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1العدد العرشون 2017/11/7

إعالن رقم )04( لسنة 2017

مبوجب أحكام قانون العالمات التجارية رقم 33 لسنة 1952

الساري يف املحافظات الشاملية

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

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

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

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

.اعراضــه ليتســنى لنــا إجــراء املقتــى القانــوين

عيل عمر ذوقان    

مسجل العالمات التجارية



2العدد العرشون 2017/11/7 (  1 ) 
 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 24218  21212 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  22 :في الصنف 

  Date: 30/01/2014  03/31/2311 : التاريخ
اللحم والسمك والطيور والقنص : من اجل 

وخالصات اللحم والسمك والخضار واالثمار 
المحفوظة او المجففة او المطبوخة والهالم 
والمربى والبيض والحليب وغيره من 
منتوجات االلبان والزيوت والشحوم الصالحة 
لالكل والمعلبات والمخلل، الوجبات السريعة، 

 الشاورما 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat 
extract; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fat, quick maels, 
shawerma  

  .In the name of: Wael Hussein Saleh Rabea . وائل حسني صاحل ربيع: أبسم 
فلسوووووطين، رام ا ،  ووووووار   :العنووووووان 
 . االرسال

Address: Palestine, Ramallah, Al Eersal St.  

اتقان للخدمات االستشارية،  :عنوان التبليغ 
  6ط/ البيرة، مركز البيرة التجاري

 

Address for Services :   
 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها : 
حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات 
والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 24218  21212 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  22 :في الصنف 

  Date: 30/01/2014  03/31/2311 : التاريخ
اللحم والسمك والطيور والقنص : من اجل 

وخالصات اللحم والسمك والخضار واالثمار 
المحفوظة او المجففة او المطبوخة والهالم 
والمربى والبيض والحليب وغيره من 
منتوجات االلبان والزيوت والشحوم الصالحة 
لالكل والمعلبات والمخلل، الوجبات السريعة، 

 الشاورما 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat 
extract; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fat, quick maels, 
shawerma  

  .In the name of: Wael Hussein Saleh Rabea . وائل حسني صاحل ربيع: أبسم 
فلسوووووطين، رام ا ،  ووووووار   :العنووووووان 
 . االرسال

Address: Palestine, Ramallah, Al Eersal St.  

اتقان للخدمات االستشارية،  :عنوان التبليغ 
  6ط/ البيرة، مركز البيرة التجاري

 

Address for Services :   
 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها : 
حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات 
والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 24219 71705:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 
  Date: 30/01/2014 31/10/7101 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن ، ادارة االعمال، : من اجل 

ادارة االنشطة التجارية ، املهمات املكتبية، خدمات 
الرتويج لالخرين، خدمات البيع ابجلملة والتجزئة 
وتوريد البضائع وخدمات التسويق وعمليات توزيع 

. خ  االذيية واملشروابتالبضائع وابأل
  .In the name of: Wael Hussein Saleh Rabea . وائل حسني صاحل ربيع: أبسم 

فلسووو، را  ا    ا عووو     :العنوونا  
 . اال س ل
اتقان للخدمات االستشارية، البرية،  :عنوان التبليغ 

  6ط/ مركز البرية التجاري
 :

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

 مبعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 24218  21212 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  22 :في الصنف 

  Date: 30/01/2014  03/31/2311 : التاريخ
اللحم والسمك والطيور والقنص : من اجل 

وخالصات اللحم والسمك والخضار واالثمار 
المحفوظة او المجففة او المطبوخة والهالم 
والمربى والبيض والحليب وغيره من 
منتوجات االلبان والزيوت والشحوم الصالحة 
لالكل والمعلبات والمخلل، الوجبات السريعة، 

 الشاورما 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat 
extract; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fat, quick maels, 
shawerma  

  .In the name of: Wael Hussein Saleh Rabea . وائل حسني صاحل ربيع: أبسم 
فلسوووووطين، رام ا ،  ووووووار   :العنووووووان 
 . االرسال

Address: Palestine, Ramallah, Al Eersal St.  

