ا  :اوليمبيي تو
͕ĚĚƌĞƐƐ͗ϯ^ŽůŝŵĂŶů,ĂůĂďŝ^ƚƌĞĞƚ͕ǌďĂŬŝĂ͕ĂŝƌŽ
العنو ا  7 :و ر سووليم الحلب و ,
͘͘^͘EĞǁzŽƌŬϭϬϬϮϮ͕h
ŐǇƉƚ
 ,,10022ار
افنيوو  ,ني يووو ر  ,ني يووو راال ب يا ,الق هرة
ال الي ت المتحوة اال

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
ري يا
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ


عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ








ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :








; 91743
Ϳ










العالمة التجارية رقم  30336 :
يف الصنف  40 :

Ϳ ; 90

التاريخ  7102/14/07 :

Trade Mark No.: 31336
In Class: 41
Date: 12/04/2017

من اجل  ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ ĂŶĚ :خدمات الرتفيه والتدريب ذات طبيعة الربامج التلفزيونية االذاعية͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
Mark
العالمة التجارية رقم  30339 :
 Tradeواملعارض املباشرة  ,خدمات
كرة السلة
No.:العاب
31335وتقدمي
 ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƚŚĞŶĂƚƵƌĞانتاج وتوزيع  املستمرة يف جمال كرة السلة
In Class: 25
يف الصنف  79 :
كرة السلة يف جمال  برامج العاب كرة السلة التلفزيونية واالذاعية  ,خدمات برامج واحداث
ŽĨ ŽŶŐŽŝŶŐ
ĂŶĚ ƌĂĚŝŽ
Date: 12/04/2017
 7102/14/07ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ
التاريخ :
مستوصفات ومعسكرات كرة السلة و
وتنظيم
التحري
خدمات
,
السلة
كرة

مستوصفات
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚŝŶŐ͕ŶĂŵĞůǇŚŽƐŝĞƌǇ͕ĨŽŽƚǁĞĂƌ
ƚŚĞĨŝĞůĚŽĨďĂƐŬĞƚďĂůůالبسة القدم,
من اجل  :املالبس ,مبا فيها اجلوارب,
ƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶ
ďĂƐŬĞƚďĂůůƐŚŽĞƐ͕ďĂƐŬĞƚďĂůůƐŶĞĂŬĞƌƐ͕dͲƐŚŝƌƚƐ͕ƐŚŝƌƚƐ͕ƉŽůŽراقصات واحداث كرة السلة
احذية كرة السلة ,احذية لرايضة كرة السلة ,الباليز͕ ,ومعسكرات املدربني و ومستوصفات ومعسكرات فريق ال
͕ƐŚŝƌƚƐ͕ƐǁĞĂƚƐŚŝƌƚƐ͕ƐǁĞĂƚƉĂŶƚƐ͕ƉĂŶƚƐ͕ƚĂŶŬƚŽƉƐ͕ũĞƌƐĞǇƐ
ĂŶĚ ƌĞŶĚĞƌŝŶŐ ůŝǀĞ ďĂƐŬĞƚďĂůů
القمصان ,قمصان البولو ,باليز
͕ƐŚŽƌƚƐ͕ƉĂũĂŵĂƐ͕ƐƉŽƌƚƐŚŝƌƚƐ͕ƌƵŐďǇƐŚŝƌƚƐ͕ƐǁĞĂƚĞƌƐ͕ďĞůƚƐللحظ او فريق الراقصات يف
االطقم ,سراويل خدمات الرتفيه ذات طبيعة الظهور الشخصي للزي اجلالب
ƚŝĞƐ͕ŶŝŐŚƚƐŚŝƌƚƐ͕ŚĂƚƐ͕ĐĂƉƐ͕ǀŝƐŽƌƐ͕ǁĂƌŵͲƵƉƐƵŝƚƐ͕ǁĂƌŵͲƵƉ
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ͖ ŐĂŵĞƐĂŶĚďĂƐŬĞƚďĂůů
االطقم ,السراويل ,اطماق الباليز ,اجلرازي,
ƉĂŶƚƐ͕ǁĂƌŵͲƵƉƚŽƉƐͬƐŚŽŽƚŝŶŐƐŚŝƌƚƐ͕ũĂĐŬĞƚƐ͕ǁŝŶĚ
͕ƌĞƐŝƐƚĂŶƚũĂĐŬĞƚƐ͕ƉĂƌŬĂƐ͕ĐŽĂƚƐ͕ďĂďǇďŝďƐŶŽƚŽĨƉĂƉĞƌكرة السلة االخرى  ,العاب
ومعارض كرة السلة ويف املستوصفات ويف املعسكرات ويف العاب
ƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂŶĚĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨ
قمصان الرغيب,
الشوراتت ,البيجامات ,باليز الرايضة,
ŚĞĂĚďĂŶĚƐ͕ǁƌŝƐƚďĂŶĚƐ͕ĂƉƌŽŶƐ͕ƵŶĚĞƌŐĂƌŵĞŶƚƐ͕ďŽǆĞƌ
املشجعني  ,خدمات الرتفيه خدمات
الرتفيه لالحداث اخلاصة واحلفالت  ,خدمات اندية
ƐŚŽƌƚƐ͕ƐůĂĐŬƐ͕ĞĂƌŵƵĨĨƐ͕ŐůŽǀĞƐ͕ŵŝƚƚĞŶƐ͕ƐĐĂƌǀĞƐ͕ǁŽǀĞŶ
ƌĂĚŝŽ ĂŶĚ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ƐŚŽǁƐ
توفري مواقع االنرتنت اليت تشمل مواد متعددة الوسائط يف جمال التغطية وبشكل خاص
͕ĨĞĂƚƵƌŝŶŐ ďĂƐŬĞƚďĂůů ŐĂŵĞƐ
التغطية التلفزيونية التفاعلية و التسجيالت املرئية و التسجيالت املرئية املستمرة التلفزيونية و
ďĂƐŬĞƚďĂůůĞǀĞŶƚƐĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶ






 خدمات, انتاج وتوزيع  املستمرة يف جمال كرة السلة وتقدمي العاب كرة السلة واملعارض املباشرة
 خدمات برامج واحداث, كرة السلة يف جمال  برامج العاب كرة السلة التلفزيونية واالذاعية

 خدمات التحري وتنظيم مستوصفات ومعسكرات كرة السلة و, مستوصفات  كرة السلة
͕ومعسكرات املدربني و ومستوصفات ومعسكرات فريق الراقصات واحداث كرة السلة
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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 الرتفيه خدمات,  خدمات اندية املشجعني, الرتفيه لالحداث اخلاصة واحلفالت
توفري مواقع االنرتنت اليت تشمل مواد متعددة الوسائط يف جمال التغطية وبشكل خاص

التغطية التلفزيونية التفاعلية و التسجيالت املرئية و التسجيالت املرئية املستمرة التلفزيونية و
والتسجيالت التغطية املرئية املتفاعلة لالنتخاابت و الربامج االذاعية و التغطية االذاعية وو

 توفري االخبار واملعلومات ذات الطبيعة،االحصائية واملوجزات يف املسموعة يف جمال كرة السلة
 العاب، خاصة، االلعاب احلية الغري منزلة،الكمبيوتر و العاب الفيديو والعاب جمال كرة السلة

التصفيف والعاب حفالت الكبار والصغار الفيديو التفاعلية و العاب املهارات و العاب
 نشر وااللعاب اخلشبية والعاب البزل وااللعاب، خاصة، خدمات النشر االلكرتوين،البسيطة
، ومجيعها اجملالت والنشرات والكتب امللونة،وجداول االلعاب لالخرين مباشرة عرب االنرتنت
 خدمة, توفري قاعدة بياانت حموسبة عرب االنرتنت يف جمال كرة السلةيف جمال كرة السلة

ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƚŚĞŶĂƚƵƌĞ
ŽĨ ŽŶŐŽŝŶŐ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ĂŶĚ ƌĂĚŝŽ
ƚŚĞĨŝĞůĚŽĨďĂƐŬĞƚďĂůů ƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶ
العدد التاسع عرش
ĂŶĚ ƌĞŶĚĞƌŝŶŐ 2017/10/1
ůŝǀĞ ďĂƐŬĞƚďĂůů
ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ͖ ŐĂŵĞƐĂŶĚďĂƐŬĞƚďĂůů
ƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂŶĚĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨ
ƌĂĚŝŽ ĂŶĚ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ƐŚŽǁƐ
ĨĞĂƚƵƌŝŶŐ ďĂƐŬĞƚďĂůů ŐĂŵĞƐ͕
ďĂƐŬĞƚďĂůůĞǀĞŶƚƐĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶ
ďĂƐŬĞƚďĂůů͖ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ ƚŚĞĨŝĞůĚŽĨ
ĂŶĚ ĂƌƌĂŶŐŝŶŐ ďĂƐŬĞƚďĂůů ĐůŝŶŝĐƐ
ĐůŝŶŝĐƐ ĂŶĚ ĂŶĚ ĐĂŵƉƐ͕ ĐŽĂĐŚĞƐ
ĐĂŵƉƐ͕ ĚĂŶĐĞ ƚĞĂŵ ĐůŝŶŝĐƐ ĂŶĚ
;ĐĂŵƉƐ ĂŶĚ ďĂƐŬĞƚďĂůů ŐĂŵĞƐ
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ
ŶĂƚƵƌĞŽĨƉĞƌƐŽŶĂůĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞƐďǇ
ŵĂƐĐŽƚŽƌĚĂŶĐĞƚĞĂŵ ĂĐŽƐƚƵŵĞĚ
Ăƚ ďĂƐŬĞƚďĂůů ŐĂŵĞƐ ĂŶĚ
,ĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐ͕
ĐůŝŶŝĐƐ͕
ĐĂŵƉƐ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌďĂƐŬĞƚďĂůůͲ
ƌĞůĂƚĞĚĞǀĞŶƚƐ͕ƐƉĞĐŝĂůĞǀĞŶƚƐĂŶĚ
ĐůƵď ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖
ƉĂƌƚŝĞƐ͖ ĨĂŶ
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ
ŶŽŶͲ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂǁĞďƐŝƚĞĨĞĂƚƵƌŝŶŐ
ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ
ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂ
ŵĂƚĞƌŝĂůŝŶƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ
ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ,ŚŝŐŚůŝŐŚƚƐ
ŚŝŐŚůŝŐŚƚƐ͕ǀŝĚĞŽƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ͕ǀŝĚĞŽ
ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ ,ƐƚƌĞĂŵ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ
ǀŝĚĞŽ ŚŝŐŚůŝŐŚƚ ƐĞůĞĐƚŝŽŶƐ͕ ƌĂĚŝŽ
ƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ ƌĂĚŝŽ ŚŝŐŚůŝŐŚƚƐ͕ ĂŶĚ
ĂƵĚŝŽ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ
ďĂƐŬĞƚďĂůů͖ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ŶĞǁƐ ĂŶĚ
ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶ
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐ ĂŶĚ ƚƌŝǀŝĂ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ
ŶŽŶͲ
ďĂƐŬĞƚďĂůů͖
ŽŶͲůŝŶĞ
ĚŽǁŶůŽĂĚĂďůĞ ŐĂŵĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ͕
ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŐĂŵĞƐ͕ ǀŝĚĞŽ ŐĂŵĞƐ͕
ŐĂŵĞƐ͕ ĂĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ ǀŝĚĞŽ
ƐŬŝůů ŐĂŵĞƐ͕ ĂƌĐĂĚĞ ŐĂŵĞƐ͕ ĂĚƵůƚƐΖ
ďŽĂƌĚ ,ĂŶĚĐŚŝůĚƌĞŶΖƐƉĂƌƚǇŐĂŵĞƐ
ŐĂŵĞƐ͕ ƉƵǌǌůĞƐ͕ ĂŶĚ ƚƌŝǀŝĂ ŐĂŵĞƐ͖
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ƉƵďůŝƐŚŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶŽĨŵĂŐĂǌŝŶĞƐ͕ ,ŶĂŵĞůǇ
ŐƵŝĚĞƐ͕ ŶĞǁƐůĞƚƚĞƌƐ͕ ĐŽůŽƌŝŶŐ
ƐĐŚĞĚƵůĞƐ ŽĨ ďŽŽŬƐ͕ ĂŶĚ ŐĂŵĞ
ŽƚŚĞƌƐ ŽŶͲůŝŶĞ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ
/ŶƚĞƌŶĞƚ͕ Ăůů ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ
ďĂƐŬĞƚďĂůů͖ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĂŶ ŽŶůŝŶĞ
ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĚĂƚĂďĂƐĞŝŶƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ

ŐĂŵĞƐ͕ ĂĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ ǀŝĚĞŽ
ƐŬŝůů ŐĂŵĞƐ͕ ĂƌĐĂĚĞ ŐĂŵĞƐ͕ ĂĚƵůƚƐΖ
ďŽĂƌĚ ,ĂŶĚĐŚŝůĚƌĞŶΖƐƉĂƌƚǇŐĂŵĞƐ
2017/10/1 العدد التاسع عرش
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ŐĂŵĞƐ͕ ƉƵǌǌůĞƐ͕ ĂŶĚ ƚƌŝǀŝĂ ŐĂŵĞƐ͖
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ƉƵďůŝƐŚŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶŽĨŵĂŐĂǌŝŶĞƐ͕ ,ŶĂŵĞůǇ
ŐƵŝĚĞƐ͕ ŶĞǁƐůĞƚƚĞƌƐ͕ ĐŽůŽƌŝŶŐ
ƐĐŚĞĚƵůĞƐ ŽĨ ďŽŽŬƐ͕ ĂŶĚ ŐĂŵĞ
ŽƚŚĞƌƐ ŽŶͲůŝŶĞ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ
/ŶƚĞƌŶĞƚ͕ Ăůů ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ
ďĂƐŬĞƚďĂůů͖ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĂŶ ŽŶůŝŶĞ
ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĚĂƚĂďĂƐĞŝŶƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ
 ďĂƐŬĞƚďĂůů
In the name of: NBA Properties, Inc.
. انك, ان يب ايه بروبرتيز: أبسم
ĚĚƌĞƐƐ͗KůǇŵƉŝĐdŽǁĞƌͲϲϰϱ&ŝĨƚŚǀĞŶƵĞ͕EĞǁzŽƌŬ͕
 فيفو817-  اوليمبيي تو ور: العن ا
EĞǁzŽƌŬϭϬϬϮϮ͕h͘^͘͘
; 97 Ϳ
,10022  ني يووو ر,  ني يووو ر, افنيوو
ال الي ت المتحوة اال ري يا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ











; 97744
Ϳ




Trade Mark No.: 31337





 30332 : العالمة التجارية رقم

In Class: 7

 2 : يف الصنف

Date: 12/04/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĂĐŚŝŶĞƐĂŶĚŵĂĐŚŝŶĞƚŽŽůƐ͖ŵŽƚŽƌƐĂŶĚ

 7102/14/07 : التاريخ
 حمركات وحمركات،  اآلالت وعدد اآلالت: من اجل






Trade Mark No.: 31337
 30332 : العالمة التجارية رقم
ĞŶŐŝŶĞƐ;ĞǆĐĞƉƚĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐͿ͖ŵĂĐŚŝŶĞĐŽƵƉůŝŶŐĂŶĚ
 وصالت، )كبات الربية
اثبتة (عدا حمركات املر
In Class: 7
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ;ĞǆĐĞƉƚĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐͿ͖
 2 : يف الصنف
Date: 12/04/2017
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝŵƉůĞŵĞŶƚƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶŚĂŶĚͲŽƉĞƌĂƚĞĚ͖
 7102
/14ابملر
/07 :املتعلقة
اآلالت (عدا التاريخ
 اآلالت، )الربية
كبات
DĂĐŚŝŶĞƐĂŶĚŵĂĐŚŝŶĞƚŽŽůƐ͖ŵŽƚŽƌƐĂŶĚ  حمركات وحمركات،  اآلالت وعدد اآلالت: من اجل
ŝŶĐƵďĂƚŽƌƐĨŽƌĞŐŐƐ/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗


 البيض
ابليد
وصالت
، )حاضنات الربية
حمركات املركبات، عدا
( املدارةاثبتة
آالت
اآلالت
،
)
الربية
كبات
ابملر
املتعلقة
عدا
(
اآلالت
ELECTRONICS
وسيوركوندور

ĞŶŐŝŶĞƐ;ĞǆĐĞƉƚĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐͿ͖ŵĂĐŚŝŶĞĐŽƵƉůŝŶŐĂŶĚ
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ;ĞǆĐĞƉƚĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐͿ͖
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝŵƉůĞŵĞŶƚƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶŚĂŶĚͲŽƉĞƌĂƚĞĚ͖
ŝŶĐƵďĂƚŽƌƐĨŽƌĞŐŐƐ

In the name of: SPA CONDOR

  حاضنات البيض، واملعدات الزراعية غري املدارة ابليد
In the name of: SPA CONDOR ELECTRONICS
 شركة كوندور: أبسم

آالت
وسيور

واملعدات الزراعية غري
شركة

: أبسم
الكرتونيكس

الكرتونيكس
ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŽŶĞŽŵƉŽƵŶĚEŽ͘ϳϬ^ĞĐƚŝŽŶ
 المنطقووووووووا الاوووووووون يا: العنوووووووو ا
ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŽŶĞŽŵƉŽƵŶĚEŽ͘ϳϬ^ĞĐƚŝŽŶ
 المنطقووووووووا الاوووووووون يا: العنوووووووو ا
ϭϲϭ͕ŽZĞƌĞũdŽǁĞƌͲůŐĞƌŝĂ
ϭϲϭ͕ŽZĞƌĞũdŽǁĞƌͲůŐĞƌŝĂ
181
 وواقسو50
181  قسوور50
وروا رقوور
لكيو
جم ووا لكيووا رقوور جم
 الجزائر- ريري

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:








برج ب

: عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ







برج ب

 الجزائر- ريري

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
/'/W
Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ








; 93 Ϳ
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Trade Mark No.: 31338
In Class: 9

 30332 : العالمة التجارية رقم
 5 : يف الصنف

Date: 12/04/2017

 7102/14/07 : التاريخ



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ͕ŶĂƵƚŝĐĂů͕ƐƵƌǀĞǇŝŶŐ͕





 األجهزة واألدوات العلمية واملالحية: من اجل
 30332 : العالمة التجارية رقم
 التصوير الفوتوغرايف2 :وادوات
واملساحية واجهزة يف الصنف

Trade Mark No.: 31337
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ŽƉƚŝĐĂů͕ǁĞŝŐŚŝŶŐ͕
In Class: 7
ŵĞĂƐƵƌŝŶŐ͕ƐŝŐŶĂůůŝŶŐ͕ĐŚĞĐŬŝŶŐ;ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶͿ͕ůŝĨĞͲƐĂǀŝŶŐ
Date: 12/04/2017
/14/07 : التاريخ
ĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͖ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĂŶĚ
 وادوات الوزن7102
البصرية
والسينمائي واالجهزة واالدوات
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĂĐŚŝŶĞƐĂŶĚŵĂĐŚŝŶĞƚŽŽůƐ͖ŵŽƚŽƌƐĂŶĚ  حمركات وحمركات،  اآلالت وعدد اآلالت: من اجل
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŽƌĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ͕ƐǁŝƚĐŚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ͕
ĞŶŐŝŶĞƐ;ĞǆĐĞƉƚĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐͿ͖ŵĂĐŚŝŶĞĐŽƵƉůŝŶŐĂŶĚ
واإلنقاذ
)اف
اإلش
وصالت
، )كبات الربية
كاتر املر
واملراقبة (عدا( حمر
والقياس واإلشارة آالت اثبتة
ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŶŐ͕ƌĞŐƵůĂƚŝŶŐŽƌĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͖
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ;ĞǆĐĞƉƚĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐͿ͖
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝŵƉůĞŵĞŶƚƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶŚĂŶĚͲŽƉĞƌĂƚĞĚ͖
اآلالت
،
)
الربية
كبات
ابملر
املتعلقة
عدا
(
اآلالت
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌƌĞĐŽƌĚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽƌƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨ
وسيورلوصل او فتح او حتويل او
 أجهزة وادوات,والتعليم
ŝŶĐƵďĂƚŽƌƐĨŽƌĞŐŐƐ
ƐŽƵŶĚŽƌŝŵĂŐĞƐ͖ŵĂŐŶĞƚŝĐĚĂƚĂĐĂƌƌŝĞƌƐ͕ƌĞĐŽƌĚŝŶŐĚŝƐĐƐ͖   حاضنات البيض، واملعدات الزراعية غري املدارة ابليد
In the name of: SPA CONDOR ELECTRONICS ,كوندور الكهرابئية
: الت
تكثيف او تنظيم او أبسم
حكم يفشركة الطاقة
ĐŽŵƉĂĐƚĚŝƐĐƐ͖sΖƐĂŶĚŽƚŚĞƌĚŝŐŝƚĂůƌĞĐŽƌĚŝŶŐŵĞĚŝĂ͖
الكرتونيكس
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĨŽƌĐŽŝŶͲŽƉĞƌĂƚĞĚĂƉƉĂƌĂƚƵƐ͖ĐĂƐŚƌĞŐŝƐƚĞƌƐ͕
, الصورة
اجهزة تسجيل أو ارسال أو نسخ الصوت أو
ĐĂůĐƵůĂƚŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĚĂƚĂƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͕
ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŽŶĞŽŵƉŽƵŶĚEŽ͘ϳϬ^ĞĐƚŝŽŶ
 المنطقووووووووا الاوووووووون يا: العنوووووووو ا
ϭϲϭ͕ŽZĞƌĞũdŽǁĞƌͲůŐĞƌŝĂ
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͖ĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨƚǁĂƌĞ͖ĨŝƌĞͲĞǆƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐ
 قسو50 أقراص رقوور
 ووا لكيووا,جم
اقراص181,تسجيلور
حامالت بياانت مغناطيسية
 الجزائر- برج ب ريري
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐ 

 ͲوسائطdDW
 منŐĞŶƚƐ
 وغريها: رقمية
 اقراص فيديوية,مدجمة
/'/W
عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
آليات لالجهزة اليت تعمل بقطع
,التسجيل الرقمية


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :











 معدات, االت حاسبة, االت تسجيل النقد,النقد

, برامج كمبيوتر,الكمبيوتر
 اجهزة,معاجلة البياانت








 أجهزة إطفاء احلرائق
 شركة كوندور: أبسم

; 93 Ϳ
In the name of: SPA CONDOR ELECTRONICS

; 94 Ϳ

الكرتونيكس

ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŽŶĞŽŵƉŽƵŶĚEŽ͘ϳϬ^ĞĐƚŝŽŶ
ϭϲϭ͕ŽZĞƌĞũdŽǁĞƌͲůŐĞƌŝĂ

 المنطقووووووووا الاوووووووون يا: العنوووووووو ا
181  قسوور50 جم ووا لكيووا رقوور
 الجزائر- ريري

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

برج ب

/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ : عنوان التبليغ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ




; 97746
Ϳ



Trade Mark No.: 31339
In Class: 11

 30335 : العالمة التجارية رقم
 00 : يف الصنف

Date: 12/04/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌůŝŐŚƚŝŶŐ͕ŚĞĂƚŝŶŐ͕ƐƚĞĂŵ
Trade Mark No.: 31337





 7102/14/07 : التاريخ
البخار والطهي
وتوليد
 30332
 : والتدفئةرية رقم
 أجهزة اإلانرةالعالمة التجا: من اجل


ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐ͕ĐŽŽŬŝŶŐƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŝŶŐ͕ĚƌǇŝŶŐ͕ǀĞŶƚŝůĂƚŝŶŐ͕ǁĂƚĞƌ
In Class: 7
ƐƵƉƉůǇĂŶĚƐĂŶŝƚĂƌǇƉƵƌƉŽƐĞƐ

Date: 12/04/2017





 2 : الصنف
يف
والتزويد ابملياه واألغراض
والتهوية
والتربيد والتجفيف

 7102/14/07 : التاريخ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĂĐŚŝŶĞƐĂŶĚŵĂĐŚŝŶĞƚŽŽůƐ͖ŵŽƚŽƌƐĂŶĚ  حمركات وحمركات،  اآلالت وعدد اآلالت: من اجل
ĞŶŐŝŶĞƐ;ĞǆĐĞƉƚĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐͿ͖ŵĂĐŚŝŶĞĐŽƵƉůŝŶŐĂŶĚ
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ;ĞǆĐĞƉƚĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐͿ͖
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝŵƉůĞŵĞŶƚƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶŚĂŶĚͲŽƉĞƌĂƚĞĚ͖
ŝŶĐƵďĂƚŽƌƐĨŽƌĞŐŐƐ

 وصالت، )آالت اثبتة (عدا حمركات املركبات الربية
In the name of: SPA CONDOR ELECTRONICS
شركة كوندور
 اآلالت، )وسيور اآلالت (عدا املتعلقة ابملركبات الربية

  حاضنات البيض، واملعدات الزراعية غري املدارة ابليد
In the name of: SPA CONDOR ELECTRONICS
 شركة كوندور: أبسم

ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŽŶĞŽŵƉŽƵŶĚEŽ͘ϳϬ^ĞĐƚŝŽŶ

 الصحية
: أبسم

الكرتونيكس

 ال منطقووووووووا الاوووووووون يا: العنوووووووو ا

Date: 12/04/2017

التاريخ  7102/14/07 :
من اجل  :أجهزة اإلانرة والتدفئة وتوليد البخار والطهي

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌůŝŐŚƚŝŶŐ͕ŚĞĂƚŝŶŐ͕ƐƚĞĂŵ

ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐ͕ĐŽŽŬŝŶŐƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŝŶŐ͕ĚƌǇŝŶŐ͕ǀĞŶƚŝůĂƚŝŶŐ͕ǁĂƚĞƌ

 2017/10/1والتزويد ابملياه واألغراض
والتجفيف والتهوية
والتربيد
التاسع عرش
العدد
الصحية 
In the name of: SPA CONDOR ELECTRONICS
أبسم  :شركة كوندور

492ƐƵƉƉůǇĂŶĚƐĂŶŝƚĂƌǇƉƵƌƉŽƐĞƐ

الكرتونيكس

ĚĚƌĞƐƐ͗/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŽŶĞŽŵƉŽƵŶĚEŽ͘ϳϬ^ĞĐƚŝŽŶ
ϭϲϭ͕ŽZĞƌĞũdŽǁĞƌͲůŐĞƌŝĂ

العنوووووووو ا  :ال منطقووووووووا الاوووووووون يا
جم ووا لكيووا رقوور  50قسوور 181
ريري  -الجزائر

برج ب

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ





747














العالمة التجارية رقم  30347 :
يف الصنف  75 :

Ϳ ; 99

التاريخ  7102/14/07 :
العالمة التجارية رقم  30347 :
من اجل  :اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحلوم






In Class: 29

يف الصنف  75 :
من اجل

Date: 12/04/2017

Trade Mark No.: 31342
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ

اللحوم /14/07 ,:
التاريخ
 7102واخلضروات
الفواكه
الصيد ,خالصات
:

Trade Mark No.: 31342
In Class: 29

اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحلوم

احملفوظة واجملففة واملطهية ,هالم (جلي) ومربيات
ومنتجاتومربيات
واحلليب هالم (جلي)
جملففة واملطهية,
وفواكه مطبوخة ابلسكر,احملفوظة وا
البيض
الصيد ,خالصات اللحوم ,الفواكه واخلضروات

ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
Date: 12/04/2017
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DĞĂƚ͕ĨŝƐŚ͕ƉŽƵůƚƌǇĂŶĚŐĂŵĞ͖ŵĞĂƚ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

ĞǆƚƌĂĐƚƐ͖ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ͕ĚƌŝĞĚĂŶĚĐŽŽŬĞĚĨƌƵŝƚƐĂŶĚ
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ũĞůůŝĞƐ͕ũĂŵƐ͕ĐŽŵƉŽƚĞƐ͖ĞŐŐƐ͕ŵŝůŬĂŶĚŵŝůŬ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ĞĚŝďůĞŽŝůƐĂŶĚĨĂƚƐ

وفواكه مطبوخة ابلسكر ,البيض واحلليب ومنتجات

احلليب  ،الزيوت والدهون الصاحلة لالكل 

احلليب  ،الزيوت والدهون الصاحلة لالكل 

أبسم  :ديل مونت انرتانشيوانل
جي ام يب اتش

أبسم  :ديل مونت انرتانشيوانل
العن و ا  :ب نويشتراسووه ,7
جي ام يب اتش
ات

العن و ا

ات

س

In the name of: Del Monte International GmbH

وغ سوو

س يس ار

التبليغ :وغ سوو
عنوان ,7
 :ب نويشتراسووه
/'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ
W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ
يس ار


عنوان التبليغ /'/W Ͳ dDW ŐĞŶƚƐ :

W͘KŽǆϯϴϬϬůͲĞĞƌĞŚ




ĚĚƌĞƐƐ͗ƵŶĚĞƐƐƚƌĂƐƐĞϯ͕ŽƵŐ,^ƵŝƐƐĞĞ

ĚĚƌĞƐƐ͗ƵŶĚĞƐƐƚƌĂƐƐĞϯ͕ŽƵŐ,^ƵŝƐƐĞĞ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:



748







التاريخ  7102/14/03 :
التاريخ 7102 /14 /03 :







 Trade Mark No.: 31348

العالمة التجارية رقم  30342 :
يف الصنف  07 :
العالمة التجارية رقم 30342 :

يف الصنف 07 :




Ϳ ; 95





In the name of: Del Monte International GmbH

In Class: 12







كبات(،
من اجل  :السيارات ،الشاحنات املغلقة ) مر
القطع اهليكلية للسيارات ،إطارات السيارات ،ممتصات

Ϳ ; 95

Trade Mark No.: 31348
In Class: 12

Date: 13/04/2017

Date: 13/04/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖sĂŶƐsĞŚŝĐůĞƐ͖^ƚƌƵĐƚƵƌĂů
ƉĂƌƚƐĨŽƌĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖ƵƚŽŵŽďŝůĞƚŝƌĞƐƚǇƌĞƐ͖^ŚŽĐŬ
͖ĂďƐŽƌďĞƌƐĨŽƌĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖ƌĂŬĞƐǇƐƚĞŵƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ
ǆůĞďĞĂƌŝŶŐƐĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͖tŚĞĞůďĞĂƌŝŶŐƐĨŽƌůĂŶĚ
 ͘ǀĞŚŝĐůĞƐ͖DŽƚŽƌƐĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͖dƌĂĐƚŽƌƐ

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖sĂŶƐsĞŚŝĐůĞƐ͖^ƚƌƵĐƚƵƌĂů

ل
كبات،
املكابح
السيارات ،أنظمة
ت :للسيارات،
الصدما
حمام(،
كبات
للمرت )مر
املغلقة
الشاحنات
اجل
من
كبات
للمر
العجال
حمامل
الربية،
كبات
للمر
احملور
ƉĂƌƚƐĨŽƌĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖ƵƚŽŵŽďŝůĞƚŝƌĞƐƚǇƌĞƐ͖^ŚŽĐŬ
كبات الربية ،اجلرارات .
كات للمر
الربية ،احملر
In the name of: Hyundai Motor Company
كومباين
نداي موتور
القطع  :هيو
أبسم
إطارات السيارات ،ممتصات
للسيارات،
اهليكلية
͖ĂďƐŽƌďĞƌƐĨŽƌĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖ƌĂŬĞƐǇƐƚĞŵƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ
ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϮ͕,ĞŽůůĞƵŶŐͲƌŽ͕^ĞŽĐŚŽͲŐƵ͕^ĞŽƵů͕ZĞƉƵďůŝĐ
ŽĨ<ŽƌĞĂ
ǆůĞďĞĂƌŝŶŐƐĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͖tŚĞĞůďĞĂƌŝŶŐƐĨŽƌůĂŶĚ
حمامل
أنظمة املكابح للمركبات،
الصدمات للسيارات،
 ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
كاهم للملكية الفكرية -
عنوان التبليغ  :سااب وشر

͘ǀĞŚŝĐůĞƐ͖DŽƚŽƌƐĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͖dƌĂĐƚŽƌƐ
ص .ب  4427البرية
العنوووووو ا
سي

الجن

ووووو

بيا

12 :ا

-غووووو

هي

لي

نوووووون

ا سووووويئ

 -رو ا

ل ا ك

ريووووو

:

احملور للمركبات الربية ،حمامل العجالت للمركبات










الربية ،احملركات للمركبات الربية ،اجلرارات .





أبسم  :هيونداي موتور كومباين

Ϳ ; 61

In the name of: Hyundai Motor Company

العنوووووو ا 12 :ا هي لي نوووووون  -رو ا ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϮ͕,ĞŽůůĞƵŶŐͲƌŽ͕^ĞŽĐŚŽͲŐƵ͕^ĞŽƵů͕ZĞƉƵďůŝĐ
ŽĨ<ŽƌĞĂ

القطع اهليكلية للسيارات ،إطارات السيارات ،ممتصات

الصدمات للسيارات ،أنظمة املكابح للمركبات ،حمامل
2017/10/1حمامل العجالت للمركبات
كبات الربية،
للمرعرش
احملورالتاسع
العدد
الربية ،احملركات للمركبات الربية ،اجلرارات .

͖ĂďƐŽƌďĞƌƐĨŽƌĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖ƌĂŬĞƐǇƐƚĞŵƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ
ǆůĞďĞĂƌŝŶŐƐĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͖tŚĞĞůďĞĂƌŝŶŐƐĨŽƌůĂŶĚ
 ͘ǀĞŚŝĐůĞƐ͖DŽƚŽƌƐĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͖dƌĂĐƚŽƌƐ

493

In the name of: Hyundai Motor Company

أبسم  :هيونداي موتور كومباين

العنوووووو ا 12 :ا هي لي نوووووون  -رو ا ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϮ͕,ĞŽůůĞƵŶŐͲƌŽ͕^ĞŽĐŚŽͲŐƵ͕^ĞŽƵů͕ZĞƉƵďůŝĐ
ŽĨ<ŽƌĞĂ
سي ووووو -غووووو ا سووووويئ ل ا ك ريووووو

الجن بيا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

ص .ب  4427البرية
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العالمة التجارية رقم  30345 :

يف الصنف  07 :

 Trade Mark No.: 31349







العالمة التجارية رقم 30345 :
يف الصنف  07 :
التاريخ 7102 /14 /03 :

Trade Mark No.: 31349
In Class: 12





كبات(،
من اجل  :السيارات ،الشاحنات املغلقة ) مر
القطع اهليكلية للسيارات ،إطارات السيارات ،ممتصات

التاريخ  7102/14/03 :

كبات ،حمامل
الصدمات للسيارات ،أنظمة املكابح للمر
كبات
للمر
العجالت
الربية ،حمامل
كبات
للمر
احملور
كبات الربية ،اجلرارات.
كات للمر
الربية ،احملر



من اجل  :السيارات ،الشاحنات املغلقة )مركبات(،
القطع اهليكلية للسيارات ،إطارات السيارات ،ممتصات
أبسم  :هيونداي موتور كومباين
العنوووووو ا
سي

الجن

ووووو

بيا

عنوان التبليغ

12 :ا هي

-غووووو

:

سااب

لي

نوووووون

ا سووووويئ

ص .ب  4427البرية


In Class: 12

 -رو ا

ل ا ك

ريووووو

Date: 13/04/2017

Ϳ ; 61

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖sĂŶƐsĞŚŝĐůĞƐ͖^ƚƌƵĐƚƵƌĂů
ƉĂƌƚƐĨŽƌĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖ƵƚŽŵŽďŝůĞƚŝƌĞƐƚǇƌĞƐ͖^ŚŽĐŬ
͖ĂďƐŽƌďĞƌƐĨŽƌĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖ƌĂŬĞƐǇƐƚĞŵƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ
ǆůĞďĞĂƌŝŶŐƐĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͖tŚĞĞůďĞĂƌŝŶŐƐĨŽƌůĂŶĚ
 ͘ǀĞŚŝĐůĞƐ͖DŽƚŽƌƐĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͖dƌĂĐƚŽƌƐ

Date: 13/04/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖sĂŶƐsĞŚŝĐůĞƐ͖^ƚƌƵĐƚƵƌĂů
In the name of: Hyundai Motor Company

ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϮ͕,ĞŽůůĞƵŶŐͲƌŽ͕^ĞŽĐŚŽͲŐƵ͕^ĞŽƵů͕ZĞƉƵďůŝĐ
ŽĨ<ŽƌĞĂ

كاهم للملكية الفكرية
وشر

-

الصدمات للسيارات ،أنظمة املكابح للمركبات ،حمامل
احملور للمركبات الربية ،حمامل العجالت للمركبات




الربية ،احملركات للمركبات الربية ،اجلرارات .

ƉĂƌƚƐĨŽƌĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖ƵƚŽŵŽďŝůĞƚŝƌĞƐƚǇƌĞƐ͖^ŚŽĐŬ
͖ĂďƐŽƌďĞƌƐĨŽƌĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͖ƌĂŬĞƐǇƐƚĞŵƐĨŽƌǀĞŚŝĐůĞƐ
ǆůĞďĞĂƌŝŶŐƐĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͖tŚĞĞůďĞĂƌŝŶŐƐĨŽƌůĂŶĚ
 ͘ǀĞŚŝĐůĞƐ͖DŽƚŽƌƐĨŽƌůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞƐ͖dƌĂĐƚŽƌƐ
:

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ









Ϳ ; 60

In the name of: Hyundai Motor Company

أبسم  :هيونداي موتور كومباين

العنوووووو ا 12 :ا هي لي نوووووون  -رو ا ĚĚƌĞƐƐ͗ϭϮ͕,ĞŽůůĞƵŶŐͲƌŽ͕^ĞŽĐŚŽͲŐƵ͕^ĞŽƵů͕ZĞƉƵďůŝĐ
ŽĨ<ŽƌĞĂ
سي ووووو -غووووو ا سووووويئ ل ا ك ريووووو

الجن بيا

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

عنوان التبليغ  :سااب وشركاهم للملكية الفكرية -

ص .ب  4427البرية
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العالمة التجارية رقم  30391 :
يف الصنف  43 :

Ϳ ; 60

Trade Mark No.: 31350
In Class: 43
Date: 13/04/2017

التاريخ  7102/14/03 :

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
من اجل  :خدمات توفري االطعمة واملشروابت 

In the name of: shariket mat'em wa cofe shop mix
أبسم  :شركة مطعم وكويف شوب
Trade Mark No.: 31350
مكس
العالمة التجارية رقم  30391 :
In Class: 43
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƌĂĨĞĚŝĂͲƚĞů͗ϬϵϮϯϱϰϬϭϳ
بلس  -رفيوووي  -تلف و
لصنفا  : :ن و
يف ا العن و
 43


Date: 13/04/2017
 7102092771015
التاريخ /14/03 :
͗ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐͲƌĂĨĞĚŝĂͲƚĞů
عنوان التبليغ  :انبلس  -رفيداي  -تلفون
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨŽŽĚĂŶĚĚƌŝŶŬ
من اجل  :خدمات توفري االطعمة واملشروابت 
ϬϵϮϯϱϰϬϭϳ
157394102

In the name of: shariket mat'em wa cofe shop mix
أبسم  :شركة مطعم وكويف شوب

مكس

ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐͲƌĂĨĞĚŝĂͲƚĞů͗ϬϵϮϯϱϰϬϭϳ
 العن و ا  :ن و بلس  -رفيوووي  -تلف و

ϬϵϮϯϱϰϬϭϳ

157394102


0799675177

عنوان التبليغ  :جنني
2017/10/1
العدد التاسع عرش

1955232499




ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ ::ĞŶŝŶͲŽǁǁĂƌů

494 ĂǇĞĚ

 -دوار الزايد
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Ϳ




العالمة التجارية رقم  30390 :
يف الصنف  32 :



 Trade Mark No.: 31351

In Class: 37

التاريخ  7102/14/03 :

Date: 13/04/2017

Ϳ ; 63








/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƵŝůĚŝŶŐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͖ƌĞƉĂŝƌ͖ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ
كيب او
من اجل  :انشاء املباين واالصالح وخدمات الرت
Trade Mark No.: 31351
العالمة التجارية رقم  30390 :
ƐĞƌǀŝĐĞƐ
In Class: 37
يف الصنف  32 :
التجميع 
Date: 13/04/2017
التاريخ  7102/14/03 :
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
من اجل انشاء املباين واالصالح وخدمات الرتكيب او
In the name of: sami mahmoud younes abu al rob
أبسم  :سامي حممود يونس ابو التجميع  In the name of: sharekat makhabez alsanabel alhadethah


أبسم  :شركة خمابز السنابل

الرب
احلديثة

ƵŝůĚŝŶŐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͖ƌĞƉĂŝƌ͖ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ

:

In the name of: sami mahmoud younes abu al rob

أبسم  :سامي حممود يونس ابو
الرب

بلسالزايووووووووو
وووووووين ر -بنوار
العنو اووووووو ا: :
جنو -
جنين
العن
0799675177
عنوان التبليغ  :جنني  -عمارة االنيس  -الطابق

 -دوار الزايد



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ::ĞŶŝŶͲŽǁǁĂƌů
ĂǇĞĚ


 1955200639دوار الزايد
التبليغ  :جنني -
عنوانجوال رقم
الثاين

1955232499
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ال عالمة التجارية رقم  30397 :
يف الصنف  39 :
التاريخ  7102/14/03 :

ĚĚƌĞƐƐ͗:ĞŶŝŶͲŽǁǁĂƌůĂǇĞĚ
ĚĚƌĞƐƐ͗ũĞŶŝŶͲƐƚŶĂďůƵƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ ::ĞŶŝŶͲŽǁǁĂƌů
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐĂǇĞĚ
:
ĚĚƌĞƐƐ͗:ĞŶŝŶͲŽǁǁĂƌůĂǇĞĚ

العنوووووووو ا  :جنووووووووين  -بوار الزايووووووووو
0799675177

عنوان التبليغ  :جنني
1955232499


ƐĞƌǀŝĐĞƐ











 
 Trade

Mark No.: 31352
In Class: 35
Date: 13/04/2017







; 63
ͿͿ 7
;
͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ

 30397وادارة
واالعالن
من اجل  :خدمات الدعاية
ال عالمة التجارية رقم  :
يف الصنف  39 :
وتوجيهاالعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
Date: 13/04/2017
التاريخ  7102/14/03 :
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
وادارة
واالعالن
الدعاية
خدمات
In the name of: sharekat makhabez alsanabel
أبسم  :شركة خمابز السنابل من اجل alhadethah

ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

In Class: 35

Trade Mark No.: 31352

͖ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ

:

وتوجيهاالعمال وتفعيل النشاط املكتيب 

احلديثة

أبسم  :شركة خمابز السنابل

العن ا  :جنين -

احلديثة

ر ن بلس

العن ا

 :جنين -

In the name of: sharekat makhabez alsanabel alhadethah

ر ن بلس

عنوان التبليغ  :جنني  -عمارة االنيس  -الطابق
الثاين جوال رقم 1955200639


عنوان التبليغ  :جنني  -عمارة االنيس  -الطابق

1955200639
الثاين جوال رقم





Trade
Mark No.: 31356

Class: 21
 In
Trade Mark No.: 31352
 Date: 17/04/2017

يف الصنف  70 :
ال عالمة التجارية رقم  30397 :
التاريخ  7102/14/02 :

يف الصنف  39 :

Ϳ;7



التجارية رقم  30396 :
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العالمة


ĚĚƌĞƐƐ͗ũĞŶŝŶͲƐƚŶĂďůƵƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐ͗ũĞŶŝŶͲƐƚŶĂďůƵƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

In Class: 35


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚŝƐŚƐĐƵƉƐĂŶĚƉůĂƐƚŝĐŚŽƵƐĞŚŽůĚ
بالستيكية 
من اجل  :صحون وكاسات واوعية
Trade Mark No.: 31356
منزليةرقم  30396 :
العالمة التجارية
In Class: 21
التاريخ   7102 /14 /03 :يف الصنف  70 :
ĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐ

Date: 13/04/2017
Date: 17/04/2017
التاريخ /14/02 :
In the name of: sharikat
 7102واوعية منزلية بالستيكية ZHllsinaa waltigara
أبسم  :شركة زد اتش للصناعة
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
من اجل صحون وكاسات






واالعالنللصناعة وادارة
من اجل  :خدمات الدعاية
أبسم  :شركة زد اتش
والتجارة
والتجارة
وتوجيهاالعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
:

العن ا

العن ا

 :الخليل

 :الخليل يا قرب ورسوا

سيون ابراهير 2276021

يا

سيون ابراهير 2276021

قرب ورسوا

عنوان التبليغ  :اخلليل عيصى قرب مدرسة سيدان
ابراهيم 7792174


عنوان التبليغ  :اخلليل عيصى قرب مدرسة سيدان
ابراهيم 7792174


Ϳ;7

͖/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͖ďƵƐŝŶĞƐƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
In the name of: sharikat ZHllsinaa waltigara
ďƵƐŝŶĞƐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖ŽĨĨŝĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
ĚŝƐŚƐĐƵƉƐĂŶĚƉůĂƐƚŝĐŚŽƵƐĞŚŽůĚ

ĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐ

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝů

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů



ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝů








Ϳ;3

العدد التاسع عرش 2017/10/1
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Trade Mark No.: 31357
In Class: 21

العالمة التجارية رقم  30392 :
يف الصنف  70 :

التاريخ  7102/14/02 :
من اجل  :صحون وكاسات واوعية منزلية بالستيكية 





اتش
كةية زد
العالمة :شر
أبسم
للصناعة 
30392
رقم  :
التجار

Date: 17/04/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚŝƐŚƐĐƵƉƐĂŶĚƉůĂƐƚŝĐŚŽƵƐĞŚŽůĚ
ĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐ
In
the name
sharikat
Trade
Markof:
No.:
31357 ZHllsinaa waltigara
In Class: 21

الصنف  70 :
يفوالتجارة

Date: 17/04/2017

التاريخ  7102 /14/02 :
العن ا  :الخليل يا قرب ورسوا
من اجل  :صحون وكاسات واوعية منزلية بالستيكية 

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů

والتجارةالتبليغ  :اخلليل عيصى قرب مدرسة سيدان
عنوان
ابراهيم
 7792174يا قرب ورسوا
العن ا  :الخليل
 سيون ابراهير 2276021

ĚĚƌĞƐƐ͗ĂůŬŚĂůŝů

سيون ابراهير 2276021

أبسم  :شركة زد اتش للصناعة

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĚŝƐŚƐĐƵƉƐĂŶĚƉůĂƐƚŝĐŚŽƵƐĞŚŽůĚ
ĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐ
In the name of: sharikat ZHllsinaa waltigara
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝů
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عنوان التبليغ  :اخلليل عيصى قرب مدرسة سيدان


7792174
ابراهيم


التجارية رقم  30392 :
العالمة


Trade Mark No.: 31358
Trade Mark No.: 31358

In
Class:
3 3
In Class:


العالمة التجارية رقم  30392 :
يف الصنف  3 :

يف الصنف  3 :

التاريخ  7102 /14/02 :

التاريخ  7102/14/02 :

Ϳ;4


من اجل  :مستحضرات تنظيف 
أبسم  :روان نبيل امحد ابوغربية

تنظيف -
من اجل  :مستحضرات
العنوووو ا  :نوووو بلس
0789811825
نبيلال
ج
ابوغربية
أبسم  :روان
30392
امحد رقم  :
التجارية
العالمة




Date: 17/04/2017

͗Date: /ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
17/04/2017 ĐůĞĂŶŝŶŐƉƌŽĚƵĐƚƐ




/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐůĞĂŶŝŶŐƉƌŽĚƵĐƚƐ
Ϳ;4
ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐƐŚĂƌĞĞĂůŵŽŶƚĂǌĂϬϱϲϵϲϰϰϲϮϳ
In the name
rawan
nabel ahmad abu gharbyeh
Tradeof:
Mark
No.: 31358
In the name of: rawan nabel ahmad abu gharbyeh

وووو ر المنتووووزة





التبليغ  :انبلس  -شارع املنتزة جوال
عنوان
الصنف 3 :
يف
7102ر  المنتووووزة
 1965644672وووو
-/14
بلس
التاريخ: :نوووو
العنوووو ا
/02


ج

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂůŬŚĂůŝů




من اجل  :مستحضرات تنظيف 
ال 0789811825
أبسم  :روان نبيل امحد ابوغربية

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ŶĂďůƵƐƐŚĂƌĞĞĂů
In Class: 3
ŵŽŶƚĂǌĂϬϱϲϵϲϰϰϲϮϳ
Date: 17/04/2017

ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐƐŚĂƌĞĞĂůŵŽŶƚĂǌĂϬϱϲϵϲϰϰϲϮϳ


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĐůĞĂŶŝŶŐƉƌŽĚƵĐƚƐ
In the name of: rawan nabel ahmad abu gharbyeh




ĚĚƌĞƐƐ͗ŶĂďůƵƐƐŚĂƌĞĞĂůŵŽŶƚĂǌĂϬϱϲϵϲϰϰϲϮϳ
شارعر المنتوووو
بلس  -وووو
العنوووو :ا  :نوووو
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ŶĂďůƵƐƐŚĂƌĞĞĂů
املنتزةزة جوال
انبلس -
عنوان التبليغ

0789811825
ج ال

ŵŽŶƚĂǌĂϬϱϲϵϲϰϰϲϮϳ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ŶĂďůƵƐƐŚĂƌĞĞĂů
التبليغ  :انبلس  -شارع املنتزة جوال
عنوان
1965644672
ŵŽŶƚĂǌĂϬϱϲϵϲϰϰϲϮϳ
Ϳ;9
1965644672


756














العالمة التجارية رقم  30361 :



Ϳ;9

يف الصنف  06 :
التاريخ  7102/14/02 :







من اجل  :نتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل
املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت

والبشاكري والفوط 



Trade Mark No.: 31360
In Class: 16
Date: 18/04/2017

Ϳ;9
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ĂůůƉĂƉĞƌĂŶĚŚǇŐŝĞŶŝĐƚŝƐƐƵĞƉƌŽĚƵĐƚ

͕ƚŽŝůĞƚƚĞƉĂƉĞƌƌŽůůƐΘĚŝĂƉĞƌƐ







In the name of: Arab Eastern Co. For Diaper
Manufacturing

أبسم  :شركة مصانع الشرق
العربيه للفوط الصحيه

ͲĚĚƌĞƐƐ͗ĂƐƚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂͲW͘KŽǆ͗ϮϳϵEĂďůƵƐ
WĂůĞƐƚŝŶĞ

العنوووووووو ا  :نوووووووو بلس  -المنطقوووووووووا
الاون يه الشورقيه  -و ر الحسوبه
 -ص ب 259

عنوان التبليغ  :انبلس  -املنطقة الصناعيه الشرقيه ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĂƐƚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞĂͲW͘K

Žǆ͗ϮϳϵEĂďůƵƐͲWĂůĞƐƚŝŶĞ
 -شارع احلسبه  -ص ب 725












0799775777





ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:


عنوان التبليغ  :اخلليل البلد 1955392399


2017/10/1
العدد التاسع عرش





; 6757
Ϳ



أبسم  :امحد اسحق عبدالرحيم
 79

Ϳ;2

ابو عيشة

التاريخ  7102/14/02 :
من اجل  :املالبس

العنوووووووووووووو ا  :الخليوووووووووووووول البلووووووووووووووو
 0799775777

ابو عيشة

التبليغ  :اخلليل البلد 1955392399
عنوان

عبدالرحيم
اسحق




In the
In Class:
25name of: AL KHALIL

Date: 18/04/2017

͗ĚĚƌĞƐƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚĞƐ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

Trade Mark No.: 31364

العالمة التجارية رقم  30364 :

In Class: 25

يف الصنف  79 :


ووووووووووووول/02البلو
وووووووووووووو 
7102/14
العنوووووووووووووو ا  :الخليوالتاريخ :

Date: 18/04/2017




͗ĚĚƌĞƐƐ


/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ůŽƚŚĞƐ

من اجل  :املالبس 

عنوان التبليغ  :اخلليل البلد 1955392399


Ϳ;2

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :














التجارية رقم  30369 :
العالمة


Ϳ;2
Ϳ;2

يف الصنف  75 :

التاريخ  7102/14/02 :
منتجات احلليب وااللبان 
من اجل :





In Class: 29
Date: 18/04/2017
ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĂŚůŵĂŶƚĞŬĂůƐĞŶĂĞĞƐ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DŝůŬĂŶĚĚĂŝƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ůďŝƌĂŚůŵĂŶƚĞŬĂ
In
the
name
of:
Aharekat
Alpinar
Liltijara Alamah Ltd
 ůƐĞŶĂĞĞƐ

Ϳ;2
ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĂŚůŵĂŶƚĞŬĂůƐĞŶĂĞĞƐ
758


العن ا  :البيرة المنطقا الان يا


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ůďŝƌĂŚůŵĂŶƚĞŬĂ
 ůƐĞŶĂĞĞƐ
Mark No.: 31367


عنوان التبليغ  :البرية املنطقة الصناعية



التجارية رقم  30362 :
العالمة 

 Trade

Trade
Mark
No.: 31365
 5
In
Class:

رقم  30369 :
العالمة
الصنف
يف
التجا:رية 9

 7102
/1475
الصنف /05:
يفالتاريخ :

اطفال  
حفاضات
من
7102
اجل /14/02:
التاريخ :

Date: 18/04/2017
Trade Mark No.: 31365

أبسم  :شركة البينار للتجارة
العامة م خ م



In Class: 29



يا 
الان7102
المنطقا/14/
التاريخ 02 :
العن ا  :البيرة
احلليب وااللبان 
منتجات
من اجل :
عنوان التبليغ  :البرية املنطقة الصناعية







Trade Mark No.: 31365

In Class:
29
Date:
19/04/2017


͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ďĂďǇĚŝĂƉĞƌƐ
Date: 18/04/2017
In
the name
SHARIKAT
AL͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
DŝůŬĂŶĚĚĂŝƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ

االستثمارية
اترجت
اجل :شركة
منأبسم :
وااللبان 
احلليب
منتجات
Trade of:
Mark
No.: 31367 TARGET
 30362
رقم  :
التجارية
العالمة
ESTETHMARIYEH
M
.
K
.
M
In Class: 5
يف الصنف :
In the name of: Aharekat Alpinar Liltijara Alamah Ltd
م.
البينار 9للتجارة
أبسم خ . :مشركة
Date: 19/04/2017
التاريخ  7102/14/05 :
ͲĚĚƌĞƐƐ͗><>>Ͳ^,ZΖ/E^Z,Ͳd>͗ϬϮ
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ďĂďǇĚŝĂƉĞƌƐ
وين سو ر
حفاضات ر
الخليل -
اطفال 
من:اجل :
العامة مالعنخا م
In the name of: SHARIKAT TARGET ALأبسم  :شركة اترجت االستثمارية
ϮϮϭϭϭϯϯ
- 2211177
البيرة -تلف
العنق ابل :ج ال
ĚĚƌĞƐƐ͗ůďŝƌĂŚůŵĂŶƚĞŬĂůƐĞŶĂĞĞƐ
ESTETHMARIYEH M . K . M
المنطقا :الان يا




م.خ.م



/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗DŝůŬĂŶĚĚĂŝƌǇƉƌŽĚƵĐƚƐ
In the name of: Aharekat Alpinar Liltijara Alamah Ltd

أبسم  :شركة البينار للتجارة
العالمة التجارية رقم 30369 :
العامة م خ م
يف الصنف  75 :





In the name
of: AL KHALIL




0799775777



Trade Mark No.: 31364


التجارية رقم  30364 :
العالمة

أبسم  :امحد

496





يف الصنف :





عنوان 02
ͲĚĚƌĞƐƐ͗><>>Ͳ^,ZΖ/E^Z,Ͳd>͗ϬϮ
الصناعية وين سو ر
ر
الخليل -
التبليغ  :العن ا
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ůďŝƌĂŚůŵĂŶƚĞŬĂ
البرية :املنطقة
ϮϮϭϭϭϯϯ
2211177
:
تلف
ال
ج
بل
ق
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
><>>Ͳ^,ZΖ/E
عنوان التبليغ  :اخلليل  -شارع عني ساره مقابل
 ůƐĞŶĂĞĞƐ
02

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><>>Ͳ^,ZΖ/E
^Z,Ͳd>͗ϬϮͲϮϮϭϭϭϯϯ
شارع عني ساره مقابل
- 7700033
عنوان :التبليغ  :اخلليل
17
تلفون
جوال
 
^Z,Ͳd>͗ϬϮͲϮϮϭϭϭϯϯ
جوال  -تلفون 17- 7700033 :















العدد التاسع عرش 2017/10/1

497
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العالمة التجارية رقم  30362 :
يف الصنف  9 :
العالمة التجارية رقم  30362 :







التاريخ  7102/14/05 :
من اجل  :حفاضات اطفال 




أبسم  :شركة اترجت االستثمارية
م.خ.م

Trade Mark No.: 31368
In Class: 5
Trade Mark No.: 31368
In Class: 5

يف الصنف  9 :

Date: 19/04/2017

التاريخ  7102/14/05 :
من اجل  :حفاضات اطفال 

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ďĂďǇĚŝĂƉĞƌƐ
In the name of: SHARIKAT TARGET ALESTETHMARIYEH M . K . M

أبسم  :شركة اترجت االستثمارية
م.خ.م



ر

العن ا  :الخليل -

وين سو ر

العالمة التجارية رقم  30362 :
ق بل ج ال  -تلف - 2211177 :
يف الصنف  9 :
02
اخلليل  -شارع عني ساره مقابل
/14التبليغ :
عنوان
 7102
التاريخ /05 :

العن ا  :الخليل -

ر

وين سو ر

ق بل ج ال  -تلف
02

--2211177
:

العن ا  :الخليل
تلف
ق بل ج ال  -
02

ر

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ďĂďǇĚŝĂƉĞƌƐ
ͲĚĚƌĞƐƐ͗><>>Ͳ^,ZΖ/E^Z,Ͳd>͗ϬϮ
In the name of: SHARIKAT
TARGET ALTrade Mark
No.: 31368
ϮϮϭϭϭϯϯ
In
Class:
5
ESTETHMARIYEH M . K . M
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :><>>Ͳ^,ZΖ/E
Date: 19/04/2017
^Z,Ͳd>͗ϬϮͲϮϮϭϭϭϯϯ
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ďĂďǇĚŝĂƉĞƌƐ

ͲĚĚƌĞƐƐ͗><>>Ͳ^,ZΖ/E^Z,Ͳd>͗ϬϮ
In the name of: SHARIKAT TARGET ALESTETHMARIYEH
M.K.M

ϮϮϭϭϭϯϯ

17- 7700033
حفاضاتتلفون :
من اجل  :جوال -
اطفال 
أبسم  :شركة اترجت االستثمارية

م.خ.م

Date: 19/04/2017





ͲĚĚƌĞƐƐ͗><>>Ͳ^,ZΖ/E^Z,Ͳd>͗ϬϮ

ϮϮϭϭϭϯϯ

وين سو ر

- 2211177 :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
><>>Ͳ^,ZΖ/E
عنوان التبليغ  :اخلليل  -شارع عني ساره مقابل
Ϳ ; 01
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:><>>Ͳ^,ZΖ/E
ساره17-مقابل
عنوان التبليغ  :اخلليل  -شارع عني
^Z,Ͳd>͗ϬϮͲϮϮϭϭϭϯϯ
جوال  -تلفون 7700033 :

^Z,Ͳd>͗ϬϮͲϮϮϭϭϭϯϯ
17- 7700033
جوال  -تلفون :
:











759



Ϳ ; 01




















العالمة التجارية رقم  30327 :
يف الصنف  5 :



Ϳ ; 01

Trade Mark No.: 31372
In Class: 9
Date: 20/04/2017

التاريخ  7102/14/71 :

͕Ϳ/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ŽŵƉƵƚĞƌƐ;WƌŝŶƚĞƌƐĨŽƌƵƐĞǁŝƚŚ
YƵĞƵĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ^ǇƐƚĞŵ

من اجل  :طابعات تستخدم مع اجهزة الكمبيوتر ،
نظام دور آيل 
In the name of: Sharekat Majmo'at Aljaffal Leltejarah
أبسم  :شركة جمموعة اجلفال
Walestethmar Mosahama Khososiya
للتجارة واالستثمار مسامهة
خصوصية

العن ا  :البيرة سطم ر ب



عنوان التبليغ  :البرية سطح مرحبا

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق

ĚĚƌĞƐƐ͗ůďĞŝĞƌĞŚ^ĂƚĞŚDĂƌŚĂďĂ
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ůďĞŝĞƌĞŚ^ĂƚĞŚ
 DĂƌŚĂďĂ


احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة







احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات

العدد التاسع

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة
عرش 2017/10/1





498



760
Ϳ ; 00






Trade Mark No.: 31373

العالمة التجارية رقم  30323 :

يف الصنف  02 :
التاريخ  7102/14/71 :
ابلبثق لالستعمال
متشكلة
من اجل  :مواد
 30323
بالستيكيةرقم  :
العالمة التجارية






يف الصنف  02 :
واحلشو والعزل  ،اانبيب مرنة
ابلتصنيع  ،مواد التغليف
التاريخ  7102/14/71 :
غري معدنية حشوات من املطاطا او اللدائن  ،خيوط

In Class: 17
Date: 20/04/2017
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ƉůĂƐƚŝĐƐŝŶĞǆƚƌƵĚĞĚĨŽƌŵĨŽƌƵƐĞŝŶ
Trade Mark
No.: 31373

ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞ͖ƉĂĐŬŝŶŐ͕ƐƚŽƉƉŝŶŐĂŶĚŝŶƐƵůĂƚŝŶŐ
In Class: 17
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ĨůĞǆŝďůĞƉŝƉĞƐ͕ŶŽƚŽĨŵĞƚĂůƐƚƵĨĨŝŶŐŽĨƌƵďďĞƌŽƌ
Date: 20/04/2017
ƉůĂƐƚŝĐ͕ƚŚƌĞĂĚƐŽĨƉůĂƐƚŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŶŽƚĨŽƌƚĞǆƚŝůĞƵƐĞ

من مواد بالستيكية ليست لالستخدام النسيجي 
In the name of: nahel mohammad taher sanoury
أبسم  :انهل دمحم طاهر صانوري
ĚĚƌĞƐƐ͗ũĞŶŝŶͲĂůũĂůĂŵŝͲƐŚĂƌŝĂĂůŚŝƐďĂ
العن و ا  :جنووين  -الجلمووا  -وو ر
الحسبا ج ال0786857791:

عنوان التبليغ  :جنني  -اجللمة  -شارع احلسبة

)(1
ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ũĞŶŝŶͲĂůũĂůĂŵŝͲƐŚĂƌŝĂ
ĂůŚŝƐďĂ

جوال1962629350:
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Trade Mark No.: 27814
In Class: 3
Date: 19/10/2015
In Respect of: Fragrances, toiletries for the care

العالمة التجارية رقم 41812 :

الصنف 3 :
في
التاريخ 4112/11/11  :
من اجل  :روائح طيبة ومواد التواليت للعناية
and cleaning of the hair and skin, cos metics
وتنظيف  الشعر البشرة ومستحضرات
التجميل.

In the name of: Retail Royalty Co.
أبسم  :ريتايل روايليت كو
دراينف
ينينتر
كونفينشنن
العنوان 111 :
Address: 101 Convention Center Drive, Las Vegas,
نات
ن
الوالي
81111
ني
ن
ف
نن
الس فيغناس
NV 89109, USA

المتحدة األمريكية

عنوان التبليغ  :يابا وشركاهم للملكية
الفكرية  -ص .ب  2214البيرة







Address for Services :

ũĂǁǁĂůͲϬϱϵϵϯϳϳϳϬϵ

1955322215


Ϳ ; 75


2017/10/1
العدد التاسع عرش
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; 75762
Ϳ

ص.ب ,24رام هللا












Trade
Mark
No.: 31153
Trade
Mark
No.:
31153

رقم  30093 :
العالمة التجارية
30093
رقم  :

العالمة التجارية
يف الصنف 00 :

In Class: 11
Class: 11
Date: 23/03/2017

يف الصنف  00 :

التاريخ  7102/13/73 :

 7102
االدوات الصحية ومستلزماهتا 
/13 /73من اجل :
التاريخ  :
الصحيةكة ميستلو
من اجل  :االدواتأبسم  :شر
لالدوات
ومستلزماهتا
الصحية ومستلزماهتا

أبسم  :شركة ميستلو لالدوات
الصحية ومستلزماهتا

العنو ا  :بيور وورت -نو بلس -ج و ال
0799755509



In
Date: 23/03/2017
/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗ƐĂŶŝƚĂƌǇƉƵƌƉŽƐĞƐ
In the
name of: shariket mistillo lil adwat alsihiyeh
͗/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ
ƐĂŶŝƚĂƌǇƉƵƌƉŽƐĞƐ

; 71
Ϳ alsihiyeh
In the name of: shariket mistillo lil
adwat
ĚĚƌĞƐƐ͗ĚĞƌͲƐŚĂƌĂĨͲŶĂďůƵƐũĂǁǁĂůͲϬϱϵϵϯϳϳϳϬϵ

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :ĚĞƌͲƐŚĂƌĂĨͲŶĂďůƵƐ
عنوان التبليغ  :دير شرف -انبلس -جوال
ĚĚƌĞƐƐ͗ĚĞƌͲƐŚĂƌĂĨͲŶĂďůƵƐũĂǁǁĂůͲϬϱϵϵϯϳϳϳϬϵ
بلس -ج و ال
العنو ا  :بيور وورت -نو
ũĂǁǁĂůͲϬϱϵϵϯϳϳϳϬϵ
1955322215


0799755509
ص.ب ,24رام هللا


ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:ĚĞƌͲƐŚĂƌĂĨͲŶĂďůƵƐ
عنوان التبليغ  :دير شرف -انبلس -جوال




1955322215


ũĂǁǁĂůͲϬϱϵϵϯϳϳϳϬϵ










; 71 Ϳ763













Trade Mark No.: 31297
In Class: 3

العالمة التجارية رقم  30752 :
يف الصنف  3 :

التاريخ  7102/14/07 :
 30752العطرية
والزيوت
العطوررية رقم  :
من اجل  :الصابون ،العالمة التجا






Date: 12/04/2017

/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗Trade
͕^ŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ
Mark No.: 31297
ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐƐŬŝŶĐĂƌĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĚĞŽĚŽƌĂŶƚƐ
In Class: 3
يف الصنف  3 :
ومستحضرات التجميل اخلاصة
ومستحضرات التجميل
ĂŶĚĂŶƚŝͲƉĞƌƐƉŝƌĂŶƚƐĨŽƌƉĞƌƐŽŶĂůƵƐĞ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞ
Date: 12/04/2017
التاريخ  7102/14/07 :

͘ĐůĞĂŶƐŝŶŐ͕ĐĂƌĞĂŶĚĞŵďĞůůŝƐŚŵĞŶƚŽĨƚŚĞŚĂŝƌ
͕/ŶZĞƐƉĞĐƚŽĨ͗^ŽĂƉƐ͖ƉĞƌĨƵŵĞƌǇ͕ĞƐƐĞŶƚŝĂůŽŝůƐ
ومضادات العطرية
يهة العطور والزيوت
الصابون،
ابلعناية ابلبشرة ،مزيالتمن اجل
الروائح :الكر
ومستحضرات التجميل ومستحضرات التجميل اخلاصة

التعرق لالستعمال الشخصي ،مستحضرات لتنظيف

والعناية ولزخرفة الشعر.

ابلعناية ابلبشرة ،مزيالت الروائح الكريهة ومضادات
التعرق لالستعمال الشخصي ،مستحضرات لتنظيف

والعناية ولزخرفة الشعر .

In the name of:
Beiersdorf AG
In the name of: Beiersdorf AG

أبسم  :بريسدورف أي جي
العنوووو ا  :اون

ه ب رغا الم ني

عنوان التبليغ  :عزيز

ص.ب ,24رام هللا



ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ͕ĐŽƐŵĞƚŝĐƐŬŝŶĐĂƌĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͖ĚĞŽĚŽƌĂŶƚƐ
ĂŶĚĂŶƚŝͲƉĞƌƐƉŝƌĂŶƚƐĨŽƌƉĞƌƐŽŶĂůƵƐĞ͖ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞ
͘ĐůĞĂŶƐŝŶŐ͕ĐĂƌĞĂŶĚĞŵďĞůůŝƐŚŵĞŶƚŽĨƚŚĞŚĂŝƌ

أبسم  :بريسدورف أي جي
20277اس 16ا ĚĚƌĞƐƐ͗hŶŶĂƐƚƌĂƐƐĞϰϴ͕ϮϬϮϱϯ,ĂŵďƵƌŐ͕'ĞƌŵĂŶǇ 20277
 16اا  :اون ووووتر
ووووتراس العنوووو
ĚĚƌĞƐƐ͗hŶŶĂƐƚƌĂƐƐĞϰϴ͕ϮϬϮϱϯ,ĂŵďƵƌŐ͕'ĞƌŵĂŶǇ
ه ب رغا الم ني

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،حمامون،

ورجا,رام هللا
وفؤاد.ب 24
ص
شحادة،



حمامون،

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ :

ĚĚƌĞƐƐĨŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐ
:
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العالمات التجارية التى انتقلت ملكيتها # 69 #
رقم
العالمة

تاريخ سند التحويل المالك االصلى

المالك الجديد

172

11/05/2017

باير اكتينجيسيليسشافت  ,ايه

باير إنتيلليكتوال بروبيرتي جي أم بي أتش

176

11/05/2017

باير اكتينجيسيليسشافت

باير إنتيلليكتوال بروبيرتي جي أم بي أتش

203

11/05/2017

باير اكتينجيسيليسشافت

باير إنتيلليكتوال بروبيرتي جي أم بي أتش

207

11/05/2017

باير اكتينجيسيليسشافت

باير إنتيلليكتوال بروبيرتي جي أم بي أتش

557

19/03/2017

غالكسو جروب ليميتد

558

19/03/2017

غالكسو غروب لميتد

561

19/03/2017

غالكسو جروب ليميتد

562

19/03/2017

غالكسو غروب لميتد

1183

19/03/2017

غالكسوسميثكالين ال ال سي

غالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكير(يو
كيه) اي بي لميتد

1262

19/03/2017

غالكسو غروب ليمتد

غالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكير(يو
كيه) اي بي لميتد

1264

19/03/2017

غالكسو غروب ليمتد

غالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكير(يو
كيه) اي بي لميتد

2928

19/02/2017

ثو بروكتر اند غامبل كومباني

هينكل إيه جي آند كو .كيه جي أي أي

3270

10/07/2017

استرازينيكا يو كي ليميتد

5920

24/07/2017

اوسرام جي ام بي اتش

بفيزر اريالند فارماسيوتيكالز
ليدفانسي جي ام بي اتش( اي جيرماني
كوربوريشن )

6366
6368

12/02/2017
12/02/2017

ريكيت بينكايسار ان في
ريكيت بينكايسار ان في

ريكيت بنكيرز فانيش بي.في .
ريكيت بنكيرز باور كلينرز بي.في .