اتقان للخدمات االستشارية،  :عنوان التبليغ 
  6ط/ البيرة، مركز البيرة التجاري

 

Address for Services :   
 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها : 
حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات 
والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 24218  21212 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  22 :في الصنف 

  Date: 30/01/2014  03/31/2311 : التاريخ
اللحم والسمك والطيور والقنص : من اجل 

وخالصات اللحم والسمك والخضار واالثمار 
المحفوظة او المجففة او المطبوخة والهالم 
والمربى والبيض والحليب وغيره من 
منتوجات االلبان والزيوت والشحوم الصالحة 
لالكل والمعلبات والمخلل، الوجبات السريعة، 

 الشاورما 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat 
extract; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fat, quick maels, 
shawerma  

  .In the name of: Wael Hussein Saleh Rabea . وائل حسني صاحل ربيع: أبسم 
فلسوووووطين، رام ا ،  ووووووار   :العنووووووان 
 . االرسال

Address: Palestine, Ramallah, Al Eersal St.  

اتقان للخدمات االستشارية،  :عنوان التبليغ 
  6ط/ البيرة، مركز البيرة التجاري

 

Address for Services :   
 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها : 
حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات 
والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 24218  21212 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  22 :في الصنف 

  Date: 30/01/2014  03/31/2311 : التاريخ
اللحم والسمك والطيور والقنص : من اجل 

وخالصات اللحم والسمك والخضار واالثمار 
المحفوظة او المجففة او المطبوخة والهالم 
والمربى والبيض والحليب وغيره من 
منتوجات االلبان والزيوت والشحوم الصالحة 
لالكل والمعلبات والمخلل، الوجبات السريعة، 

 الشاورما 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat 
extract; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fat, quick maels, 
shawerma  

  .In the name of: Wael Hussein Saleh Rabea . وائل حسني صاحل ربيع: أبسم 
فلسوووووطين، رام ا ،  ووووووار   :العنووووووان 
 . االرسال

Address: Palestine, Ramallah, Al Eersal St.  

اتقان للخدمات االستشارية،  :عنوان التبليغ 
  6ط/ البيرة، مركز البيرة التجاري

 

Address for Services :   
 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها : 
حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات 
والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 24218  21212 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  22 :في الصنف 

  Date: 30/01/2014  03/31/2311 : التاريخ
اللحم والسمك والطيور والقنص : من اجل 

وخالصات اللحم والسمك والخضار واالثمار 
المحفوظة او المجففة او المطبوخة والهالم 
والمربى والبيض والحليب وغيره من 
منتوجات االلبان والزيوت والشحوم الصالحة 
لالكل والمعلبات والمخلل، الوجبات السريعة، 

 الشاورما 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat 
extract; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fat, quick maels, 
shawerma  

  .In the name of: Wael Hussein Saleh Rabea . وائل حسني صاحل ربيع: أبسم 
فلسوووووطين، رام ا ،  ووووووار   :العنووووووان 
 . االرسال

Address: Palestine, Ramallah, Al Eersal St.  

اتقان للخدمات االستشارية،  :عنوان التبليغ 
  6ط/ البيرة، مركز البيرة التجاري

 

Address for Services :   
 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها : 
حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات 
والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 24218  21212 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29  22 :في الصنف 

  Date: 30/01/2014  03/31/2311 : التاريخ
اللحم والسمك والطيور والقنص : من اجل 

وخالصات اللحم والسمك والخضار واالثمار 
المحفوظة او المجففة او المطبوخة والهالم 
والمربى والبيض والحليب وغيره من 
منتوجات االلبان والزيوت والشحوم الصالحة 
لالكل والمعلبات والمخلل، الوجبات السريعة، 

 الشاورما 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat 
extract; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fat, quick maels, 
shawerma  

  .In the name of: Wael Hussein Saleh Rabea . وائل حسني صاحل ربيع: أبسم 
فلسوووووطين، رام ا ،  ووووووار   :العنووووووان 
 . االرسال

Address: Palestine, Ramallah, Al Eersal St.  

اتقان للخدمات االستشارية،  :عنوان التبليغ 
  6ط/ البيرة، مركز البيرة التجاري

 

Address for Services :   
 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها : 
حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات 
والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

 ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 24220 71771:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 30/01/2014 31/10/7101 :التاريخ 
خدمات املطاعم واملقاهي والكافرتايت : من اجل 

خدمات اعداد وتقدمي وتزويد املأكوالت . والفنادق
. واملشروابت واحللوايت

  .In the name of: Wael Hussein Saleh Rabea . وائل حسني صاحل ربيع: أبسم 
فلسووو، را  ا    ا عووو     :العنوونا  
 . اال س ل

اتقان للخدمات االستشارية، البرية،  :عنوان التبليغ 
  6ط/ مركز البرية التجاري

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 

 

 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 27120 72071:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 14/06/2015 01/16/7109 :التاريخ 
الدعايه و االعالن : من اجل 

شركة رابح جباره : أبسم 
 لالسترياد والتصدير 

In the name of: SHAREKAT RABEH JBARA  

 ترمسع    - ا     :العننا  
:  ترمسعيا  -رام هللا  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 

 

 

 

 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 27120 72071:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 14/06/2015 01/16/7109 :التاريخ 
الدعايه و االعالن : من اجل 

شركة رابح جباره : أبسم 
 لالسترياد والتصدير 

In the name of: SHAREKAT RABEH JBARA  

 ترمسع    - ا     :العننا  
:  ترمسعيا  -رام هللا  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 27313 72303:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 26/07/2015 76/12/7109 :التاريخ 
مستحضرات قصر األقمشة ومواد أخرى : من اجل 

تستعمل يف ذسل وكي املالبس، مستحضرات تنظيف 
. وصقل وجلي وكشط

ابملوليف   –كولغيت : أبسم 
 كومبين 

In the name of: Colgate-Palmolive Company  

بووووووو  و ،ف ن وووووووون ا  033 :العنووووووونا  
ا  13322ن نيوون و ا يال ووو ن نيوون و 
 . النال  ت المتحدة األمريك و

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 

 

 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 27549 72915:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 03/09/2015 13/15/7109 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدالنية: من اجل 

  In the name of: Merck KGaA مريك كيه جي اي اي : أبسم 
ا 253. فرانكفوووون تر سووووتر :العنوووونا  
 دا مست دتا الم لن    61220

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :
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  Trade Mark No.: 27313 72303:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 26/07/2015 76/12/7109 :التاريخ 
مستحضرات قصر األقمشة ومواد أخرى : من اجل 

تستعمل يف ذسل وكي املالبس، مستحضرات تنظيف 
. وصقل وجلي وكشط

ابملوليف   –كولغيت : أبسم 
 كومبين 

In the name of: Colgate-Palmolive Company  

بووووووو  و ،ف ن وووووووون ا  033 :العنووووووونا  
ا  13322ن نيوون و ا يال ووو ن نيوون و 
 . النال  ت المتحدة األمريك و

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 

 

 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 27549 72915:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 03/09/2015 13/15/7109 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدالنية: من اجل 

  In the name of: Merck KGaA مريك كيه جي اي اي : أبسم 
ا 253. فرانكفوووون تر سووووتر :العنوووونا  
 دا مست دتا الم لن    61220

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :
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  Trade Mark No.: 28592 79957:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 11/02/2016 00/17/7106 :التاريخ 
الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة : من اجل 

من هيه املواد وذري واردة يف فئات أخرى، املطبوعات، 
مواد جتليد الكتب، الصور الفوتوذرافية، القرطاسية، 
مواد اللصق املستعملة يف القرطاسية أو لغاايت منزلية، 
مواد الفنانني، فراشي الدهان أو التلوين، اآلالت 

، مواد التوجيه (عدا األاثث)كتبيةالكاتبة واللوازم امل
، مواد التغليف البالستيكية (عدا األجهزة)والتدريس 

، حروف الطباعة، (ذري الواردة يف فئات أخرى)
(. الرامسات)الكلتشيهات 

شركة عمر قاسم : أبسم 
العيسائي وشركاه للتسويق 

 احملدودة 

In the name of: Omar Kassem Alesayi Marketing Co. Ltd  

فوووريمكال بوووحيا و  وووو   :العنووونا  
األنوودلال و عوو    هيووراج ا ال فوو ل ا 
متفر  مر ع    األم ور   يور د ود 

 – 2623. ب.ا ص(التحل وووو)العزيووز 
المملكوووووو العر  وووووو  – 21122جووووودة 

 السعند و 

– –

– –

 -طمون  -محزة علي بين عودة :عنوان التبليغ 
  1952337207هاتف -انبلس 

 :