7712

28/02/2017

ذا جيليت كومبني

ذا جيليت كومباني ال ال سي

7713

28/02/2017

ذا جيليت كومبني

ذا جيليت كومباني ال ال سي

7714

28/02/2017

ذا جيليت كومبني

ذا جيليت كومباني ال ال سي

8098

19/03/2017

سميث كالين بييشام لميتد

غالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكير(يو
كيه) اي بي لميتد

8099

19/03/2017

سميث كالين بييشام لميتد

غالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكير(يو
كيه) اي بي لميتد

8164

19/03/2017

سميث كالين بييشام لميتد

8165

19/03/2017

سميث كالين بيتشام ليمتد

غالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكير(يو
كيه) اي بي لميتد
غالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكير(يو
كيه) اي بي لميتد
غالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكير(يو
كيه) اي بي لميتد
غالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكير(يو
كيه) اي بي لميتد

غالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكير(يو
كيه) اي بي لميتد
غالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكير(يو
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كيه) اي بي لميتد
8982

18/06/2017

مارك انتوني انتيرناشونال اس ار ال

برانديرو إس.إيه

8983

18/06/2017

مارك انتوني انتيرناشونال اس ار ال

برانديرو إس.إيه

9069

23/02/2017

سوثيرن كمفورت بروبريتيز  ،اي ان سي

سيزارس براندس ،ال ال سي

9070

23/02/2017

سوثيرن كمفورت بروبريتيز  ،اي ان سي

سيزارس براندس ،ال ال سي

12/02/2017 10464

ريكيت بينكسير ان في

ريكيت بنكيرز فانيش بي.في .

25/07/2017 10538

كيوبست فارماسيوتيكال انك

شركة ميرك شارب ودوم .

24/07/2017 12835

أوسرام جي أم بي أتش

ليدفانسي جي ام بي اتش( اي جيرماني
كوربوريشن )

19/03/2017 13575

شركة الخدمات البريدية ( شركة مساهمة
كويتية) مقفل ة

شركة بي ترايانجل يو اس ال ال سي

19/03/2017 13576

شركة الخدمات البريدية ( شركة مساهمة
كويتية) مقفلة

شركة بي ترايانجل يو اس ال ال سي

19/03/2017 15757

غالكسو غروب لميتد

غالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكير(يو
كيه) اي بي لميتد

26/07/2017 16334

شركة المختار للملبوسات والكوزماتيكس
م .خ

ناصر حلمي أسعد زهور

05/04/2017 16719

شركة هوم بالزا الصناعية التجارية
المساهمة الخصوصية المحدوده

شركة ويل انترناشونال لالستثمار والتجارة
الدولية المساهمة الخصوصية المحدودة

05/04/2017 16720

شركة هوم بالزا الصناعية التجارية
المساهمة الخصوصية المحدوده

شركة ويل انترناشونال لالستثمار والتجارة
الدولية المساهمة الخصوصية المحدودة

05/04/2017 16721

شركة هوم بالزا الصناعية التجارية
المساهمة الخصوصية المحدوده

شركة ويل انترناشونال لالستثمار والتجارة
الدولية المساهمة الخصوصية المحدودة

05/04/2017 16722

شركة هوم بالزا الصناعية التجارية
المساهمة الخصوصية المحدوده

شركة ويل انترناشونال لالستثمار والتجارة
الدولية المساهمة الخصوصية المحدودة

05/04/2017 16723

شركة هوم بالزا الصناعية التجارية
المساهمة الخصوصية المحدوده

ش ركة ويل انترناشونال لالستثمار والتجارة
الدولية المساهمة الخصوصية المحدودة

05/04/2017 16724

شركة هوم بالزا الصناعية التجارية
المساهمة الخصوصية المحدوده

شركة ويل انترناشونال لالستثمار والتجارة
الدولية المساهمة الخصوصية المحدودة

05/04/2017 16725

شركة هوم بالزا الصناعية التجارية
المساهمة الخصوصية المحدوده

شركة ويل انترناشونال لالستثمار والتجارة
الدولية المساهمة الخصوصية المحدودة

01/06/2017 17302

شركة الخبير المالية شركة مساهمة مختلطة
شركة سنابل لالستثمار ش.م.ب مقفلة و
شركة الخبير المالية شركة مساهمة مختلطة سعودية .

14/05/2017 17616

كادبوري ايجبت غروب فور فود اندستريز
كو .

كرافت مصر لالغذية ش.م .م

12/02/2017 18368

ريكيت بنكيزر ان.في .

ريكيت بنكيزر فانيش بي.في .

12/02/2017 18369

ريكيت بنكيزر ان.في .

ريكيت بنكيرز فينيش بي.في .

12/02/2017 18378

ريكيت بنكيزر ان.في .

ريكيت بنكيرز باور كلينرز بي.في .

12/02/2017 18379

ريكيت بنكيزر ان.في .

ريكيت بنكيرز باور كلينرز بي.في .

28/02/2017 18647

مؤسسة اسباير زون

شركة أسباير كتارا للضيافة

28/02/2017 18648

مؤسسة اسباير زون

شركة أسباير كتارا للضيافة
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28/02/2017 18649

مؤسسة اسباير زون

شركة أسباير كتارا للضيافة

28/02/2017 18650

مؤسسة اسباير زون

شركة أسباير كتارا للضيافة

28/02/2017 18651

مؤسسة اسباير زون

شركة أسباير كتارا للضيافة

24/07/2017 18938

أوسرام جي أم بي أتش

28/02/2017 19655

ذا جيليت كومباني

28/02/2017 19656

ذا جيليت كومباني

ذا جيليت كومباني ال ال سي

ليدفانسي جي ام بي اتش( اي جيرماني
كوربوريشن )
ذا جيليت كومباني ال ال سي

18/06/2017 19768

مارك انتوني انترناشيونال اس ار ال

برانديرو إس.إيه

26/04/2017 21413

سكودا إنفستمنت أي .اس .

دوسان سكودا باور اس.ار.او .

28/02/2017 21524
28/02/2017 22664

ذا جيليت كومباني
ذا جيليت كومباني

ذا جيليت كومباني ال ال سي
ذا جيليت كومباني ال ال سي

10/07/2017 22891

أل جي اليف سينسيز  ،ليمتد

ال جي تشيم ،ال تي دي .

10/07/2017 22892
02/04/2017 22920

أل جي اليف سينسيز  ،ليمتد
نوفارتس ايه جي

ال جي تشيم ،ال تي دي .
نوفارتس كونسيومر هلث اس.اي .

12/02/2017 22921

ريكيت بنكيزر ان.في .

ريكيت بنكيرز فينيش بي.في .

12/02/2017 22922

ريكيت بنكيزر ان.في .

ريكيت بنكيرز باور كلينرز بي.في .

28/02/2017 23562
28/02/2017 23563

ذا جيليت كومباني ( ا ديالوير كربوريشين
).
ذا جيليت كومباني ( ا ديالوير كربوريشين
).

ذا جيليت كومباني ال ال سي
ذا جيليت كومباني ال ال سي

13/02/2017 23771
13/02/2017 23772

دول فود كومباني ،إنك .
دول فود كومباني ،إنك .

دُول آسيا هولدينغز بي تي ئي ليمتد
دُول آسيا هولدينغز بي تي ئي ليمتد

13/02/2017 23773

دول فود كومباني ،إنك .

دُول آسيا هولدينغز بي تي ئي ليمتد

13/02/2017 23774

دول فود كومباني ،إنك .

دُول آسيا هولدينغز بي تي ئي ليمتد

13/02/2017 23775

دول فود كومباني ،إنك .

دُول آسيا هولدينغز بي تي ئي ليمتد

13/02/2017 23776

دول فود كومباني ،إنك .

دُول آسيا هولدينغز بي تي ئي ليمتد

30/01/2017 23840

رائد دمحم راغب الفقيات

شركة ابو الراغب وشركاؤه لتجارة المواد
الغذائية العادية العام ة

30/01/2017 23841

رائد دمحم راغب الفقيات

شركة ابو الراغب وشركاؤه لتجارة المواد
الغذائية العادية العامة

28/02/2017 24857
28/02/2017 24858

ذا جيليت كومباني
ذا جيليت كومباني

ذا جيليت كومباني ال ال سي
ذا جيليت كومباني ال ال سي

23/07/2017 25352

شركة جينتس لالستيراد والتصدير المساهمة
الخصوصية المحدودة

شركة الحسام لصناعة وتجارة البولسترين

23/07/2017 25353
28/02/2017 26092

شركة جينتس لالستيراد والتصدير المساهمة
الخصوصية المحدودة
ذا جيليت كومباني ال ال سي
ذا جيليت كومبني

شركة الحسام لصناعة وتجارة البولسترين

28/02/2017 26093

ذا جيليت كومبني

ذا جيليت كومباني ال ال سي

15/02/2017 26194

غوسون – كونسولتادوريا إي ماركيتنغ
أس.آر.أل .

روجير فيفير أس.بيه.إيه .

503

العدد التاسع عرش 2017/10/1
02/04/2017 26236

نوفارتس ايه جي

نوفارتس كونسيومر هلث اس.اي .

02/04/2017 26333

نوفارتس ايه جي

نوفارتس كونسيومر هلث اس.اي .

23/02/2017 27715

شركة عبد السالم ياسين وأوالده للتجارة
العامة والمقاوالت

شركة أيه أس واي لتنقية المياه المساهمة
الخصوصية المحدودة

23/02/2017 27716

شركة عبد السالم ياسين وأوالده للتجارة
العامة والمقاوالت

شركة أيه أس واي لتنقية المياه المساهمة
الخصوصية المحدودة

13/02/2017 27927

شركة إيكا التجارية

يونايتد داتش برويريز بي.في .

01/02/2017 28184

شركة مكاوي لاللبسة عاديه عامه

كاسامودا فيرفالتونجس كيه جي

01/02/2017 28383

شركة مكاوي لاللبسة عادية عامة

كاسامودا فيرفالتونجس كيه جي

03/04/2017 28900

شركة جاليري سويس

شركة الصروح للتجارة واالستثمار

العالمات التجارية التى تم تغيير عنوان المالك # 72 #
رقم
العالمة

تاريخ سند التحويل العنوان االصلى

العنوان الجديد
205كروسبوينت باركواي ،غتسفيل،
نيويورك  ،16041الواليات المتحدة
االمريكية

554

01/02/2017

هايويه نو 1.نورث،فورست سيتي،ستيت اوف
اركنساس،يونايتد ستيت هوف اميركا

1332

01/03/2017

ا كوربوريشن  ،ديولي اورغانيزد اند اكزتنج
 ،6-6مارونوتشي - 1تشومي  ،تشيودا
اندر ذا لوز اوف جابان  1- 5ماريونوتشس و- 1
 كو  ،طوكيو  ،اليابانتشوم تشايودا ـ كيو  ،طوكيو  ،اليابان

1333

01/03/2017

ا كوربوريشن  ،ديولي اورغانيزد اند اكزتنج
 ،6-6مارونوتشي - 1تشومي  ،تشيودا
اندر ذا لوز اوف جابان  1- 5ماريونوتشس و- 1
 كو  ،طوكيو  ،اليابانتشوم تشايودا ـ كيو  ،طوكيو  ،اليابان

1334

01/03/2017

ا كوربوريشن  ،ديولي اورغانيزد اند اكزتنج
 ،6-6مارونوتشي - 1تشومي  ،تشيودا
اندر ذا لوز اوف جابان  1- 5ماريونوتشس و- 1
 كو  ،طوكيو  ،اليابانتشوم تشايودا ـ كيو  ،طوكيو  ،اليابان

1336

01/03/2017

ا كوربوريشن  ،ديولي اورغانيزد اند اكزتنج
 ،6-6مارونوتشي - 1تشومي  ،تشيودا
اندر ذا لوز اوف جابان  1- 5ماريونوتشس و- 1
 كو  ،طوكيو  ،اليابانتشوم تشايودا ـ كيو  ،طوكيو  ،اليابان

1337

01/03/2017

1338

01/03/2017

ا كوربوريشن  ،ديولي اورغانيزد اند اكزتنج
 ،6-6مارونوتشي - 1تشومي  ،تشيودا
اندر ذا لوز اوف جابان  1- 5ماريونوتشس و- 1
 كو  ،طوكيو  ،اليابانتشوم تشايودا ـ كيو  ،طوكيو  ،اليابان
ا كوربوريشن  ،ديولي اورغانيزد اند اكزتنج
 ،6-6مارونوتشي - 1تشومي  ،تشيودا
اندر ذا لوز اوف جابان  1- 5ماريونوتشس و- 1
 كو  ،طوكيو  ،اليابانتشوم تشايودا ـ كيو  ،طوكيو  ،اليابان

1980

25/07/2017

زاهيلويرج  4000 ,6زوج سويزرالند

Route de France 17, 2926
Boncourt, Switzerland

1986

25/07/2017

زاهيليرويج  4000 ، 6زوج  ،سويسرا

روت دي فرانس 9294 ،11
بونكورت ،سويزيرالند

2076

25/07/2017

زاهيلويرج  4000 ,6زوج سويزرالند

روت دي فرانس 9294 ،11

504

العدد التاسع عرش 2017/10/1
بونكورت ،سويزيرالند
فيا باسيغياتا  ،1سي إتش 4110 -
نوفازانو  /سويسرا

3994

19/06/2017

سويسرا

4062

25/01/2017

 12755ستيت هايوي مينابوليس منيسوتا
 55661امريكا

4288

28/03/2017

53كوبي د اوريس  15061باريس سيدكس 1

4288

28/03/2017

53كوبي د اوريس  15061باريس سيدكس 1

4526
4528

02/04/2017
02/04/2017

 ،1رو دي ال غابيل  1911 ،جنيف  ،94سويسرا 8رو كازم -راجافي 1909 ،جنيف
 ،1رو دي ال غابيل  1911 ،جنيف  ،94سويسرا 8رو كازم -راجافي 1909 ،جنيف

4669

26/07/2017

ZAHLERWEG 4, ZUG,
SWITZERLAND 6300

5445

23/01/2017

فيا موليني سي اتش  426بيجيو سويسرا

5445

23/01/2017

فيا موليني سي اتش  426بيجيو سويسرا

8935

25/07/2017

زاهيلويرج  4000 ,6زوج سويزرالند

روت دي فرانس 9294 ،11
بونكورت ،سويزيرالند

9071

25/07/2017

زاهيلويرج  4000 ,6زوج سويزرالند

روت دي فرانس 9294 ،11
بونكورت ،سويزيرالند

11/04/2017 11743

 ،5بارك د،اكتيفيت سيردال 5045 ،مونسباخ ،
لوكسمبورغ

 ، 5بارك دي ،اكتيفيت سيردال5045 ،
مونسباخ ،لوكسيمبورغ .

11/04/2017 11744

 ،5بارك د،اكتيفيت سيردال 5045 ،مونسباخ ،
لوكسمبورغ

 ، 5بارك دي ،اكتيفيت سيردال5045 ،
مونسباخ ،لوكسيمبورغ .

10/07/2017 12524
10/07/2017 12525

كارلسون باركويه ,بي.او .بوكس
 ,52152مينابوليس ,مينيسوتا 55652
 ,الواليات المتحدة االمريكية
 143بوليفارد روماين روالند ،باريس
 ،15016فرنسا
 143بوليفارد روماين روالند ،باريس
 ،15016فرنسا

روت دي فرانس 9294 ،11
بونكورت ،سويزيرالند
هوشبيرغيرستر 40 .بي 6051 ،بازل،
سويسرا .
هوشبيرغيرستر 40 .بي 6051 ،بازل،
سويسرا .

أفينيو دي جراتا  -بابلي 1011 ، 9
لوزان  -سويسرا
أفينيو دي جراتا  -بابلي 1011 ، 9
لوزان  -سويسرا

13/03/2017 16878

ص.ب ، 509444 :مدينة دبي
ملك حكومة دبي ،بواسطة فهد إبراهيم السبهان ،
لالعالم ،بج السالم ،الطابق  ،60دبين
بر دبي  ،القوز  ،دولة اإلمارات العربية المتحدة
االمارات العربية المتحدة .

13/03/2017 16879

ص.ب ، 509444 :مدينة دبي
ملك حكومة دبي ،بواسطة فهد إبراهيم السبهان ،
لالعالم ،بج السالم ،الطابق  ،60دبين
بر دبي  ،القوز  ،دولة اإلمارات العربية المتحدة
االمارات العربية المتحدة .

13/03/2017 16880

ص.ب ، 509444 :مدينة دبي
ملك حكومة دبي ،بواسطة فهد إبراهيم السبهان ،
لالعالم ،بج السالم ،الطابق  ،60دبين
بر دبي  ،القوز  ،دولة اإلمارات العربية المتحدة
االمارات العربية المتحدة .

13/03/2017 16881

ص.ب ، 509444 :مدينة دبي
ملك حكومة دبي ،بواسطة فهد إبراهيم السبهان ،
لالعالم ،بج السالم ،الطابق  ،60دبين
بر دبي  ،القوز  ،دولة اإلمارات العربية المتحدة
االمارات العربية المتحدة .

13/03/2017 16882

ملك حكومة دبي ،بواسطة فهد إبراهيم السبهان  ،ص.ب ، 509444 :مدينة دبي

505

العدد التاسع عرش 2017/10/1

بر دبي  ،القوز  ،دولة اإلمارات العربية المتحدة لالعالم ،بج السالم ،الطابق  ،60دبين
االمارات العربية المتحدة .
13/03/2017 16883
13/03/2017 16884

13/03/2017 17257
13/03/2017 17258

ص.ب ، 509444 :مدينة دبي
ملك حكومة دبي ،بواسطة فهد إبراهيم السبهان ،
لالعالم ،بج السالم ،الطابق  ،60دبين
بر دبي  ،القوز  ،دولة اإلمارات العربية المتحدة
االمارات العربية المتحدة .
ص.ب ، 509444 :مدينة دبي
ملك حكومة دبي ،بواسطة فهد إبراهيم السبهان ،
لالعالم ،بج السالم ،الطابق  ،60دبين
بر دبي  ،القوز  ،دولة اإلمارات العربية المتحدة
االمارات العربية المتحدة .
ص.ب ، 509444 :مدينة دبي
بواسطة فهد إبراهيم السبهان  ،بر دبي  ،القوز ،
لالعالم ،بج السالم ،الطابق  ،60دبين
اإلمارات العربية المتحدة
االمارات العربية المتحدة .
ص.ب ، 509444 :مدينة دبي
بواسطة فهد إبراهيم السبهان  ،بر دبي  ،القوز ،
لالعالم ،بج السالم ،الطابق  ،60دبين
اإلمارات العربية المتحدة
االمارات العربية المتحدة .

26/04/2017 17268

 170بيز ،بوليفارد دو مونتسبارناس15016 ،
باريس

150رو غاليني 29100،بولون -
بيالنكورت،فرنسا .

26/04/2017 17268

 170بيز ،بوليفارد دو مونتسبارناس15016 ،
باريس

150رو غاليني 29100،بولون -
بيالنكورت،فرنسا .

07/05/2017 17455

 1601ساوث كاليفورنيا افينيو ،بالو التو،
كاليفورنيا  26006الواليات المتحدة األمريكية

1601طريق ويلو ،مينلو بارك ،
كاليفوريا  ،26095الواليات المتحدة
االمريكية

07/05/2017 17456

 1601ساوث كاليفورنيا افينيو ،بالو التو،
كاليفورنيا  26006الواليات المتحدة األمريكية

1601طريق ويلو ،مينلو بارك ،
ك اليفوريا  ،26095الواليات المتحدة
االمريكية

07/05/2017 17457

 1601ساوث كاليفورنيا افينيو ،بالو التو،
كاليفورنيا  26006الواليات المتحدة األمريكية

1601طريق ويلو ،مينلو بارك ،
كاليفوريا  ،26095الواليات المتحدة
االمريكية

07/05/2017 17458

 1601ساوث كال يفورنيا افينيو ،بالو التو،
كاليفورنيا  26006الواليات المتحدة األمريكية

1601طريق ويلو ،مينلو بارك ،
كاليفوريا  ،26095الواليات المتحدة
االمريكية

07/05/2017 17459

 1601ساوث كاليفورنيا افينيو ،بالو التو،
كاليفورنيا  26006الواليات المتحدة األمريكية

1601طريق ويلو ،مينلو بارك ،
كاليفوريا  ،26095الواليات المتحدة
االمريكية

07/05/2017 17460

 1601ساوث كاليفورنيا افينيو ،بالو التو،
كاليفورنيا  26006الواليات المتحدة األمريكية

1601طريق ويلو ،مينلو بارك ،
كاليفوريا  ،26095الواليات المتحدة
االمريكية

25/07/2017 18076

زاهلرويغ  ،6زاغ  ،4000سويسرا

روت دي فرانس 9294 ،11
بونكورت ،سويزيرالند

25/07/2017 19111

زاهلرويغ  ،6زاغ ،سي اتش  ،4000سويسرا

روت دي فرانس 9294 ،11
بونكورت ،سويزيرالند

25/07/2017 21564

زاهلرويغ  ،6زاغ ،سي اتش  ،4000سويسرا

روت دي فرانس 9294 ،11
بونكورت ،سويزيرالند

25/07/2017 21918

زاهلرويغ  ،6زاغ ،سي اتش  ،4000سويسرا

روت دي فرانس 9294 ،11
بونكورت ،سويزيرالند

506

العدد التاسع عرش 2017/10/1
25/07/2017 22027

زاهلرويغ  ،6زاغ ،سي اتش  ،4000سويسرا

روت دي فرانس 9294 ،11
بونكورت ،سويزيرالند

25/07/2017 23465

زاهلرويغ  ،6زاغ  ،4000سويسرا

روت دي فرانس 9294 ،11
بونكورت ،سويزيرالند

25/07/2017 27277

زاهلرويغ  ،6زاغ ،سي اتش  ،4000سويسرا

25/07/2017 27700

زاهلرويغ  ،6زاغ ،سي اتش  ،4000سويسرا

25/07/2017 27945

زاهلرويغ  ،6زاغ  ،4000سويسرا

روت دي فرانس 9294 ،11
بونكورت ،سويزيرالند

25/07/2017 28525

زاهلرويغ  ،6زاغ  ،4000سويسرا

روت دي فرانس 9294 ،11
بونكورت ،سويزيرالند

روت دي فرانس 9294 ،11
بونكورت ،سويزيرالند
روت دي فرانس 9294 ،11
بونكورت ،سويزيرالند

العالمات التجارية التى تم تغيير اسم المالك # 27 #
رقم
العالمة

تاريخ سند التحويل االسم االصلى

االسم الجديد

3517

13/03/2017

الشركة اللبنانية لالزدهار االقتصادي
ش.م .ل

4288

28/03/2017

ساسيتي ناشيونال د .ايكسبللسن
انترناشونال ( سيتا )

4288

28/03/2017

ساسيتي ناشيونال د .ايكسبللسن
انترناشونال ( سيتا )

5445
5445

23/01/2017
23/01/2017

فارماتون اس .ايه
فارماتون اس .ايه

فارماتون إيه.جي .
فارماتون إيه.جي .

11/04/2017 11743

انبيف بلجام اس .ايه .

انبيف بيلجام اس بيه آر إل

11/04/2017 11744

انبيف بلجام اس .ايه .

انبيف بيلجام اس بيه آر إل

11/04/2017 11745

انبيف بيلجام اس ايه

انبيف بيلجام اس بيه آر إ ل

10/07/2017 12524

غوثي -رينكر كوربوريشن

غوثي -رينكر ال ال سي

10/07/2017 12524

جي ار سويس جيه في ,ال ال سي

ذا برواكتيف كومباني سارل

10/07/2017 12525

غوثي -رينكر كوربوريشن

غوثي -رينكر ال ال سي

10/07/2017 12525

جي ار سويس جيه في ,ال ال سي

ذا برواكتيف كومباني سارل

10/07/2017 14715
10/07/2017 14716

مصنع اتحاد الخليج للعصيرات
مصنع اتحاد الخليج للعصيرات

Golf Union Foods Co.
Golf Union Foods Co.

26/04/2017 17268

يوبليت ماركويس اينترناشونالز

يوبليه مارك

26/04/2017 17268

يوبليت ماركويس اينترناشونالز
سوسايتي ناشيونال دي‘اكسبلويتيشين
انداستريال ديس تاباكس ايت اليوميتيس,

يوبليه مارك
سوسايتي ناشيونال دي‘اكسبلويتيشين
انداستريال ديس تاباكس ايت اليوميتيس ,اس

16/03/2017 17510

تامر اندستريز  -سل .ش.م.ل .
سوسايتي ناشيونال دي ،اكسبلويتيشين
انداستريال ديس تاباكس ايت الوميتس ،اس
ايه اس يو
سوسايتي ناشيونال دي ،اكسبلويتيشين
انداستريال ديس تاباكس ايت الوميتس ،اس
ايه اس يو

507
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اس ايه

ايه اس يو

18/06/2017 17520

فيات غروب أوتومباليز أس .بي.إيه

إف سي إيه إيتالي إس.بيه .إيه

14/05/2017 17616

كرافت مصر لالغذية ش.م .م

مونديليز إيجيبت فودز ش.م  .م .

27/03/2017 19161

شركة بيير بلمان أس .إي

شركة بيير بلمان أس .إي.أس .

27/03/2017 19162
27/03/2017 19163

شركة بيير بلمان أس .إي
شركة بيير بلمان أس .إي

شركة بيير بلمان أس .إي.أس .
شركة بيير بلمان أس .إي.أس .

27/03/2017 19164

شركة بيير بلمان أس .إي

شركة بيير بلمان أس .إي.أس .

11/04/2017 19638

انبيف بيلجيوم اس.ايه .
شركة سعد الدين وشركاه (مناطق حرة)
رقم التسجيل 1969

انبيف بيلجام اس بيه آر إل

06/03/2017 21883

شركة سعد الدين وشركاه ذ.م .م .

العالمات التجارية التى تم تغيير شكل العالمة # 5 #
رقم العالمة

تاريخ سند التحويل

3972

21/03/2017

3975

21/03/2017

3977

21/03/2017

شكل العالمة بعد التعديل

508

العدد التاسع عرش 2017/10/1

3977

21/03/2017

15575

18/07/2017

15611

29/05/2017

15611

06/06/2017

العالمات التجارية التى تم تعديل البضائع # 5 #
رقم
العالمة

تاريخ سند التحويل البضائع بعد التعديل  -عربي

19/06/2017 27061

البضائع بعد التعديل  -التيني

Management and Financial
خدمات االستشارات االدارية والمالية
وخدمات الدعاية واالعالن وإدارة وتوجيه Cosulting, Advertising, Business
االعمال ،وتفعيل النشاط المكتبي بإستثناء Managemnt, Business
Administration, Office
الخدمات التي تتعلق بخدمات سالسل
التوريد ،بما في ذلك وليس حصرا الخدمات Functions,none of the aforesaid for
اللوجستية وخدمات النقل وخدمات الشحن use in connection with supply
chain services, including but not
وخدمات التخزين وخدمات التوزيع
وخدمات التخليص الجمركي وخدمات ادارة limited to, logistics, transportation,
freight fowarding, warehousing,
المخزون والخدمات االضافية للسلع

509

2017/10/1 العدد التاسع عرش

distribution, customs clearance,
inventory management, and
ancillary good and services. .

. والخدمات

Management and Financial
Cosulting, Advertising, Business
خدمات االستشارات االدارية والمالية
Managemnt, Business وخدمات الدعاية واالعالن وإدارة وتوجيه
Administration, Office  وتفعيل النشاط المكتبي بإستثناء،االعمال
Functions,none of the aforesaid for
الخدمات التي تتعلق بخدمات سالسل
use in connection with supply  بما في ذلك وليس حصرا الخدمات،التوريد
chain services, including but not اللوجستية وخدمات النقل وخدمات الشحن
limited to, logistics, transportation,
وخدمات التخزين وخدمات التوزيع
freight fowarding, warehousing, وخدمات التخليص الجمركي وخدمات ادارة
distribution, customs clearance,
المخزون والخدمات االضافية للسلع
inventory management, and
. والخدمات
ancillary good and services. .

19/06/2017 27061

Financial Consultancy, Insurance,
financing affairs, monetary affairs,
،االستشارات المالية خدمات التأمين
real estate affairs, none of the  الشؤون، الشؤون المالية،الشؤون التمويلية
aforesaid for use in connection
بإستثناء الخدمات التي تتعلق،العقارية
with supply chain services, بما في ذلك وليس،بخدمات سالسل التوريد
including but not limited to, حصرا الخدمات اللوجستية وخدمات النقل
logistics, transportation, freight وخدمات الشحن وخدمات التخزين وخدمات
fowarding, warehousing,
التوزيع وخدمات التخليص الجمركي
distribution, customs clearance,
وخدمات ادارة المخزون والخدمات
inventory management, and
. االضافية للسلع والخدمات
ancillary good and services.

19/06/2017 27062

Financial Consultancy, Insurance,
financing affairs, monetary affairs,
،االستشارات المالية خدمات التأمين
real estate affairs, none of the  الشؤون، الشؤون المالية،الشؤون التمويلية
aforesaid for use in connection
بإستثناء الخدمات التي تتعلق،العقارية
with supply chain services, بما في ذلك وليس،بخدمات سالسل التوريد
including but not limited to, حصرا الخدمات اللوجستية وخدمات النقل
logistics, transportation, freight وخدمات الشحن وخدمات التخزين وخدمات
fowarding, warehousing,
التوزيع وخدمات التخليص الجمركي
distribution, customs clearance,
وخدمات ادارة المخزون والخدمات
inventory management, and
. االضافية للسلع والخدمات
ancillary good and services.

19/06/2017 27062

pharmaceutical preparations for
the treatment of oncological
diseases and disorders.

المستحضرات الصيدلية لمعالجة امراض
. واضطرابات االورام

23/01/2017 29932

. الخدمات التمويلية
. الخدمات التمويلية

19/06/2017 30132
19/06/2017 30133

Financial services.
Financial services.
071 التجديدات
المالك

اسم العالمة

تاريخ التجديد

 ليميتيد، هايتاتشي

هايتاش

01/02/2017

رقم العالمة

1332

510

العدد التاسع عرش 2017/10/1
1333

01/02/2017

هايتاتشي

هايتاتشي  ،ليميتيد

1334
1336

01/02/2017
01/02/2017

هايتاتشي
صورة

هايتاتشي  ،ليميتيد
هايتاتشي  ،ليميتيد

1337

01/02/2017

صورة

هايتاتشي  ،ليميتيد

1338

01/02/2017

صورة

هايتاتشي  ،ليميتيد

1339

01/02/2017

1340

01/02/2017

توينتيث سينش ري فوكس فيلم كوربوريشين

رسمة
توينتيث سينجري ـ
توينتيث سينشري فوكس فيلم كوربوريشين
فوكس

1366
1393

06/03/2017
06/03/2017

تايم
موستانج

دوبيك ال تي دي
دوبيك ال تي دي

1394

06/03/2017

مونتانا

دوبيك ال تي دي

1397

06/03/2017

1399

29/03/2017

نيلسون
توينتيث سينجري
فوكس

دوبيك ال تي دي

1412

25/05/2017

ميلكي واي

مارس انكوربوريتد

1413
1415

25/05/2017
25/05/2017

بال
ويسكاس

مارس انكوربوريتد
مارس انكوربوريتد

1416

25/05/2017

كيت -اي -كات

مارس انكوربوريتد

1417
1418

25/05/2017
25/05/2017

سنيكرز
مارس

مارس انكوربوريتد
مارس انكوربوريتد

1419

25/05/2017

بيديغري

مارس انكوربوريتد

1420
1422

25/05/2017
25/05/2017

تريل
انكل بنس

مارس انكوربوريتد
مارس انكوربوريتيد

1427

25/05/2017

تويكس

مارس انكوربوريتيد

1431

25/05/2017

منيسترليز

مارس انكوربوريتيد

1433

25/05/2017

باونتي

1434

25/05/2017

اوبال

مارس انكوربوريتيد
دبليو ام .ريغلي جي ار.كومباني (اديالوير
كوربوريشن )

1440
4004

25/05/2017
23/01/2017

انكلبينس
نيستلة

مارس انكوربوريتيد
سوسيت دس بروديتس نستل اس اي

4040

24/01/2017

ميالتا

مليتا يوروبا جي ام بي اتش اند كو .كيه جي .

4042
4046

24/01/2017
24/01/2017

شعار مليتا
ميليتا

مليتا يوروبا جي ام بي اتش آند كو .كيه جي .
مليتا يوروبا جي ام بي اتش آند كو .كيه جي .

4047

24/01/2017

ميالتا

مليتا يوروبا جي ام بي اتش آند كو .كيه جي .

4049

24/01/2017

ويتابكس

ويتا بيكس ليمتد

توينتيث سينشري فوكس فيلم كوربوريشين

511

العدد التاسع عرش 2017/10/1
4051

24/01/2017

ويتوز

ويتا بيكس ليمتد

4052

24/01/2017

ريدي بيك

4061

29/01/2017

االستا

ويتا بيكس ليمتد
سافيلو سوسايتيه ازيوناريا فابريكا ايطاليانا
الفورازيون اوكشيالي اس بي ايه

4062

29/01/2017

راديسون

راديسون هوتيلز انترناشيونال انك ( ديلوري
كوربريشن )

4063

15/03/2017

4064

15/03/2017

صني باللغة
العبرية مع رسمة
على شكل شمس
كرنوش

شركة القصرواي الصناعية التجارية

4065
4066
4070

15/03/2017
15/03/2017
31/01/2017

كابتن ماجد
بايجلز بيوجلز
صوره

شركة القصرواي الصناعية التجارية
شركة القصرواي الصناعية التجارية
سيتيبات انترناشونال كومباني .ليميتد .

4079

03/02/2017

نيو بورت

بريتش امريكان توباكو ( براوند س) ليمتد

4081

03/02/2017

نيو بورنت

بريتش امريكان توباكو ( براوند س) ليمتد

4087
4088

08/02/2017
08/02/2017

باكنشيت
بوكنشت

أي أر أي بيتيليغانغز جي ام بي اتش
أي أر أي بيتيليغانغز جي ام بي اتش

شركة القصرواي الصناعية التجارية

4089

13/02/2017

4092

15/02/2017

شاي الوزه +
صوره
ماستر كارد

ماستر كارد انترناشيونال انكوربوريتد

4093
4094
4095

15/02/2017
15/02/2017
15/02/2017

ماستر كارد
شعار
شعار

ماستر كارد انترناشيونال انكوربوريتد
ماستر كارد انترناشيونال انكوربوريتد
ماستر كارد انترناشيونال انكوربوريتد

4096
4097

15/02/2017
15/02/2017

ماستر كارد
ماستر كارد

ماستر كارد انترناشيونال انكوربوريتد
ماستر كارد انترناشيونال انكوربوريتد

4098
4099

15/02/2017
15/02/2017

ماستر كارد
ماستر كارد

ماستر كارد انترناشيونال انكوربوريتد
ماستر كارد انترناشيونال انكوربوريتد

4100
4101
4105

15/02/2017
15/02/2017
17/02/2017

شعار
شعار
كول

ماستر كارد انترناشيونال انكوربوريتد
ماستر كارد انترناشيونال انكوربوريتد
بريتيش اميريكان توباكو براندز آي أن سي

4106
4107
4108

17/02/2017
17/02/2017
03/03/2017

كول
فايسروي
ديري كوين

بريتش امريكان توباكو ( براوند س) ليمتد
بريتيش اميريكان توباكو براندز آي أن سي
اميريكان ديري كوين كوربوريشن

4109

03/03/2017

كيلوغز

كليوغ كومباني

4110

07/03/2017

كالفن كلين

كالفين كالين تريدمارك ترست

شركة سليمان العبد الكريم واخوانه

512
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4111

07/03/2017

كالفن كلين

كالفين كالين تريدمارك ترست

4112
4113
4114

07/03/2017
07/03/2017
07/03/2017

كالفن كلين
كالفن كلين
كالفن كلين

كالفين كالين تريدمارك ترست
كالفين كالين تريدمارك ترست
كالفين كالين تريدمارك ترست

4119

07/03/2017

سي كي

كال فين كالين تريدمارك ترست

4120
4121

07/03/2017
07/03/2017

سي كي
سي كي

كالفين كالين تريدمارك ترست
كالفين كالين تريدمارك ترست

4122

07/03/2017

سي كي

كالفين كالين تريدمارك ترست

4125

11/03/2017

بينسون آند هيدجيز
سوبريما اس اف

بينسون آند هيدجيز (أوفرسيزس) ليمتد

4127

11/03/2017

4128

11/03/2017

ايه تي & تي
دايريكت
ايه تي & تي
دايريكت

أي تي اند تي انتلكتشوال بروبرتي أي أي,
ال.بي .
أي تي اند تي انتلكتشوال بروبرتي أي أي,
ال.بي .

4131
4132
4133

19/03/2017
19/03/2017
19/03/2017

ليدي سبيد ستيك
سبيد ستيك
مينين

كولجيت  -بالموليف كمبني
كولجيت  -بالموليف كمبني
كولجيت  -بالموليف كمبني

4137

23/03/2017

كافيسكون

ريكيت آند كولمان ( أوفر سيس ) ليميتد

4138
4139

23/03/2017
23/03/2017

نوبيليس
انترفت

انترفيت انترناشونال بي  .في
انترفيت انترناشونال بي  .في

4140

23/03/2017

نوبيفاك

انترفيت انترناشونال بي  .في

4145
4150

26/03/2017
27/03/2017

لوسنت
سي كي

الكاتل -لوسنت يو اس اي اينك .
كالفين كالين تريدمارك ترست

4151

27/03/2017

سي كي

كالفين كالين تريدمارك ترست

4152

27/03/2017

سي كي

كالفين كالين تريدمارك ترست

4153
4154

27/03/2017
27/03/2017

سي كي
سي كي

كالفين كالين تريدمارك ترست
كالفين كالين تريدمارك ترست

4155

27/03/2017

سي كي

كالفين كالين تريدمارك ترست

4156
4157

27/03/2017
27/03/2017

سي كي
سي كي

كالفين كالين تريدمارك ترست
كالفين كالين تريدمارك ترست

4159

27/03/2017

سي كي

كالفين كالين تريدمارك ترست

4160
4161

27/03/2017
27/03/2017

سي كي
سي كي

كالفين كالين تريدمارك ترست
كالفين كالين تريدمارك ترست

4162

27/03/2017

سي كي

كالفين كالين تريدمارك ترست

4163

27/03/2017

سي كي

كالفين كالين تريدمارك ترست

513
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4164

27/03/2017

سي كي

كلفين كالين تريد مارك ترست

4165
4166

27/03/2017
27/03/2017

سي كي
سي كي

كلفين كالين تريد مارك ترست
كلفين كالين تريد مارك ترست

4167

27/03/2017

سي كي

كلفين كالين تريد مارك ترست

4168

27/03/2017

سي كي

كلفين كالين تريد مارك ترست

4169
4170

27/03/2017
27/03/2017

سي كي
سي كي

كلفين كالين تريد مارك ترست
كلفين كالين تريد مارك ترست

4171

27/03/2017

سي كي

كلفين كالين تريد مارك ترست

4172
4173
4174

27/03/2017
27/03/2017
27/03/2017

سي كي
سي كي
سي كي

كلفين كالين تريد مارك ترست
كلفين كالين تريد مارك ترست
كلفين كالين تريد مارك ترست

4175
4176

27/03/2017
27/03/2017

سي كي
سي كي

كالفين كالين تريدمارك ترست
كالفين كالين تريدمارك ترست

4177

27/03/2017

سي كي

كالفين كالين تريدمارك ترست

4178

09/04/2017

اورانج

شركة اورانج براند سيرفيسيز ليمتد

4179
4185
4186

09/04/2017
13/04/2017
13/04/2017

اورانج
ايرويك
بونجيال

شركة اورانج براند سيرفيسيز ليمتد
ريكيت آند كولمان ( أوفر سيس ) ليميتد
ريكيت آند كولمان ( أوفر سيس ) ليميتد

4187
4188

13/04/2017
13/04/2017

ايرويك
سينكوت

ريكيت آند كولمان ( أوفر سيس ) ليميتد
ريكيت آند كولمان ( أوفر سيس ) ليميتد

4191

13/04/2017

سي بي اس

سي بي اس بردوكوستينك اي ان سي

4195
4196

20/04/2017
20/04/2017

كولينوس
كولجيت

كولجيت  -بالموليف كومباني
كولجيت  -بالموليف كمبني

4197

20/04/2017

كولينوس

كولجيت  -بالموليف كومباني

4203

02/05/2017

ماكدونالدز

ماكدونالدز كوربوريشن(يو اس اي )

4204
4205
4206

02/05/2017
02/05/2017
02/05/2017

بيج ماك
ماكدونالدز
ماكدونالدز

ماكدونالد كوربوريتشن
ماكدونالد كوربوريتشن
ماكدونالدز كوربوريتشن

4207
4209

02/05/2017
09/05/2017

ام
دومانونس بيزا

ماكدونالدز كوربوريشن(يو اس اي )
دومينوز أي بي هولدر ال ال سي

4211

09/05/2017

دومينو بيزا

دومينوز أي بي هولدر ال ال سي

4228
4229

27/05/2017
27/05/2017

صورة
شعار

بلو كروس اند بلو شيلك اسوسييشن
بلو كروس اند بلو شيلك اسوسييشن

4230

27/05/2017

بلو كروس

بلو كروس اند بلو شيلك اسوسييشن

514
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4231

27/05/2017

بلو شيلد

بلو كروس اند بلو شيلك اسوسييشن

4277

10/06/2017

كنلي

4288

15/06/2017

جيتانيس

4312
4317

25/06/2017
04/07/2017

كوني
ايه اتش

كوكا كوال كومباني
سوسايتي ناشيونال دي ،اكسبلويتيشين
انداستلاير ديس تاباكس ايت الوميتس ،اس ايه
اس يو
كوني كوربوريشن
كولجيت  -بالموليف كومباني

4319

06/07/2017

ال سنزا ال سينزا

ال سنزا كوربوريشن

4322
4327

09/07/2017
09/07/2017

جولف S 011
جولف

دوبيك ال تي دي
دوبيك ال تي دي

4328

11/07/2017

شعار

مازدا موتور كوربوريشن

4329
4335

11/07/2017
11/07/2017

شعار
ستار كست

مازدا موتور كوربوريشن
ستار كيست فود دور لميتد

4336

09/06/2017

صورة ن ب ئي

ان بي ايه بروبرتيز ،انك .

4345

13/07/2017

سبأ

الشركة الشرقية ( ايسترن كومباني )

4391
4434

13/07/2017
19/06/2017

ميلكي بار
فيسروى

سوسيتيه ديس بروديوتس نستله أس .آ
برتش امريكان توباكو براندس اي ان سي

5795

28/02/2017

النخله مع صورة
نخله

5796

28/02/2017

الخروف

5797

28/02/2017

توب توب

شركة حلواني اخوان ( شركة مساهمة
محدودة )
شركة حلواني اخوان ( شركة مساهمة
محدودة )
شركة حلواني اخوان ( شركة مساهمة
محدودة )

5798

28/02/2017

حلواني اخوان

5799

28/02/2017

صحتين

5800

28/02/2017

ندية

5801

28/02/2017

حلواني

5802

28/02/2017

حلواني اخوان

5804

28/02/2017

الفالحه

5805

28/02/2017

ماركة الشعلة

شركة حلواني اخوان ( شركة مساهمة
محدودة )
شركة حلواني اخوان ( شركة مساهمة
محدودة )
شركة حلواني اخوان ( شركة مساهمة
محدودة )
شركة حلواني اخوان ( شركة مساهمة
محدودة )
شركة حلواني اخوان ( شركة مساهمة
محدودة )
شركة حلواني اخوان ( شركة مساهمة
محدودة )
شركة حلواني اخوان ( شركة مساهمة
محدودة )

515

العدد التاسع عرش 2017/10/1

شركة حلواني اخوان ( شركة مساهمة
محدودة )
شركة حلواني اخوان ( شركة مساهمة
محدودة )

5806

28/02/2017

كمفيز

5807

28/02/2017

فريشي

5808

28/02/2017

الحلوة

5809

28/02/2017

حلواني اخوان

12275

23/03/2017

النتشة

شركة محامص النتشة التجارية  -العادية
العامة

12380

04/05/2017

دوركو

شركة سوبر تك التجارية العادية العامة

14918
14919

02/02/2017
02/02/2017

اللبان
الجبان

شركة الجبان للمواد الغذائية
شركة الجبان للمواد الغذائية

15386

15/03/2017

نيو نبيل

شركة نبيل لصناعة وتجارة االحذية العادية
العادية العامة

15388

15/03/2017

نيبال شووز

شركة نبيل لصناعة وتجارة االحذية العادية
العامة ( ع.ع )

15582

15/03/2017

رسمة نسر

15719

30/04/2017

الخباز

15939

21/05/2017

الفرخة

جهاد دمحم عبد الفتاح ابو شرار

15940
16012
16113

18/05/2017
21/02/2017
06/03/2017

بن الهجان
اونو
ايزرون

جهاد دمحم عبد الفتاح ابو شرار
شركة المصنوعات الورقية م  .خ  .م
شركة الجمانة لالستثمار والتجارة الدولية

16114

06/03/2017

نوفينا

شركة الجمانة لالستثمار والتجارة الدولية

16115

06/03/2017

16319

15/03/2017

هاوك
رسمة على شكل
حرف في مع
مستطيل او رقم
سبعة بالعربي

شركة الجمانة لالستثمار والتجارة الدولية

16350

06/03/2017

اوكي

شركة الجمانة لالستثمار والتجارة الدولية

16548

01/03/2017

ندين

شركة نبيل لصناعة وتجارة االحذية العادية
العامة ( ع.ع )

16581

23/04/2017

العامر

شركة االريج لالستثمار واالستيراد والتصدير
م.خ.م

16691
16718

15/03/2017
15/03/2017

االهلية
فاميلي ميكس

الشركة االهلية لعلب الكرتون
شركة القصراوي الصناعية التجارية

شركة حلواني اخوان ( شركة مساهمة
محدودة )
شركة حلواني اخوان ( شركة مساهمة
محدودة )

شركة نبيل لصناعة وتجارة األحذية العادية
العامة
مراد عبد الرؤوف يعقوب زلوم

شركة نبيل لصناعة وتجارة األحذية العادية
العامة
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العدد التاسع عرش 2017/10/1
16809

15/03/2017

16975
17033

06/03/2017
21/02/2017

تويو

شركة القصراوي الصناعية التجارية

شركة مجموعة الشروق التجارية االستثمارية
طازج
شركة المصنوعات الورقية م  .خ  .م
بيبر اندستريز كو

17055

18/01/2017

فارمسي ون

شركة الصيدلية اآلولى ذ.م.م

17056

18/01/2017

مايلز

شركة االسواق العالمية المتطورة للتجارة

17057
17058

18/01/2017
19/01/2017

مايلز
أتيرنو

شركة االسواق العالمية المتطورة للتجارة
شركة ميالنوا التجارية

17059

19/01/2017

كاستيل

شركة ميالنوا التجارية

17060
17063
17064

19/01/2017
21/01/2017
21/01/2017

ريد أوكس
مولتو مع رسمة
الشعلة

شركة ميالنوا التجارية
إيديتا للصناعات الغذائية ش.م .م .
شركة عيدكو للتجارة واإلستثمار

17068
17069
17070

24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017

اتش بي مع رسمة
اتش بي مع رسمة
اتش بي مع رسمة

اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي .
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي .
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي .

17071

24/01/2017

اتش بي مع رسمة

اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي .

17072
17073
17074

24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017

اتش بي مع رسمة
اتش بي مع رسمة
اتش بي مع رسمة

اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي .
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي .
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي .

17075
17076
17077

24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017

اتش بي مع رسمة
اتش بي مع رسمة
اتش بي مع رسمة

اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي .
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي .
اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي .

17078
17079

24/01/2017
24/01/2017

اتش بي مع رسمة
اتش بي مع رسمة

اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي .
اتش بي هيو ليت باكارد غروب ال ال سي .

17080

24/01/2017

ار ار ريندي

17118

01/02/2017

كري  +ديفيس

17119

01/02/2017

كري  +ديفيس

انداستريه تشيميتشيه ريندي اس.بي.ايه .
اكري اليكتريك ابليانسز ،أي أن سي  .أف
جيوهاي
اكري اليكتريك ابليانسز ،أي أن سي  .أف
جيوهاي

17120

01/02/2017

كري

17121

01/02/2017

كري  +ديفيس

17122

01/02/2017

كري  +ديفيس

17123

01/02/2017

كري  +ديفيس

اكري اليكتريك ابليانسز ،أي أن سي  .أف
جيوهاي
اكري اليكتريك ابليانسز ،أي أن سي  .أف
جيوهاي
اكري اليكتريك ابليانسز ،أي أن سي  .أف
جيوهاي
اكري اليكتريك ابليانسز ،أي أن سي  .أف
جيوهاي
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17124

02/02/2017

بارلمينت

شركة فيليب موريس براندز سارل

17126
17129

04/02/2017
08/02/2017

دي بورتو
برايت

شركة مكاوي لاللبسة
شركة البريق للمنظفات والتسويق

17130

08/02/2017

بترومين مع الرسم

بترومين كوربوريشن

17131

08/02/2017

17132

08/02/2017

بترومين إكسبرس
مع الرسم
بترومين إكسبرس
مع الرسم

بترومين كوربوريشن
بترومين كوربوريشن

17133

08/02/2017

الو

شركة حضارة لالستثمار التكنولوجي
المساهمة الخصوصية المحدودة

17134
17135
17136

09/02/2017
09/02/2017
09/02/2017

شوتكس
نوفا
باطوق مع رسمة

شركة مصنع باطوق للعلك المحدودة
شركة مصنع باطوق للعلك المحدودة
شركة مصنع باطوق للعلك المحدودة

17137

09/02/2017

باطوق مع رسمة

شركة مصنع باطوق للعلك المحدودة

17138

09/02/2017

تودو مع رسمة

شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م .م .

17139
17140

09/02/2017
09/02/2017

عنبر
مسك

شركة البريق للمنظفات والتسويق
شركة البريق للمنظفات والتسويق

17141

09/02/2017

مسك و عنبر

شركة البريق للمنظفات والتسويق

17142
17143

09/02/2017
01/03/2017

نواعم
نبيل شوز

شرك ة البريق للمنظفات والتسويق
شركة نبيل لصناعة وتجارة األحذية

17144

15/03/2017

نبيل

شركة نبيل لصناعة وتجارة األحذية

17145

15/03/2017

17150

11/02/2017

نبيل
اولكر بيكي مع
رسمة

شركة نبيل لصناعة وتجارة األحذية

17151
17166

11/02/2017
15/02/2017

بليز مع رسمة
هيدرا أي كيو

17181

18/02/2017

يورارتيسيم

يلديز هولندغ ايه.اس .
بيرسدورف أي جي
سيغما _تاو انداستريه فارماكيوتيشي ريونيت
اس.بي.ايه

17182
17183

19/03/2017
19/03/2017

ابو وحيد
ابو وحيد

وحيد ماهر وحيد ابو زينة
وحيد ماهر وحيد ابو زينة

17184

18/02/2017

نيسان

17185

18/02/2017

نيسان

17186

18/02/2017

نيسان

يلديز هولندغ ايه.اس .

نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا (وتعمل أيضا
باسم نيسان موتور كو ،.ليمتد )
نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا (وتعمل أيضا
باسم نيسان موتور كو ،.ليمتد )
نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا (وتعمل أيضا
باسم نيسان موتور كو ،.ليمتد )
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العدد التاسع عرش 2017/10/1
17187

18/02/2017

نيسان

17188

18/02/2017

رسمة

17189

18/02/2017

رسمة

17190

18/02/2017

رسمة

17191

18/02/2017

رسمة

17192

18/02/2017

انفنتي

17193

18/02/2017

انفنتي

17194

18/02/2017

انفنتي

17195

18/02/2017

انفنتي

17196

18/02/2017

نيسان

17197

18/02/2017

نيسان

17198

17/02/2017

نيسان

نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا (وتعمل أيضا
باسم نيسان موتور كو ،.ليمتد )
نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا (وتعمل أيضا
باسم نيسان موتور كو ،.ليمتد )
نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا (وتعمل أيضا
باسم نيسان موتور كو ،.ليمتد )
نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا (وتعمل أيضا
باسم نيسان موتور كو ،.ليمتد )
نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا (وتعمل أيضا
باسم نيسان موتور كو ،.ليمتد )
نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا (وتعمل أيضا
باسم نيسان موتور كو ،.ليمتد )
نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا (وتعمل أيضا
باسم نيسان موتور كو ،.ليمتد )
نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا (وتعمل أيضا
باسم نيسان موتور كو ،.ليمتد )
نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا (وتعمل أيضا
باسم نيسان موتور كو ،.ليمتد )
نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا (وتعمل أيضا
باسم نيسان موتور كو ،.ليمتد )

17199

18/02/2017

نيسان

17200

18/02/2017

ميزان

نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا (وتعمل أيضا
باسم نيسان موتور كو ،.ليمتد )
نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا (وتعمل أيضا
باسم نيسان موتور كو ،.ليمتد )
نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا (وتعمل أيضا
باسم نيسان موتور كو ،.ليمتد )
لولاير

17201

18/02/2017

فيتشي

لولاير

17202
17203
17204

18/02/2017
18/02/2017
18/02/2017

لولاير بورفسيونل
كراستس
انيه انيه

لولاير
لولاير
لولاير

17205

18/02/2017

17206

18/02/2017

سوفتشين -
كارسون
ميبيلين

لولاير

17207

18/02/2017

السيف

لولاير

17208
17209

18/02/2017
18/02/2017

لولاير باريس
لولاير

لولاير
لولاير

لولاير
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17210

18/02/2017

امور امور

لولاير

17211
17212

18/02/2017
18/02/2017

ريدكن
ماتركس

لولاير
لولاير

17213

18/02/2017

ستوديو الين

لولاير

17214

18/02/2017

ديغمو  -اكسبغتيز

لولاير

17215
17216

18/02/2017
18/02/2017

ال غوج بو زيه
جاغنيه جارنير

ال روج بوزيه البوراتوار فارماسوتيك
شركة لولاير

17217

18/02/2017

فغيكيتيه

شركة لولاير

17218
17219

18/02/2017
18/02/2017

ميركل
تغيزوغ

النكوم بارفيومز إيت بيوتي آند سآي
النكوم بارفيومز إيت بيوتي آند سآي

17220

18/02/2017

النكوم

النكوم بارفيومز إيت بيوتي آند سآي

17223
17224

21/02/2017
21/02/2017

جرين فارم
جرين فارمز

شركة عمر قاسم العيسائي للتسويق المحدودة
شركة عمر قاسم العيسائي للتسويق المحدودة

17225

21/02/2017

جرين فارم

شركة عمر قاسم العيسائي للتسويق المحدودة

17227

21/02/2017

17231

22/02/2017

جرين فاروز
بشعار
نيتروجينا
ديرماتولوجيكس

شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق
المحدودة

17234

22/02/2017

17235

22/02/2017

17236

22/02/2017

نيتروجينا
ديرماتولوجيكس
نيتروجينا
ديرماتولوجيكس
نيتروجينا
ديرماتولوجيكس

جونسن اند جونسن
جونسن اند جونسن
جونسن اند جونسن
جونسن اند جونسن

17237

22/02/2017

التميمي ومشاركوه

التميمي ومشاركوه

17243
17244

24/02/2017
24/02/2017

تدوير مع صورة
تدوير مع صورة

الشركة الفلسطنية لتدوير النفايات
الشركة الفلسطنية لتدوير النفايات

17249

25/02/2017

سيتراكسال

البوراتوريز سالفات  ،أس.إيه

17250

25/02/2017

رسمة على شكل
دائرة

بريتش اميريكان توباكو (براندز) اينك .

17257

02/03/2017

17258

02/03/2017

17259

02/03/2017

21ستريت
سينتشاري ديجيتال
اريبيا
 21ستريت
سينتشاري ديجيتال
اريبيا
موج مع صورة

شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة
(ش.م.ع )
شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة
(ش.م.ع )
شركة روتانا للصوتيات والمرئيات
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17260

02/03/2017

موج مع صورة

شركة روتانا للصموتيات والمرئيات

17261

02/03/2017

موج روتانا مع
رسمة

شركة روتانا للصوتيات والمرئيات

17262

21/03/2017

ايتس فنجر ليكن
جود

17263

02/03/2017

كولونلز -صورة

17264

02/03/2017

كولونلز -صورة

17265

02/03/2017

كولونلز -صورة

17266

02/03/2017

كي أف سي

كنتاكي فرايد تشيكين انترناشونال هولدنجز،
إنك
كنتاكي فرايد تشيكين انترناشونال هولدنجز،
إنك
كنتاكي فرايد تشيكين انترناشونال هولدنجز،
إنك
كنتاكي فرايد تشيكين انترناشونال هولدنجز،
إنك
كنتاكي فرايد تشيكين انترناشونال هولدنجز،
إنك

17267

02/03/2017

17268

02/03/2017

ايتس فنجر ليكن
جودكتاكي فرايد
تشيكن
شتوزيم

17272

03/03/2017

بيكاب

17273

03/03/2017

باث فندر

17274

03/03/2017

نوت

نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا (وتعمل أيضا
باسم نيسان موتور كو ،.ليمتد )

17275

03/03/2017

اكس ترايل

نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا (وتعمل أيضا
باسم نيسان موتور كو ،.ليمتد )

17276

03/03/2017

مورانو

نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا (وتعمل أيضا
باسم نيسان موتور كو ،.ليمتد )

17277

03/03/2017

ميكرا

17278

03/03/2017

نافارا

17279

03/03/2017

كاشاكي

نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا (وتعمل أيضا
باسم نيسان موتور كو ،.ليمتد )

17280

04/03/2017

طهاره

شركة بالكو لإلستيراد والتوزيع

17292

07/03/2017

كيتيل وان

دبل ايجل براندس بي.في،.

17302

11/03/2017

الخبير مع رسمة

شركة الخبير المالية شركة مساهمة مختلطة
سعودية .

17303

11/03/2017

بريزيدن

بي.اس.ايه .

كنتاكي فرايد تشيكين انترناشونال هولدنجز،
إنك
يوبليه مارك
نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا (وتعمل أيضا
باسم نيسان موتور كو ،.ليمتد )
نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا (وتعمل أيضا
باسم نيسان موتور كو ،.ليمتد )

نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا (وتعمل أيضا
باسم نيسان موتور كو ،.ليمتد )
نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا (وتعمل أيضا
باسم نيسان موتور كو ،.ليمتد )
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17312

15/03/2017

الفا مع رسمة

شركة سجائر القدس المساهمة العامة

17313
17326

15/03/2017
16/03/2017

انفينيتي
رسمة حرف H

شركة سجائر القدس المساهمة العامة
شركة فراس اتيرة للملكية الفكرية

17327

16/03/2017

رسمة اي اي بي

شركة فراس اتيرة للملكية الفكرية

17329

17/03/2017

بي دي اف واربع
نقط (شعار )

بيرسدورف أي جي

17335

17/03/2017

اميدان

غوان كومباني ،ال ال سي ،شركة مساهمة
خصوصية محدودة من والية أريزونا

17344

21/03/2017

17351

22/03/2017

انتل
بيرفاكشونيست إن
توباكو

17357

24/03/2017

ميلكو

شركة الجنيدي لمنتجات األلبان والمواد
الغذائية

17359

24/03/2017

ديمة مع رسمة

شركة صناعات االغذية المتحدة المحدودة

17360

24/03/2017

ديمة مع رسمة

شركة صناعات االغذية المتحدة المحدودة

17361
17362

24/03/2017
24/03/2017

ديمة مع رسمة
ديمة مع رسمة

شركة صناعات االغذية المتحدة المحدودة
شركة صناعات االغذية المتحدة المحدودة

17363
17364
17366

24/03/2017
24/03/2017
25/03/2017

ديمة مع رسمة
ديمة مع رسمة
بريليكيو

شركة صناعات االغذية المتحدة المحدودة
شركة صناعات االغذية المتحدة المحدودة
أسترازينيكا آبي

17367

25/03/2017

بيكسيوم

أسترازينيكا آبي

17389
17390

27/03/2017
27/03/2017

ترايدنت
ترايدنت بيرست

إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي .
إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي .

17391

29/03/2017

17392

29/03/2017

17393

29/03/2017

رسمة (شكل
بيضاوي يحتوي
رسمة بيت
وشجرة) بااللوان

17397

30/03/2017

باكمايا مع رسمة
وجه شخص على باك غيدا يوريتم في بازارالما أنونيم سيركيتي
شكل طباخ

إنتيل كوربوريشن
دانهل توباكو اوف لندن لميتد

تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ
رسمة بيت وشجرة
اوف أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل
بااللوان
لميتد ،.شركة اسرائيلية
رسمة(شكل
تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ
بيضاوي يحتوي
اوف أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل
رسمة بيت
لميتد ،.شركة اسرائيلية
وشجرة )
تنوفا سنترال كوأوبريتيف فور ثو ماركتينغ
اوف أغريكلتشرال بروديوس ان اسرائيل
لميتد ،.شركة اسرائيلية
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17405

04/04/2017

سووبا

الشركة العالمية للمواد الغذائية

17413
17414

06/04/2017
06/04/2017

كوليكت كول
كوليكت كول

شركة االتصاالت ال خلوية الفلسطينية
شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية

17415

06/04/2017

ارجعلي

شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية

17416

09/07/2017

كامبوس

شركة المصنوعات الورقية م  .خ  .م

17417
17418

09/07/2017
11/07/2017

كامبوس
اوربان اكستريم

شركة ا لمصنوعات الورقية م  .خ  .م
شركة المصنوعات الورقية م  .خ  .م

17419

11/07/2017

اوربان اكستريم

شركة المصنوعات الورقية م  .خ  .م

17420
17421

11/07/2017
11/07/2017

اوربان
اربان مع رسمة

شركة المصنوعات الورقية م  .خ  .م
شركة المصنوعات الورقية م  .خ  .م

17422

11/07/2017

مكس كولر

شركة المصنوعات الورقية م  .خ  .م

17424
17425
17426

11/07/2017
11/07/2017
09/07/2017

لف فير
ليف فير
لف فير

شركة المصنوعات الورقية م  .خ  .م
شركة المصنوعات الورقية م  .خ  .م
شركة المصنوعات الورقية م  .خ  .م

17435

23/05/2017

ادهم مع رسمه

رافت عبد الحفيظ صالح شاور

17438
17439

08/04/2017
08/04/2017

الدره مع رسمه
الدره مع رسمه

الدرة للمنتجات الغذائية
شركة ّ
الدرة للمنتجات الغذائية
شركة ّ

17440

05/05/2017

الدرة مع رسمة

الدرة للمنتجات الغذائية
شركة ّ

17442

08/04/2017

سويتماكس

كونيا سيكير ساناي في تيكاريت انونيوم
سيركتي

17443

12/04/2017

ساندوز

نوفارتس ايه جي ،شركة سويسرية

17444
17455

12/04/2017
14/04/2017

ساندوز (بالعبرية )
فيسبوك

نوفارتس ايه جي ،شركة سويسرية
فيسبوك ،انك .

17456

14/04/2017

فيسبوك

فيسبوك ،انك .

17457

14/04/2017

فيسبوك

فيسبوك ،انك .

17458
17459

14/04/2017
14/04/2017

فيسبوك
فيسبوك

فيسبوك ،انك .
فيسبوك ،انك .

17460

14/04/2017

فيسبوك

فيسبوك ،انك .

17461

14/04/2017

أبسلوت كونتلري
اف سويدن بيري
أكاي

ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج

17476

19/04/2017

سونيكا

شركة القطب ألشغال الكهرباء والتجارة
العامة م  -م

17480

19/04/2017

غولواز

سوسايتي ناشيونال دي‘اكسبلويتيشين
انداستلاير ديس تاباكس ايت اليوميتيس ,اس
ايه اس يو
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17481

19/04/2017

رسمة نسر

جابان توباكو انك .

17482

19/04/2017

رسمة جمل

17483

19/04/2017

ميلكو

جابان توباكو انك .
شركة الجنيدي لمنتجات األلبان والمواد
الغذائية

17502

20/04/2017

بوسيني

بورلينغ ليمتد

17503

20/04/2017

17510

22/04/2017

17515

26/04/2017

بورلينغ ليمتد
رسمة
سوسايتي ناشيونال دي‘اكسبلويتيشين
ليبريتي توجورس انداستلاير ديس تاباكس ايت اليوميتيس ,اس
ايه اس يو
شركة االندلس لصناعة التبغ المنكه والمعسل
الريان

17518
17519
17520

27/04/2017
27/04/2017
27/04/2017

تورنلدو مع رسمه
توراندو مع رسمه
باندا

بدران سنتر
بدران سنتر
إف سي إيه إيتالي إس.بيه .إيه

17521

26/04/2017

الوادي األخضر
مع رسم

الوادي االخضر ش.م.ل

17522

27/04/2017

17523

26/04/2017

17524

27/04/2017

17546

21/05/2017

ماجيك جل

17551

04/05/2017

يونسى

الوادي األخضر
مع رسم
الوادي األخضر
مع رسم
الوادي األخضر
مع رسم

الوادي االخضر ش.م.ل
الوادي االخضر ش.م.ل
الوادي االخضر ش.م.ل
حربي سليم دمحم ابو غليون
يونكا جيدا سانايي اسليتميليري ايس في ديس
تيكاريت انونيم شيركيتي

17552

04/05/2017

يونكا

17553

05/05/2017

انكرافت

يونكا جيدا سانايي اسليتميليري ايس في ديس
تيكاريت انونيم شيركيتي
كوردس كوربوريشن (فلوريدا كوربويشن )

17555

05/05/2017

بيتي كروكر

جينرال ميلز ،انك ( .ديالوير كوربويشن )

17556
17562

05/05/2017
05/05/2017

بيتي كروكر
كوميدي سنترال

جينرال ميلز ،انك ( .ديالوير كوربويشن )
كوميدي بارتنرز ( ا نيويورك كوربوريشن )

17563

05/05/2017

كابي

17564

05/05/2017

أروى فروتس

17565

05/05/2017

اروى فروت

17566

05/05/2017

بلبي

ذا كوكا كوال كومباني ( ديالوير
كوربوريشن )
ذا كوكا كوال كومباني ( ديالوير
كوربوريشن )
ذا كوكا كوال كومباني ( ديالوير
كوربوريشن )
ذا كوكا كوال كومباني ( ديالوير
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كوربوريشن )
17567
17569
17571

05/05/2017
06/05/2017
06/05/2017

بالبي
المراعي
المراعي

ذا كوكا كوال كومبني (ديالوير كوربوريشن )
شركة المراعي
شركة المراعي

17572

06/05/2017

المراعي

شركة المراعي

17573
17575

06/05/2017
06/05/2017

المراعي
المراعي

شركة المراعي
شركة المراعي

17576

06/05/2017

المراعي

شركة المراعي

17583

09/05/2017

بيبيتو

كيرفان جيدا سانايي في تيكاريت انونيم
سيركتي

17585

11/05/2017

جمل

جابان توباكو انك .

17593

16/05/2017

ادخنة النخلة (
التفاحتين )

شركة أدخنة النخلة ش.م.م شركة مساهمة
مصرية

17594

16/05/2017

معسل النخلة

17616
17623

19/05/2017
13/07/2017

جيرزي
ايتكو

17624

23/05/2017

17625

23/05/2017

17626

23/05/2017

شركة أدخنة النخلة ش.م.م شركة مساهمة
مصرية
مونديليز إيجيبت فودز ش.م.م .
نضال دمحم على اتدكيدك

رسمة حرف جي
باالنجليزية
رسمة حرف جي
غوانغزهو اتوموبايل غروب كو ,.ال تي دي .
باالنجليزية
رسمة حرف جي
غوانغزهو اتوموبايل غروب كو ,.ال تي دي .
باالنجليزية

غوانغزهو اتوموبايل غروب كو ,.ال تي دي .

17627
17628

23/05/2017
23/05/2017

جي أ سي
جي ا سي

غوانغزهو اتوموبايل غروب كو ,.ال تي دي .
غوانغزهو اتوموبايل غروب كو ,.ال تي دي .

17629

23/05/2017

17630

23/05/2017

جي أ سي
رسمة باللغة
الصينية

غوانغزهو اتوموبايل غروب كو ,.ال تي دي .

17631

23/05/2017

غوانغزهو اتوموبايل غروب كو ,.ال تي دي .

17632

23/05/2017

17637
17638

25/05/2017
25/05/2017

رسمة باللغة
الصينية
رسمة باللغة
الصينية
سنيبر ولف
كروش

شركة السندباد للمالبس واألحذية
شركة السندباد للمالبس واألحذية

17646

26/05/2017

أرضنا

شرك ة أرضنا للتطوير العقاري

17647

26/05/2017

أرضنا

شركة أرضنا للتطوير العقاري

غوانغزهو اتوموبايل غروب كو ,.ال تي دي .
غوانغزهو اتوموبايل غروب كو ,.ال تي دي .
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17649

26/05/2017

جيالنكو

شركة جيالنكو للتجارة والصناعة

17657
17658

27/05/2017
27/05/2017

ميرك سيرونو
ميرك سيرونو

ميرك كي .جي .إيه  .إيه
ميرك كي .جي .إيه  .إيه

17659

27/05/2017

ميرك سيرونو

ميرك كي .جي .إيه  .إيه .