 

 

  Trade Mark No.: 28592 79957:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 11/02/2016 00/17/7106 :التاريخ 
الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة : من اجل 

من هيه املواد وذري واردة يف فئات أخرى، املطبوعات، 
مواد جتليد الكتب، الصور الفوتوذرافية، القرطاسية، 
مواد اللصق املستعملة يف القرطاسية أو لغاايت منزلية، 
مواد الفنانني، فراشي الدهان أو التلوين، اآلالت 

، مواد التوجيه (عدا األاثث)كتبيةالكاتبة واللوازم امل
، مواد التغليف البالستيكية (عدا األجهزة)والتدريس 

، حروف الطباعة، (ذري الواردة يف فئات أخرى)
(. الرامسات)الكلتشيهات 

شركة عمر قاسم : أبسم 
العيسائي وشركاه للتسويق 

 احملدودة 

In the name of: Omar Kassem Alesayi Marketing Co. Ltd  

فوووريمكال بوووحيا و  وووو   :العنووونا  
األنوودلال و عوو    هيووراج ا ال فوو ل ا 
متفر  مر ع    األم ور   يور د ود 

 – 2623. ب.ا ص(التحل وووو)العزيووز 
المملكوووووو العر  وووووو  – 21122جووووودة 

 السعند و 

– –

– –

 -طمون  -محزة علي بين عودة :عنوان التبليغ 
  1952337207هاتف -انبلس 

 :

 

 

  Trade Mark No.: 28592 79957:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 11/02/2016 00/17/7106 :التاريخ 
الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة : من اجل 

من هيه املواد وذري واردة يف فئات أخرى، املطبوعات، 
مواد جتليد الكتب، الصور الفوتوذرافية، القرطاسية، 
مواد اللصق املستعملة يف القرطاسية أو لغاايت منزلية، 
مواد الفنانني، فراشي الدهان أو التلوين، اآلالت 

، مواد التوجيه (عدا األاثث)كتبيةالكاتبة واللوازم امل
، مواد التغليف البالستيكية (عدا األجهزة)والتدريس 

، حروف الطباعة، (ذري الواردة يف فئات أخرى)
(. الرامسات)الكلتشيهات 

شركة عمر قاسم : أبسم 
العيسائي وشركاه للتسويق 

 احملدودة 

In the name of: Omar Kassem Alesayi Marketing Co. Ltd  

فوووريمكال بوووحيا و  وووو   :العنووونا  
األنوودلال و عوو    هيووراج ا ال فوو ل ا 
متفر  مر ع    األم ور   يور د ود 

 – 2623. ب.ا ص(التحل وووو)العزيووز 
المملكوووووو العر  وووووو  – 21122جووووودة 

 السعند و 

– –

– –

 -طمون  -محزة علي بين عودة :عنوان التبليغ 
  1952337207هاتف -انبلس 

 :

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 28593 79953:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 11/02/2016 00/17/7106 :التاريخ 
اللحوم واألمساك وحلوم الدواجن والصيد، : من اجل 

خالصات اللحوم، فواكه وخضراوات حمفوظة وجمففة 
ومربيات وفواكه مطبوخة ( جيلي)ومطهوة، هالميات 

ابلسكر، البيض واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت 
. والدهون الصاحلة لألكل

شركة عمر قاسم : أبسم 
العيسائي وشركاه للتسويق 

 احملدودة 

In the name of: Omar Kassem Alesayi Marketing Co. Ltd  

فوووريمكال بوووحيا و  وووو   :العنووونا  
األنوودلال و عوو    هيووراج ا ال فوو ل ا 
متفر  مر ع    األم ور   يور د ود 

 – 2623. ب.ا ص(التحل وووو)العزيووز 
المملكوووووو العر  وووووو  – 21122جووووودة 

 السعند و 

– –

– –

 -طمون  -محزة علي بين عودة :عنوان التبليغ 
  1952337207هاتف -انبلس 

 :

 



6العدد العرشون 2017/11/7

 3  
 

  Trade Mark No.: 28594 79951:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 11/02/2016 00/17/7106 :التاريخ 
النب والشاي والكاكاو والسكر واألرز : من اجل 