17660

27/05/2017

ميرك سيرونو

ميرك كي .جي .إيه  .إيه .

17661
17662

27/05/2017
27/05/2017

ميرك سيرونو
ميرك سيرونو

ميرك كي .جي .إيه  .إيه .
ميرك كي .جي .إيه  .إيه .

17663

27/05/2017

ميرك سيرونو

ميرك كي .جي .إيه  .إيه .

17664
17665

27/05/2017
27/05/2017

ميرك سيرونو
ميرك سيرونو

ميرك كي .جي .إيه  .إيه .
ميرك كي .جي .إيه  .إيه .

17666

27/05/2017

ميرك سيرونو

ميرك كي .جي .إيه  .إيه .

17667
17668
17669

27/05/2017
27/05/2017
27/05/2017

ميرك سيرونو
ميرك سيرونو
ميرك سيرونو

ميرك كي .جي .إيه  .إيه .
ميرك كي .جي .إيه  .إيه .
ميرك كي .جي .إيه  .إيه .

17683

27/05/2017

اندورون

كاسترول ليمتد

17684
17685
17686

27/05/2017
30/05/2017
31/05/2017

تكشن
سبورت ماستر
ضاحية الجنان

كاسترول ليمتد
شركة قلعي وقدح
شركة الريحان لالستثمار العقاري م.خ.م

17687

31/05/2017

17696

01/06/2017

ضاحية الجنان
هوم سنتر مع
رسمة

شركة الريحان لالستثمار العقاري م.خ.م
ريتيل ورلد ليمتد

17697

01/06/2017

هوم سنتر مع
رسمة

ريتيل ورلد ليمتد

17698

01/06/2017

كلورتس  -شعار

إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي .

17699

10/06/2017

كلورتس  -شعار

إنتركونتيننتال جريت براندس أل أل سي .

17700

01/06/2017

كرافت فودز دنمارك للملكية الفكرية أي بي
ستميرول مع شعار
أس

17701

01/06/2017

17713

06/06/2017

باث اند بودي
ويركس
اليكسيون

17716

06/06/2017

الزهراء مع رسمة

17717

06/06/2017

الزهراء مع رسمة

17718

06/06/2017

الزهراء مع رسمة

باث اند بودي ويركس براند مانجمنت ،اينك.
شركة من ديالوير
كاسترول ليمتد
شركة مصنع الزهراء للمواد الغذائية
والشراب
شركة مصنع الزهراء للمواد الغذائية
والشراب
شركة مصنع الزهراء للمواد الغذائية
والشراب
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شركة مصنع الزهراء للمواد الغذائية
والشراب
انجل ياست كوباني  ،ليمتد

17719

06/06/2017

الزهراء مع رسمة

17726

08/06/2017

آنجل

17727

08/06/2017

آنجل

انجل ياست كوباني  ،ليمتد

17731

09/06/2017

ايبيوي

باسم  :نوفارتس اي جي

17736
17737

13/06/2017
13/06/2017

تروزاردي
تروزاردي

بأسم  :تروزاردي أس .بي  .إيه .
بأسم  :تروزاردي أس .بي  .إيه .

17738

13/06/2017

تروزاردي

بأسم  :تروزاردي أس .بي  .إيه .

17739
17740

13/06/2017
13/06/2017

تروزردي
تروزاردي

بأسم  :تروزاردي أس .بي  .إيه .
بأسم  :تروزاردي أس .بي  .إيه .

17741

13/06/2017

تروزاردي

تروزاردي أس .بي  .إيه .

17742
17743
17744

13/06/2017
13/06/2017
13/06/2017

تروزاردي
تروزاردي
تروزاردي

تروزاردي أس .بي  .إيه .
تروزاردي أس .بي  .إيه .
تروزاردي أس .بي  .إيه .

17751

16/06/2017

دورشستر العقارية

د ورشستر إنترناشيونال جروب

17752
17753

14/06/2017
14/06/2017

دورشستر العقارية
دورشستر العقارية

دورشستر إنترناشيونال جروب
دورشستر إنترناشيونال جروب

17754

14/06/2017

دورشستر العقارية

دورشستر إنترناشيونال جروب

17756
17760

12/06/2017
16/06/2017

17761

16/06/2017

17764

17/06/2017

تو مي مع رسمة
سافا
قرى االطفال
SOS
ايلرينغ

شركة اس .او .سي .للتجميل
سافا تيرز دي.أو.أو

ايلرينغكلينغر ايه جي

17765

17/06/2017

ايلرينغ

ايلرينغكلينغر ايه جي

17766

17/06/2017

ايلرينغ

ايلرينغكلينغر ايه جي

17767
17768

17/06/2017
17/06/2017

ايلرينغ
ايلرينغ مع رسمة

ايلرينغكلينغر ايه جي
ايلرينغكلينغر ايه جي

17769

17/06/2017

ايلرينغ مع رسمة

ايلرينغكلينغر ايه جي

17770
17777

17/06/2017
21/06/2017

17778

21/06/2017

17779

21/06/2017

ايلرينغ مع رسمة
طمبور بالعبرية
طمبور
وباالنجليزية
طمبور
وباالنجليزية

ايلرينغكلينغر ايه جي
طمبور لميتد ،شركة اسرائيلية

17780

21/06/2017

طمبور بالعبرية

إس أو إس -كيندردورف

طمبور لميتد ،شركة اسرائيلية
طمبور لميتد ،شركة اسرائيلية
طمبور لميتد ،شركة اسرائيلية
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مع شعار
17781

21/06/2017

طمبور بالعبرية
مع شعار

طمبور لميتد ،شركة اسرائيلية

17782

21/06/2017

طمبور بالعبرية

طمبور لميتد ،شركة اسرائيلية

17792

22/06/2017

فوتون

بيكي فوتون موتور كو ,.ال تي دي .

17793

22/06/2017

فوتون

17798

22/06/2017

ال ووكيكي

بيكي فوتون موتور كو ,.ال تي دي .
ال سي وايكيكي ماجازاجيليك هيزميتليري
تيجاريت انونيم شيركيتي

17799

22/06/2017

ال ووكيكي

17800

22/06/2017

ال سي وايكيكي

17801

22/06/2017

ال ووكيكي

17806

22/06/2017

اي تي اي اديكتو
غولد

17807

22/06/2017

زاهي

17810

23/06/2017

ستميرول فيوجن

17811

23/06/2017

17812

27/06/2017

17813

27/06/2017

غولدن ستيت
واريورز مع
رسمة

17823

29/06/2017

الزهرة

17824

29/06/2017

كريما

17825

29/06/2017

كالرا

17843

30/06/2017

هيلز بورس .

17844

30/06/2017

هيلز بورس .مع
رسمة

ماسيمو زانيتي بيفيريج يو اس ايه انك( .ا
ديالوير كوربوريشن )

17862

07/07/2017

سيلدستا

جونسون اند جونسون ،شركة من نيوجيرسي

ستميرول فيوجن
(شعار )
اورالندو ماجيك
مع رسمة

ال سي وايكيكي ماجازاجيليك هيزميتليري
تيجاريت انونيم شيركيتي
ال سي وايكيكي ماجازاجيليك هيزميتليري
تيجاريت انونيم شيركيتي
ال سي وايكيكي ماجازاجيليك هيزميتليري
تيجاريت انونيم شيركيتي
أي تي َاي جيدا ساناي في تيكاريت أنونيم
سيركتي
شركة زهير قطرنجي واوالده (زاهي
للصناعة والتجارة )
كرافت فودز دنمارك للملكية الفكرية أي بي
أس
كرافت فودز دنمارك للملكية الفكرية أي بي
أس
ان بي ايه بروبرتيز ,انك .
ان بي ايه بروبرتيز ,انك .
الشركة السورية اللبنانية للمنتجات الغذائية /
سادرو
الشركة السورية اللبنانية للمنتجات الغذائية /
سادرو
الشركة السورية اللبنانية للمنتجات الغذائية /
سادرو
ماسيمو زانيتي بيفيريج يو اس ايه انك( .ا
ديالوير كوربوريشن )
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17863

06/07/2017

جنسانا

جنسانا اس اي

17866
17870
17871

08/07/2017
11/07/2017
11/07/2017

كيمبالتا
أو أس أن
أو أس أن

إيلي ليلي اند كومباني
جلف دي تي إتش إل دي سي
جلف دي تي إتش إل دي سي

17898

19/07/2017

تي تي بي

17899

19/07/2017

بارلمنت سلفر بلو

ترافيليري تشايوديري توري دي بوسي دي
مورانديني جيوليانو اًند سي .ساس
شركة فيليب موريس براندز سارل

17900

19/07/2017

بارلمنت اكوا بلو

شركة فيليب موريس براندز سارل

17901
17909

19/07/2017
20/07/2017

بارلمنت نايت بلو
دابر فاتيكا

شركة فيليب موريس براندز سارل
دابور انديا ليمتد

17910

20/07/2017

دابر امال

دابور انديا ليمتد

17911
17916
17917

20/07/2017
20/07/2017
20/07/2017

دابر
سبلنديد
إيال موس

دابور انديا ليمتد
إم أو اندستريز ،ال ال سي ،شركة أمريكية
إم أو اندستريز ،ال ال سي ،شركة أمريكية

17918

20/07/2017

17919

21/07/2017

17924

20/07/2017

17925

25/07/2017

17926

25/07/2017

17927

25/07/2017

17929

25/07/2017

رسمة
سمة لثالث وردات
وباأللوا

17932
17933
17936

25/07/2017
25/07/2017
26/07/2017

كالبيدا مع رسمة
كالبيدا مع رسمة
سوبرالك بالعبرية

كالبيدا اس بي ايه
كالبيدا اس بي ايه
طمبور لميتد ،شركة اسرائيلية

17937
17939

26/07/2017
26/07/2017

بوليسيد بالعبرية
سيلبندا

طمبور لميتد ،شركة اسرائيلية
جونسون اند جونسون ،شركة من نيوجيرسي

17940

26/07/2017

إنفوكانا

جونسون اند جونسون ،شركة من نيوجيرسي

17942

26/07/2017

إنسلفا

جونسون اند جونسون ،شركة من نيوجيرسي

17943

26/07/2017

سيلفيديا

جونسون اند جونسون ،شركة من نيوجيرسي

17944

26/07/2017

بوليور بالعبرية

طمبور لميتد ،شركة اسرائيلية

سفن فور اول مان سفن فور أول مان كايند ،ال ال سي ،شركة
أمريكية
كايند (صورة )
سفن فور أول مان كايند ،ال ال سي ،شركة
صورة
أمريكية
رسمة على شكل
بارلمنت بي
شيفرون ديفايس
(إكسلودنج
بارلمنت
بارلمانت بالتنيوم
بلو

شركة فيليب موريس براندز سارل
شركة فيليب موريس براندز سارل
شركة فيليب موريس براندز سارل
شركة فيليب موريس براندز سارل
سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ .
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إعالن رقم ( )ϬϮلسنة 7102
قانون امتيازات االختراع والرسوم
رقم ( )77لسنة 0593
وفقا ً ألحكام قانون امتياز االختراع والرسوم رقم ( )77لسنة  ،0593فقد قدمت طلبات لتسجيل رسوم صناعية
المنشورة في اإلعالن ويحق آلي شخص التقدم بط لب لشطب الرسم إذا ثبت بان قد تم استخدامه قبل تاريخ
تسجيله بموجب أحكام المادة ( )36من قانون الرسوم والنماذج الصناعية ،على أن يقدم طالب الشخص الئحة
خطية حسب األصول المقررة إلى المسجل ،يبين فيها أسباب شطب الرسم التي يستند إليها في الئحته

مسجل امتيازات االختراع والرسوم 


































عيل عمر ذوقان علي عمر

ذوقان

مسجل امتيازات االخرتاع والرسوم



 ϳϭϵ
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بتاريخ2015/07/12 :

طلب رقم 719 :
باسم :عمر خالد ابراهيم بدران
العنوان :طولكرم

لتسجيل تصميم أو نموذج على  :مرتديال سادة
بالفئة ( 1 /01 :تصنيف لوكارنو)

 279

عنوان التبليغ  :مكتب بالل كمال للمحاماة





 ϳϭϵ
بتاريخ19/03/2017 :

طلب رقم 725 :

باسم :شركة درس للتجارة العامة
719الصناعية
المنطقة
العنوان :رام هللا
طلب–رقم :

بتاريخ2015/07/12 :

طحين
خالد :كيس
عمر على
أو :نموذج
لتسجيل تصميم
ابراهيم بدران
باسم
لوكارنو)
تصنيف
بالفئة ( 9 /01 :
طولكرم
العنوان:

 276

للتجارة
سجيلدرس
عنوان التبليغ  :لتشركة
العامةعلى  :مرتديال سادة
نموذج
تصميم أو



 279

بالفئة ( 1 /01 :تصنيف لوكارنو)

طلب رقم 528 :

بتاريخ2015/07/29 :

مكتب بالل كمال للمحاماة
عنوان التبليغ :
باسم :شركة درس للتجارة العامة
بتاريخ19/03/2017 :
طلب رقم 725 :
العنوان :رام هللا – المنطقة الصناعية

باسم :شركة درس للتجارة العامة

لت سجيل تصميم 
أو نموذج على  :كيس األرز العربي

العنوان :رام هللا – المنطقة الصناعية

بالفئة ( 9 /07 :تصنيف لوكارنو)

لتسجيل تصميم أو نموذج على  :كيس طحين

عنوان التبليغ  :شركة درس للتجارة العامة



بالفئة ( 9 /01 :تصنيف لوكارنو)

عنوان التبليغ  :شركة درس للتجارة العامة

 276
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طلب رقم 525 :

بتاريخ2015/01/01 :

باسم :جمعية المشروع اإلنشائي العربي
العنوان :اريحا
لتسجيل تصميم أو نموذج على  :عبوة لبن

 272

بالفئة ( 9 /01 :تصنيف لوكارنو)
عنوان التبليغ  :المحامية هديل متولي


طلب رقم 526 :


 272

بتاريخ2015/01/11 :

باسم :شركة الصادق للمقاوالت والتطوير الزراعي
العنوان :جنين  -عرابة

بتاريخ2015/01/01 :

طلب رقم 525 :

باسم :جمعية المشروع اإلنشائي العربي

لتسجيل تصميم أو نموذج على  :وقود صلب

العنوان :اريحا

بالفئة ( 27 /07 :تصنيف لوكارنو)

 275

لتسجيل تصميم أو نموذج على  :عبوة لبن

عنوان التبليغ  :شركة ابو غزالة للملكية الفكرية

بالفئة ( 9 /01 :تصنيف لوكارنو)


طلب

رقم 529 :

عنوان التبليغ  :المحامية هديل متولي

بتاريخ2015/01/11 :

باسم :شركة الصادق للمقاوالت


والتطوير

الزراعي

العنوان :جنين  -عرابة
لتسجيل تصميم أو نموذج على  :وقود صلب
بالفئة ( 27 /07 :تصنيف لوكارنو)
عنوان التبليغ  :شركة ابو غزالة للملكية الفكرية



 230
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باسم :شركة الصادق للمقاوالت والتطوير الزراعي
العنوان :جنين  -عرابة

بتاريخ2015/01/11 :
طلب رقم 571 :
لتسجيل تصميم أو نموذج على  :وقود صلب
باسم :شركة الصادق للمقاوالت والتطوير الزراعي
بالفئة ( 27 /07 :تصنيف لوكارنو)
العنوان :جنين  -عرابة
عنوان التبليغ  :شركة ابو غزالة للملكية الفكرية
لتسجيل تصميم أو نموذج على  :وقود صلب


تصنيف لوكارنو)
بالفئة  ( 27 /07 :

 237

عنوان التبليغ  :شركة ابو غزالة للملكية الفكرية


طلب

رقم 572 :

 230

بتاريخ2015/01/11 :

باسم :شركة الصادق للمقاوالت والتطوير الزراعي
طلب رقم 571 :
العنوان :جنين  -عرابة
لتسجيل تصميم أو نموذج على  :وقود صلب
بالفئة ( 27 /07 :تصنيف لوكارنو)
عنوان التبليغ  :شركة ابو غزالة للملكية الفكرية

بتاريخ2015/01/11 :

 233
 237



بتاريخ2015/01/11 :
طلب رقم 577 :
 237
للمقاوالت
باسم :شركة الصادق
والتطوير الزراعي بتاريخ2015/01/11 :
572
طلب رقم :
العنوان :جنين  -عرابة
باسم :شركة الصادق للمقاوالت والتطوير الزراعي
صلب
وقود
على :
لتسجيل تصميم أو نموذج
عرابة
جنين -
العنوان:
 233
بتاريخ2015/01/11 :
طلب رقم 572 :
)
لوكارنو
تصنيف
(
27
بالفئة /07 :
لتسجيل تصميم أو نموذج على  :وقود صلب
باسم :شركة الصادق للمقاوالت والتطوير الزراعي
للملكية(تالفكرية
غزالة
عنوان التبليغ  :شركة ابو
صنيف لوكارنو)
27 /07
بالفئة :
العنوان :جنين  -عرابة
عنوان التبليغ  :شركة ابو غزالة للملكية الفكرية

بتاريخ2015/01/11 :
نموذجرقم :
لت سجيل تصميم أو طلب
577وقود صلب
على :

532

طلب رقم 571 :
العنوان :جنين – شارع حيفا

العدد التاسع عرش 2017/10/1

بتاريخ2015/01/70 :

واالستيراد والتصدير
للحلويات
باللون االخضر
الحياةمشكلة
شركةحلويات
باسم ::علبة
لتسجيل تصميم أو نموذج على

533

شارع
العنوان) :جنين –
حيفا2015
/01/70
بتاريخ:
571
تصنيف لوكارنو
رقم( 1:/
طلب01 :
بالفئة
والتصدير :علبة حلويات مشكلة
نموذج على
عبيدةأو
تصميم
سجيل
مكتبالحياة لت
واالستيراد
التبليغ :شركة
باسم:
للحلوياتابو
المحامي مراد
عنوان
حيفا ( 1 /01تصنيف لوكارنو)
بالفئة :
العنوان :جنين – شارع
مراد ابو عبيدة
المحاميمشكلة
مكتبحلويات
التبليغ: :علبة
عنوان على
لتسجيل تصميم أو نموذج
لوكارنو)577
طلب رقم :
بالفئة ( 1 /01 :تصنيف

بتاريخ2015/01/70 :

عبيدةللحلويات واالستيراد والتصدير
شركةابوالحياة
عنوان التبليغ  :مكتب باسم:
المحامي مراد
234
العنوان :جنين – شارع حيفا
طلب رقم 577 :










2015
أو/01/
تصميم70
لتسجيلبتاريخ:
على  :علبة حلويات مشكلة باللون االخضر
نموذج

باسم :شركة الحياة للحلويات
والتصديرلوكارنو)
واالستيراد(تصنيف
بالفئة 1 /01 :
بتاريخ2015/01/70 :
رقم 571 :
طلبحيفا
العنوان :جنين – شارع
عنوان التبليغ  :مكتب المحامي مراد ابو عبيدة
والتصدير
واالستيراد
للحلويات
علبةالحياة
شركة
خضر
مشكلة باللون اال
حلويات
باسم:على :
لتسجيل تصميم أو نموذج
جنين – شارع حيفا
العنوان:
236
لوكارنو)
بالفئة ( 1 /01 :تصنيف
نموذج على  :علبة حلويات مشكلة
ابو أو
تصميم
عنوان التبليغ  :مكتب لت
عبيدة
سجيلمراد
المحامي
239
بالفئة ( 1 /01 :تصنيف لوكارنو)
مراد ابو عبيدة
المحامي
طلب رقم  578 :عنوان التبليغ :
2015
مكتب/07/02
بتاريخ:
239
باسم :شركة الحياة للحلويات واالستيراد والتصدير
العنوان :جنين – شارع حيفا
لتسجيل تصميم أو نموذج على  :علبة حلويات مشكلة باللون األصفر
بالفئة ( 1 /01 :تصنيف لوكارنو)
عنوان التبليغ  :مكتب المحامي مراد ابو عبيدة

236










 ϴϰ
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طلب رقم ( )84تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.
باسم :شركة نبيل لصناعة وتجارة األحذية العامة.
العنوان :الخليل
لتسجيل تصميم أو نموذج على  :نعل أحذية
بالفئة (2 /01 :تصنيف لوكارنو)
عاشور 
عنوان التبليغ  :مكتب المحامي دمحم سهيل ϭϱϬ

 ϴϰ

 طلب رقم ( )150تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.

طلب رقم ( )84تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.

باسم :اي تي أي جيدا ساناي في تيكاريت انونيم سيركتي
العنوان :اورجانير ساناي بولغيسي  ،11كادي اسكشير  -تركيا

باسم :شركة نبيل لصناعة وتجارة األحذية العامة.

لتسجيل تصميم أو نموذج على  :مغلف أو عبوة لحفظ المواد الغذائية

العنوان :الخليل

بالفئة (9 /07 :تصنيف لوكارنو)

لتسجيل تصميم أو نموذج على  :نعل أحذية

عنوان التبليغ  :شركة فراس اتيرة للملكية الفكرية

بالفئة (2 /01 :تصنيف لوكارنو)

 طلب رقم ( )150تغيير وكيل من مكتب نادر جميل قمصية الى شركة فراس اتيرة للملكية
الفكرية .
عنوان التبليغ  :مكتب المحامي دمحم سهيل عاشور  ϭϱϬ
 طلب رقم ( )151تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.
باسم :اي تي أي جيدا ساناي في تيكاريت انونيم سيركتي

تركيا لمدة خمس سنوات أخرى.
اسكشير -تجديد
كادي()150
طلب ،رقم
العنوان :اورجانير ساناي 
بولغيسي 11
 ϭϱϭ

الغذائية
لت سجيل تصميم أو نموذج على
تيكاريت انونيم سيركتي
الموادفي
لحفظساناي
عبوةجيدا
أو أي
مغلفتي
باسم ::اي
العنوان :اورجانير ساناي بولغيسي  ،11كادي اسكشير  -تركيا
بالفئة (9 /07 :تصنيف لوكارنو)








للملكية
عنوان التبليغ  :شركة فراسلتاتيرة
الفكريةنموذج على  :مغلف أو عبوة لحفظ المواد الغذائية
تصميم أو
سجيل
قمصية الى شركة فراس اتيرة للملكية
تصنيف جميل
نادر
 طلب رقم ( )151تغيير
لوكارنو)
من (9
وكيل/07
بالفئة :
مكتبϭϱϭ
الفكرية .

عنوان التبليغ  :شركة فراس اتيرة للملكية الفكرية





 طلب رقم ( )152تغيير وكيل من مكتب نادر جميل قمصية الى شركة فراس اتيرة للملكية
الفكرية .
 ϭϱϮ
العدد التاسع عرش 2017/10/1
 طلب رقم ( )152تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.
باسم :اي تي أي جيدا ساناي في تيكاريت انونيم سيركتي
العنوان :اورجانير ساناي بولغيسي  ،11كادي اسكشير  -تركيا

عنوان التبليغ  :شركة فراس اتيرة للملكية الفكرية
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لت سجيل تصميم أو نموذج على  :مغلف أو عبوة لحفظ المواد الغذائية

 طلب رقم ( )152تغيير وكيل من مكتب نادر جميل قمصية الى شركة فراس
بالفئة (9 /07 :تصنيف لوكارنو)
الفكرية .
عنوان التبليغ  :شركة فراس اتيرة للملكية الفكرية
 ϭϱϮ

 طلب رقم ( )152تغيير وكيل من مكتب نادر جميل قمصية الى شركة فراس اتيرة للملكية
الفكرية .
 ϭϱϯ
 طلب رقم ( )152تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.