والتابيوكا والساذو والنب االصطناعي، الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر 
واحللوايت واحللوايت املثلجة، عسل النحل والعسل 
األسود، اخلمرية ومسحوق اخلبيز، امللح واخلردل واخلل 

 .والصلصة، التوابل، البهارات، الثلج
شركة عمر قاسم : أبسم 

العيسائي وشركاه للتسويق 
 احملدودة 

In the name of: Omar Kassem Alesayi Marketing Co. Ltd  

فوووريمكال بوووحيا و  وووو   :العنووونا  
األنوودلال و عوو    هيووراج ا ال فوو ل ا 
متفر  مر ع    األم ور   يور د ود 

 – 2623. ب.ا ص(التحل وووو)العزيووز 
المملكوووووو العر  وووووو  – 21122جووووودة 

 السعند و 

– –

– –

 -طمون  -محزة علي بين عودة :عنوان التبليغ 
  1952337207هاتف -انبلس 

 :

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 28593 79953:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 11/02/2016 00/17/7106 :التاريخ 
اللحوم واألمساك وحلوم الدواجن والصيد، : من اجل 

خالصات اللحوم، فواكه وخضراوات حمفوظة وجمففة 
ومربيات وفواكه مطبوخة ( جيلي)ومطهوة، هالميات 

ابلسكر، البيض واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت 
. والدهون الصاحلة لألكل

شركة عمر قاسم : أبسم 
العيسائي وشركاه للتسويق 

 احملدودة 

In the name of: Omar Kassem Alesayi Marketing Co. Ltd  

فوووريمكال بوووحيا و  وووو   :العنووونا  
األنوودلال و عوو    هيووراج ا ال فوو ل ا 
متفر  مر ع    األم ور   يور د ود 

 – 2623. ب.ا ص(التحل وووو)العزيووز 
المملكوووووو العر  وووووو  – 21122جووووودة 

 السعند و 

– –

– –

 -طمون  -محزة علي بين عودة :عنوان التبليغ 
  1952337207هاتف -انبلس 

 :

 
9

 

  Trade Mark No.: 28592 79957:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 11/02/2016 00/17/7106 :التاريخ 
الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة : من اجل 

من هيه املواد وذري واردة يف فئات أخرى، املطبوعات، 
مواد جتليد الكتب، الصور الفوتوذرافية، القرطاسية، 
مواد اللصق املستعملة يف القرطاسية أو لغاايت منزلية، 
مواد الفنانني، فراشي الدهان أو التلوين، اآلالت 

، مواد التوجيه (عدا األاثث)كتبيةالكاتبة واللوازم امل
، مواد التغليف البالستيكية (عدا األجهزة)والتدريس 

، حروف الطباعة، (ذري الواردة يف فئات أخرى)
(. الرامسات)الكلتشيهات 

شركة عمر قاسم : أبسم 
العيسائي وشركاه للتسويق 

 احملدودة 

In the name of: Omar Kassem Alesayi Marketing Co. Ltd  

فوووريمكال بوووحيا و  وووو   :العنووونا  
األنوودلال و عوو    هيووراج ا ال فوو ل ا 
متفر  مر ع    األم ور   يور د ود 

 – 2623. ب.ا ص(التحل وووو)العزيووز 
المملكوووووو العر  وووووو  – 21122جووووودة 

 السعند و 

– –

– –

 -طمون  -محزة علي بين عودة :عنوان التبليغ 
  1952337207هاتف -انبلس 

 :

 



7العدد العرشون 2017/11/7

 1  
 

  Trade Mark No.: 28595 79959:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 11/02/2016 00/17/7106 :التاريخ 
املنتجات الزراعية ومنتجات البساتني : من اجل 

والغاابت والغالل ذري الواردة يف فئات أخرى، 
احليواانت احلية، الفواكه واخلضراوات الطازجة، البيور 
والنبااتت والزهور الطبيعية، املواد الغيائية اخلاصة 

(. امللت)ابحليواانت، الشعري املنبت 
شركة عمر قاسم : أبسم 

العيسائي وشركاه للتسويق 
 احملدودة 

In the name of: Omar Kassem Alesayi Marketing Co. Ltd  

فوووريمكال بوووحيا و  وووو   :العنووونا  
األنوودلال و عوو    هيووراج ا ال فوو ل ا 
متفر  مر ع    األم ور   يور د ود 