باسم :اي تي أي جيدا ساناي في تيكاريت انونيم سيركتي

العنوان :اورجانير ساناي بولغيسي  ،11كادي اسكشير  -تركيا

 طلب رقم ( )153تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.

الغذائية
لت سجيل تصميم أو نموذج على  :مغلف أو عبوة لحفظ المواد

باسم :اي تي أي جيدا ساناي في تيكاريت انونيم سيركتي

اسكشير -(9تركيا
تصنيف لوكارنو)
كادي /07 :
العنوان :اورجانير ساناي بولغيسي ،11بالفئة


لتسجيل تصميم أو نموذج على  :مغلف أو عبوة لحفظ المواد الغذائية
بالفئة (9 /07 :تصنيف لوكارنو)

 ϭϱϯ

عنوان التبليغ  :شركة فراس اتيرة للملكية الفكرية

 ϭϲϵ

 طلب رقم ( )153تغيير وكيل من مكتب نادر جميل قمصية الى شركة فراس اتيرة للملكية
الفكرية .
 طلب رقم ( )153تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.

 ϭϱϯ



ساناي في تيكاريت انونيم سيركتي
جيدا
خمستي أي
باسم :اي
أخرى.
سنوات
طلب رقم ( )169تجديد لمدة
العنوان :اورجانير ساناي بولغيسي  ،11كادي اسكشير  -تركيا
أخرى.
سنوات
خمس
تجديد لمدة
)153
باسم :طلب

العامة.
األحذية
وتجارة
لصناعة
رقم (نبيل
شركة
على  :مغلف أو عبوة لحفظ المواد الغذائية
نموذج
تصميم أو
سجيل
لت
الخليل جيدا ساناي في تيكاريت انونيم سيركتي
العنوان:ي تي أي
باسم :ا
)
لوكارنو
تصنيف
(
9
/
07
:
بالفئة
العنوان :اورجانير ساناي بولغيسي  ،11كادي اسكشير  -تركيا

نعل
على :
نموذج
تصميمأو أو
الغذائيةالفكرية
الموادللملكية
لحفظ اتيرة
أحذيةفراس
أوشركة
مغلف :
التبليغ
عنوان
عبوة
على :
نموذج
سجيلتصميم
لتلتسجيل
بالفئة (2 /01 :تصنيف لوكارنو)

بالفئة (9 /07 :تصنيف لوكارنو) طلب رقم ( )153تغيير وكيل من مكتب نادر جميل قمصية الى شركة فراس
الفكرية .
عاشور
سهيل
المحامي دمحم
مكتب
الفكرية
للملكية
فراس اتيرة
التبليغ :شركة
عنوانالتبليغ :
عنوان

 ϭϲϵ

 طلب رقم ( )153تغيير وكيل من مكتب نادر جميل قمصية الى شركة فراس اتيرة للملكية

وتجارة األحذية العامة.
باسم :شركة نبيل لصناعة
 026
باسم :شركة نبيل لصناعة وتجارة األحذية العامة.
العدد التاسع عرش 2017/10/1
العنوان :الخليل
العنوان :الخليل
على  :نعل أحذية
نموذج
تصميم أو
سجيل
طلب رقم ( )186تجديدلت
أخرى.
سنوات
خمس
نموذجلمدة
نعل أحذية
على :
لتسجيل تصميم أو
بالفئة (2 /01 :تصنيف لوكارنو)
وتجارة األحذية العامة.
لصناعة
شركة(2نبيل
باسم
لوكارنو)
تصنيف
بالفئة/01 : :
عنوان التبليغ  :مكتب المحامي دمحم سهيل عاشور
التبليغال:خليل
العنوان:
مكتب المحامي دمحم سهيل عاشور
عنوان
لتسجيل تصميم أو نموذج على  :نعل أحذية
طلب رقم ( )237تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.
بالفئة (2 /01 :تصنيف لوكارنو)
باسم :شركة نبيل لصناعة وتجارة األحذية العامة.
عنوان التبليغ  :مكتب المحامي دمحم سهيل عاشور
العنوان :الخليل
 026
أخرى :.نعل أحذية
نموذج على
لمدةتصميم
سجيل
طلب رقم ( )237لت
خمسأوسنوات
تجديد
تصنيف
رقم ((2
لصناعة/01
باسم :شركة نبيلبالفئة :
لمدة) خمس سنوات أخرى.
تجديد
)186
طلب
لوكارنو.
العامة
األحذية
وتجارة
وتجارةعاشور
دمحم سهيل
المحامي
األحذية العامة.
لصناعة
مكتبنبيل
التبليغ :شركة
العنوان :الخليل عنوانباسم:
العنوان
خليلأحذية
على ::النعل
لتسجيل تصميم أو نموذج
تصميم أو نموذج على  :نعل أحذية
بالفئة (2 /01 :تصنيفلتسجيل
لوكارنو)
لوكارنو)
بالفئة (2 /01 :تصنيف Ϯϱϱ
عنوان التبليغ  :مكتب المحامي دمحم سهيل عاشور

 Ϯϯϳ

عنوان التبليغ  :مكتب المحامي دمحم سهيل عاشور
طلب رقم ( )255تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.
باسم :شركة باما فورزا الصناعية التجارية
العنوان :الخليل

 Ϯϯϳ

لتسجيل تصميم أو نموذج على  :نعل أحذية
بالفئة (2 /01 :تصنيف لوكارنو)

 Ϯϱϱ

عنوان التبليغ  :شركة باما فورزا الصناعية التجارية
طلب رقم ( )255تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.

536
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537

طلب رقم ( )770تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.
باسم :الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة ( نابكو ).
العنوان :نابلس
لتسجيل تصميم أو نموذج على  :بروفيل ألمنيوم
بالفئة ( 25/ 02 :تصنيف لوكارنو)
عنوان التبليغ  :مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة  330




 331

طلب رقم ( )771تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.
طلب رقم ( )770تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.
حدودة ( نابكو ).
باسم :الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة الم

باسم :الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة ( نا

العنوان :نابلس

العنوان :نابلس

لتسجيل تصميم أو نموذج على  :بروفيل

ألمنيومتصميم أو نموذج على  :بروفيل ألمنيوم
لتسجيل

بالفئة ( 25/ 02 :تصنيف لوكارنو)

بالفئة ( 25/ 02 :تصنيف لوكارنو)
عنوان التبليغ  :مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة

عنوان التبليغ  :مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة










 337

 330

طلب رقم ( )772تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.






باسم :الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة ( نابكو ).
العنوان :نابلس

طلب رقم ( )771تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.

باسم :الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المح

لتسجيل تصميم أو نموذج على  :بروفيل ألمنيوم
العنوان :نابلس

بالفئة ( 25/ 02 :تصنيف لوكارنو)

لتسجيل تصميم أو نموذج على  :بروفيل ألمنيوم

عنوان التبليغ  :مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة

بالفئة ( 25/ 02 :تصنيف لوكارنو)

عنوان التبليغ  :مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة

 337






تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.
عرش)771
رقم (
العددطلب
2017/10/1
التاسع

 333

 333

538

باسم :الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة ( نابكو ).
العنوان :نابلس
أخرى.تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.
سنوات()777
طلب رقم
 )777تجديد لمدة خمس
طلب رقم (

ألمنيومالش ركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدو
لتسجيل تصميم أو نموذج على  :بروفيلباسم:

باسم :الش ركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة ( نابكو ).

بالفئة ( 25/ 02 :تصنيف لوكارنو)

العنوان :نابلس

العنوان :نابلس

شحادة
سجيل تصميم أو نموذج على  :بروفيل ألمنيوم
عنوان التبليغ  :مكتب عزيز وفؤاد ورجا لت

لتسجيل تصميم أو نموذج على  :بروفيل ألمنيوم

بالفئة ( 25/ 02 :تصنيف لوكارنو)

بالفئة ( 25/ 02 :تصنيف لوكارنو)

 334

عنوان التبليغ  :مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة






عنوان التبليغ  :مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة  334

طلب رقم ( )771تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.

طلب رقم ()771


المساهمة العامة 
المحدو
باسم :الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت
 333

أخرى.
تجديد لمدة خمس

سنواتنابلس
العنوان:

العامةسنوات
لمدة خمس
نموذج تجديد
والبروفيالت)
تصميمرقمأو(777
األلمنيوم طلب
أخرى (.نابكو ).
المحدودة
المساهمة
ألمنيوم
بروفيل
على :
باسم :الشركة الوطنية لصناعة لتسجيل

العنوان :نابلس

باسم :الش ركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدو

بالفئة ( 25/ 02 :تصنيف لوكارنو)
العنوان :نابلس

ألمنيوم
بروفيل
مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة
التبليغ :
لت سجيل تصميم أو نموذج على  :عنوان
بالفئة ( 25/ 02 :تصنيف لوكارنو)
عنوان التبليغ  :مكتب عزيز وفؤاد

لتسجيل تصميم أو نموذج على  :بروفيل ألمنيوم
بالفئة ( 25/ 02 :تصنيف لوكارنو)

ورجا شحادة
عنوان التبليغ  :مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة
 339






طلب رقم ( )777تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.
باسم :الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة ( نابكو ).
العنوان :نابلس

لتسجيل تصميم أو نموذج على  :بروفيل ألمنيوم
بالفئة ( 25/ 02 :تصنيف لوكارنو)
عنوان التبليغ  :مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة
 339

عنوان التبليغ  :مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة
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539

العدد التاسع عرش 2017/10/1

طلب رقم ( )778تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.
باسم :الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة ( نابكو ).
العنوان :نابلس
لتسجيل تصميم أو نموذج على  :بروفيل ألمنيوم
بالفئة ( 25/ 02 :تصنيف لوكارنو)
عنوان التبليغ  :مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة  332
 336

طلب رقم ( )775تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.
سنوات أخرى.
خمس
والبروفيالتتجديد لمدة
طلب رقم ()778
المحدودة ( نابكو ).
العامة
المساهمة
باسم :الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم

باسم :الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدود

العنوان :نابلس

العنوان :نابلس

لتسجيل تصميم أو نموذج على  :بروفيل ألمنيوم

لتسجيل تصميم أو نموذج على  :بروفيل ألمنيوم

بالفئة ( 25/ 02 :تصنيف لوكارنو)
عنوان التبليغ  :مكتب عزيز وفؤاد

بالفئة ( 25/ 02 :تصنيف لوكارنو)

مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة
شحادةالتبليغ :
ورجا عنوان
 335






 332

طلب رقم ( )779تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.
سنوات أخرى.
تجديد لمدة
األلمنيومرقم ()775
باسم :الشركة الوطنية لصناعة طلب
المحدودة ( نابكو ).
خمسالعامة
المساهمة
والبروفيالت

العنوان :نابلس

باسم :الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدو
العنوان :نابلس

لتسجيل تصميم أو نموذج على  :بروفيل ألمنيوم
بالفئة ( 25/ 02 :تصنيف لوكارنو)

لتسجيل تصميم أو نموذج على  :بروفيل ألمنيوم
بالفئة ( 25/ 02 :تصنيف لوكارنو)

عنوان التبليغ  :مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة

عنوان التبليغ  :مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة
 335






العنوان :نابلس

عنوان التبليغ  :مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة

 340

العدد التاسع عرش 2017/10/1

لتسجيل تصميم أو نموذج على  :بروفيل ألمنيوم

540

بالفئة ( 25/ 02 :تصنيف لوكارنو)
طلب رقم ( )711تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.
عنوان التبليغ  :مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة
المحدودة ( .نابكو ).
العامة
المساهمة
والبروفيالت
باسم :الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم
طلب رقم ( )711تجديد لمدة خمس سنوات أخرى
 340



باسم :الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة

العنوان :نابلس

العنوان :نابلس

لتسجيل تصميم أو نموذج على  :بروفيل ألمنيوم

لتسجيل تصميم أو نموذج على  :بروفيل ألمنيوم

بالفئة ( 25/ 02 :تصنيف لوكارنو)

بالفئة ( 25/ 02 :تصنيف لوكارنو)

عنوان التبليغ  :مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة

عنوان التبليغ  :مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة

 347






طلب رقم ( )712تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.
باسم :الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة ( نابكو ).

العنوان :نابلس

العنوان :نابلس
لتسجيل تصميم أو نموذج على  :بروفيل ألمنيوم

لتسجيل تصميم أو نموذج على  :بروفيل ألمنيوم
بالفئة ( 25/ 02 :تصنيف لوكارنو)

بالفئة ( 25/ 02 :تصنيف لوكارنو)

عنوان التبليغ  :مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة

عنوان التبليغ  :مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة

 343

 347

طلب رقم ( )717تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.
طلب رقم ( )712تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.

باسم :الشركة الوطنية لص ناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة ( نابكو ).
باسم :الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة
العنوان :نابلس
لتسجيل تصميم أو نموذج على  :بروفيل ألمنيوم
بالفئة ( 25/ 02 :تصنيف لوكارنو)

 347

عنوان التبليغ  :مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة
طلب رقم ( )712تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.

  (343نابكو ).
باسم :الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة



 344

541
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طلب رقم ( )711تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.
باسم :الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة ( نابكو ).
العنوان :نابلس
لتسجيل تصميم أو نموذج على  :بروفيل ألمنيوم
بالفئة ( 25/ 02 :تصنيف لوكارنو)
عنوان التبليغ  :مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة

 349

 344



طلب رقم ( )711تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.

طلب رقم ( )717تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.

باسم :الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة (

والبروفيالت :نابلس
العنوان
المساهمة العامة المحدودة ( نابكو ).
باسم :الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم
لتسجيل تصميم أو نموذج على  :بروفيل ألمنيوم

العنوان :نابلس

بالفئة ( 25/ 02 :تصنيف لوكارنو)

لتسجيل تصميم أو نموذج على  :بروفيل ألمنيوم

عنوان التبليغ  :مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة

بالفئة ( 25/ 02 :تصنيف لوكارنو)
عنوان التبليغ  :مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة

 346
 349



طلب رقم ( )718تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.
طلب رقم ( )717تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.

باسم :الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة ( نابكو ).

باسم :الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة

العنوان :نابلس
لتسجيل تصميم أو نموذج على  :بروفيل

العنوان :نابلس
ألمنيومسجيل تصميم أو نموذج على  :بروفيل ألمنيوم
لت

بالفئة ( 25/ 02 :تصنيف لوكارنو)

بالفئة ( 25/ 02 :تصنيف لوكارنو)
عنوان التبليغ  :مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة

عنوان التبليغ  :مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة


 346

 342
542
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طلب رقم ( )715تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.
باسم :الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة ( نابكو ).
العنوان :نابلس
لتسجيل تصميم أو نموذج على  :بروفيل ألمنيوم
بالفئة ( 25/ 02 :تصنيف لوكارنو)
عنوان التبليغ  :مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة

 342



 342

طلب رقم ( )716تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.

 342

سنوات أخرى.
خمس
تجديد لمدة
طلب رقم ()715
المحدودة ( .نابكو ).
والبروفيالت
العامةسنوات أخرى
المساهمة خمس
 )716تجديد لمدة
باسم :الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم طلب رقم (

المحدو
والبروفيالت
األلمنيوم
لصناعة
الوطنية
العامةالمحدودة
المساهمة العامة
والبروفيالت المساهمة
األلمنيوم
لصناعة
الوطنية
الشركةالشركة
باسم :باسم:

العنوان :نابلس

نابلس نابلس
العنوان:العنوان:

لتسجيل تصميم أو نموذج على  :بروفيل ألمنيوم
بالفئة ( 25/ 02 :تصنيف لوكارنو)

ألمنيوم
بروفيل
على :على :
نموذجنموذج
تصميم أو
لت سجيللتسجيل
ألمنيوم
بروفيل
تصميم أو
بالفئة ( 25/ 02 :تصنيف لوكارنو)

بالفئة ( 25/ 02 :تصنيف لوكارنو)

عنوان التبليغ  :مكتب عزيز وفؤاد ورجا

مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة
عنوان التبليغ :
شحادة
 345

عنوان التبليغ  :مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة
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طلب رقم ( )719تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.


المحدودة ( نابكو ).
العامة
سنوات أخرى.
المساهمةخمس
والبروفيالت تجديد لمدة
باسم :الشركة الوطنية لصناعة األلمنيومطلب رقم ()716


باسم :الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدود
العنوان :نابلس


العنوان :نابلس

لتسجيل تصميم أو نموذج على  :بروفيل ألمنيوم
لتسجيل تصميم أو نموذج على  :بروفيل ألمنيوم

بالفئة ( 25/ 02 :تصنيف لوكارنو)

عنوان التبليغ  :مكتب عزيز وفؤاد

بالفئة ( 25/ 02 :تصنيف لوكارنو)

ورجا شحادة
عنوان التبليغ  :مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة




 ϯϵϰ
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طلب رقم ( )791تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.
باسم :شركة روفال لألحذية
العنوان :الخليل

لتسجيل تصميم أو نموذج على  :تصميم غالف لعبوة أحذية

أحذية
لعبوةلوكارنو)
غالفتصنيف
تصميم( 72 :
لت سجيل تصميم أو نموذج على  :بالفئة
بالفئة ( 72 :تصنيف لوكارنو)

عنوان التبليغ  :الخليل – شارع الجامعة

 ϰϬϳ

عنوان التبليغ  :الخليل – شارع الجامعة
طلب رقم ( )407تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.

 ϯϵϰ

باسم :عيسى حنا حبيب خير

طلب رقم ( )791تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.

العنوان :بيت ساحور

باسم :شركة روفال لألحذية

لتسجيل تصميم أو نموذج على  :وصلة لعلبة تصريف المياة
العنوان :الخليل

بالفئة ( 23/ 02 :تصنيف لوكارنو)
عنوان التبليغ  :محالت عيسى حبيب  -بيت ساحور
 ϰϬϳ




طلب رقم ( )407تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.
باسم :عيسى حنا حبيب خير
العنوان:

بيت ساحور
 ϰϬϳ

لتسجيل تصميم أو نموذج على  :وصلة لعلبة تصريف المياة
بالفئة ( 23/ 02 :تصنيف لوكارنو)

طلب رقم ( )407تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.

عنوان التبليغ  :محالت عيسى حبيب  -بيت ساحور

باسم :عيسى حنا حبيب خير
العنوان :بيت ساحور





لتسجيل تصميم أو نموذج على  :وصلة لعلبة تصريف المياة

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 خطيا ً حسب االصول المقررة الى
المسجل ،ويبين فيها اسباب االعتراض التي يستند اليها في اعتراضه .

العدد التاسع عرش 2017/10/1

ذوقانلسنة ϮϬϭϳ
إعالن رقم ()Ϯ
مسجل امتيازات االختراع والرسوم  قانون امتيازات االختراع والرسوم
رقم ( )77لسنة 0593
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وفقا ً ألحكام قانون امتياز االختراع والرسوم رقم ( )77لسنة  ،0593فقد قدمت طلبات لتسجيل امتياز اخ تراع
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 خطيا ً حسب االصول المقررة الى

المسجل ،ويبين فيها اسباب االعتراض التي يستند اليها في اعتراضه .



عيل عمر ذوقانعلي عمر

مسجل امتيازات االخرتاع والرسوم
ذوقان

مسجل امتيازات االختراع والرسوم 

Patent No. :
رقم االمتياز:

279
279
Name & Address of Inventor:
اسم وعنوان المخترع:

 Ezz Eddin Mohamed Kassem Idrisعز الدين دمحم قاسم ادريس  -القدس
Jerusalem






Name and address of the Applicant:
اسم وعنوان صاحب االمتياز:

دمحم قاسم ادريس  -القدس
رقم الدين
عز
االمتياز:
279
اسم وعنوان المخترع:
عز الدين دمحم قاسم ادريس  -القدس

Ezz
Eddin
 Kassem IdrisPatent
No. Mohamed
:
Jerusalem
279
Name & Address of Inventor:

تاريخ تقديم الطلب:
4/4/2016
موضوع االختراع :
البالستيك وااللمنيوم
صاحبمادة
شمسي من
سخان
االمتياز:
وعنوان
اسم

Date of Application :
4/4/2016
Title of Invention:
Solar
heater
plasticofand
Name
and of
address
the aluminum
Applicant:
material
Ezz Eddin Mohamed Kassem Idris -

عز الدين دمحم قاسم ادريس  -القدس

مدة االمتياز :
 18سنة
الطلب:
عنوان تقديم
تاريخ
التبليغ:
4/4/2016
Izz.idreas@gmail.com

y.sbeih86@gmail.com


رقم االمتياز:

 Ezz Eddin Mohamed Kassem IdrisJerusalem

Jerusalem

Period of Patent:
16 Years
Date offor
Application
Address
Services: :
4/4/2016
Izz.idreas@gmail.com
y.sbeih86@gmail.com

Patent No. :

Address for Services:
Izz.idreas@gmail.com
545
y.sbeih86@gmail.com
Patent No. :
302
Name & Address of Inventor:
:Ăŵŝůǌŵŝ:ĂŵŝůďƵDĂĚŝ

Jerusalem - Ras Al Amoud

Name and address of the Applicant:
:Ăŵŝůǌŵŝ:ĂŵŝůďƵDĂĚŝ

Jerusalem - Ras Al Amoud

Date of Application :
2018/11/2
Title of Invention:
Device to convert liquid fuel to gas
usable in car and truck engine
Period of Patent:
16 Years
Address for Services:
Jerusalem - Ras Al Amoud

:عنوان التبليغ
Izz.idreas@gmail.com
2017/10/1 العدد التاسع عرش
y.sbeih86@gmail.com


:رقم االمتياز
302
:اسم وعنوان المخترع
جميل عزمي جميل ابو ماضي
القدس – رأس العامود

:اسم وعنوان صاحب االمتياز
جميل عزمي جميل ابو ماضي
القدس – رأس العامود

:تاريخ تقديم الطلب
2018/11/2
: موضوع االختراع
جهاز تحويل الوقود السائل لوقود غازي عن
طريق حرارة العادم
: مدة االمتياز
 سنة18
:عنوان التبليغ
القدس – رأس العامود


العدد التاسع عرش 2017/10/1




رقم االمتياز:
313
اسم وعنوان المخترع:
عزام عزمي فارس شماس
الخليل  -فلسطين

اسم وعنوان صاحب االمتياز:
عزام عزمي فارس شماس
الخليل  -فلسطين

تاريخ تقديم الطلب:
2015/7/18
موضوع االختراع :
جهاز النتاج اسافين خشب البناء

مدة االمتياز :
 18سنة
عنوان التبليغ:
مكتب رائد عمرو للمحاماة – الخليل – دوار
ابن رشد – مجمع الواحة التجاري ط8
0568409666 /0595670999
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Patent No. :
313
Name & Address of Inventor:
ǌǌĂŵ͘&͘^ŚŵĂƐ

Hebron - Palestine

Name and address of the Applicant:
ǌǌĂŵ͘&͘^ŚŵĂƐ

Hebron - Palestine

Date of Application :
2015/7/18
Title of Invention:
Wedge Wood Production Machine
production
Period of Patent:
16 Years
Address for Services:
Raed Amro Law – Hebron
0568409666 /0595670999