 – 2623. ب.ا ص(التحل وووو)العزيووز 
المملكوووووو العر  وووووو  – 21122جووووودة 

 السعند و 

– –

– –

 -طمون  -محزة علي بين عودة :عنوان التبليغ 
  1952337207هاتف -انبلس 

 :
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  Trade Mark No.: 28592 79957:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 11/02/2016 00/17/7106 :التاريخ 
الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة : من اجل 

من هيه املواد وذري واردة يف فئات أخرى، املطبوعات، 
مواد جتليد الكتب، الصور الفوتوذرافية، القرطاسية، 
مواد اللصق املستعملة يف القرطاسية أو لغاايت منزلية، 
مواد الفنانني، فراشي الدهان أو التلوين، اآلالت 

، مواد التوجيه (عدا األاثث)كتبيةالكاتبة واللوازم امل
، مواد التغليف البالستيكية (عدا األجهزة)والتدريس 

، حروف الطباعة، (ذري الواردة يف فئات أخرى)
(. الرامسات)الكلتشيهات 

شركة عمر قاسم : أبسم 
العيسائي وشركاه للتسويق 

 احملدودة 

In the name of: Omar Kassem Alesayi Marketing Co. Ltd  

فوووريمكال بوووحيا و  وووو   :العنووونا  
األنوودلال و عوو    هيووراج ا ال فوو ل ا 
متفر  مر ع    األم ور   يور د ود 

 – 2623. ب.ا ص(التحل وووو)العزيووز 
المملكوووووو العر  وووووو  – 21122جووووودة 

 السعند و 

– –

– –

 -طمون  -محزة علي بين عودة :عنوان التبليغ 
  1952337207هاتف -انبلس 

 :

 

 

  Trade Mark No.: 28592 79957:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 11/02/2016 00/17/7106 :التاريخ 
الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة : من اجل 

من هيه املواد وذري واردة يف فئات أخرى، املطبوعات، 
مواد جتليد الكتب، الصور الفوتوذرافية، القرطاسية، 
مواد اللصق املستعملة يف القرطاسية أو لغاايت منزلية، 
مواد الفنانني، فراشي الدهان أو التلوين، اآلالت 

، مواد التوجيه (عدا األاثث)كتبيةالكاتبة واللوازم امل
، مواد التغليف البالستيكية (عدا األجهزة)والتدريس 

، حروف الطباعة، (ذري الواردة يف فئات أخرى)
(. الرامسات)الكلتشيهات 

شركة عمر قاسم : أبسم 
العيسائي وشركاه للتسويق 

 احملدودة 

In the name of: Omar Kassem Alesayi Marketing Co. Ltd  

فوووريمكال بوووحيا و  وووو   :العنووونا  
األنوودلال و عوو    هيووراج ا ال فوو ل ا 
متفر  مر ع    األم ور   يور د ود 

 – 2623. ب.ا ص(التحل وووو)العزيووز 
المملكوووووو العر  وووووو  – 21122جووووودة 

 السعند و 

– –

– –

 -طمون  -محزة علي بين عودة :عنوان التبليغ 
  1952337207هاتف -انبلس 

 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 28596 79956:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 11/02/2016 00/17/7106 :التاريخ 
واملياه املعدنية والغازية ( شراب الشعري)البرية : من اجل 

وذريها من املشروابت ذري الكحولية، مشروابت 
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، أشربه 

. ومستحضرات أخرى لتحضري املشروابت
شركة عمر قاسم : أبسم 

العيسائي وشركاه للتسويق 
 احملدودة 

In the name of: Omar Kassem Alesayi Marketing Co. Ltd  

فوووريمكال بوووحيا و  وووو   :العنووونا  
األنوودلال و عوو    هيووراج ا ال فوو ل ا 
متفر  مر ع    األم ور   يور د ود 

 – 2623. ب.ا ص(التحل وووو)العزيووز 
المملكوووووو العر  وووووو  – 21122جووووودة 

 السعند و 

– –

– –

 -طمون  -محزة علي بين عودة :عنوان التبليغ 
  1952337207هاتف -انبلس 

 :
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  Trade Mark No.: 28597 79952:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 11/02/2016 00/17/7106 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه : من اجل 

. األعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة عمر قاسم : أبسم 

العيسائي وشركاه للتسويق 
 احملدودة 

In the name of: Omar Kassem Alesayi Marketing Co. Ltd  

فوووريمكال بووووحيا و  وووو   :العنووونا  
األنوودلال و عوو    هيووراج ا ال فوو ل ا 
متفر  مر عو    األم ور   يور د ود 

 – 2623. ب.ا ص(التحل وووو)العزيوووز 
المملكوووووو العر  وووووو  – 21122جووووودة 

 السعند و 

– –

– –

 -طمون  -محزة علي بين عودة :عنوان التبليغ 
  1952337207هاتف -انبلس 

 :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9  
 

  Trade Mark No.: 28596 79956:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 11/02/2016 00/17/7106 :التاريخ 
واملياه املعدنية والغازية ( شراب الشعري)البرية : من اجل 

وذريها من املشروابت ذري الكحولية، مشروابت 
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، أشربه 

. ومستحضرات أخرى لتحضري املشروابت
شركة عمر قاسم : أبسم 

العيسائي وشركاه للتسويق 
 احملدودة 

In the name of: Omar Kassem Alesayi Marketing Co. Ltd  

فوووريمكال بوووحيا و  وووو   :العنووونا  
األنوودلال و عوو    هيووراج ا ال فوو ل ا 
متفر  مر ع    األم ور   يور د ود 

 – 2623. ب.ا ص(التحل وووو)العزيووز 
المملكوووووو العر  وووووو  – 21122جووووودة 

 السعند و 

– –

– –

 -طمون  -محزة علي بين عودة :عنوان التبليغ 
  1952337207هاتف -انبلس 

 :
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  Trade Mark No.: 28592 79957:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 11/02/2016 00/17/7106 :التاريخ 
الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة : من اجل 

من هيه املواد وذري واردة يف فئات أخرى، املطبوعات، 
مواد جتليد الكتب، الصور الفوتوذرافية، القرطاسية، 
مواد اللصق املستعملة يف القرطاسية أو لغاايت منزلية، 
مواد الفنانني، فراشي الدهان أو التلوين، اآلالت 

، مواد التوجيه (عدا األاثث)كتبيةالكاتبة واللوازم امل
، مواد التغليف البالستيكية (عدا األجهزة)والتدريس 

، حروف الطباعة، (ذري الواردة يف فئات أخرى)
(. الرامسات)الكلتشيهات 

شركة عمر قاسم : أبسم 
العيسائي وشركاه للتسويق 

 احملدودة 

In the name of: Omar Kassem Alesayi Marketing Co. Ltd  

فوووريمكال بوووحيا و  وووو   :العنووونا  
األنوودلال و عوو    هيووراج ا ال فوو ل ا 
متفر  مر ع    األم ور   يور د ود 

 – 2623. ب.ا ص(التحل وووو)العزيووز 
المملكوووووو العر  وووووو  – 21122جووووودة 

 السعند و 

– –

– –

 -طمون  -محزة علي بين عودة :عنوان التبليغ 
  1952337207هاتف -انبلس 

 :
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  Trade Mark No.: 29230 75731:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 10/05/2016 01/19/7106 :التاريخ 
روائح معطرة وعطور؛ مواد تواليت ومواد : من اجل 

العناية الشخصية؛ الصابون وستحضرات االستحمام 
والشامبو ومكيفات الشعر؛ مستحضرات العناية 
ابلشعر؛ مستحضرات العناية ابلبشرة أو اجللد، 
 مستحضرات جتميل؛ مستحضرات العناية من الشمس
وتسمري اجللد؛ زيوت عطرية؛ املكياج؛ مستحضرات 
ازالة املكياج؛ الرموش واحلواجب الصناعية؛ مواد 
الصقة للصق الرموش واحلواجب الصناعية؛ االظافر 
الصناعية؛ مواد الصقة للصق االظافرالصناعية؛ مربد 
لالظافر؛ مستحضرات احلالقة وازالة الشعر؛ 

نظيف فراشي مستحضرات تعطري اجلو؛ مستحضرات لت
التجميل 

  In the name of: Dotcom Retail Limited دوتكوم ريتيل ليمتد : أبسم 
ا 5نم وووووووور  12ل ف وووووووو   :العنوووووووونا  

 0 5اكسشوو نك يووماا م نشسووترا ا  
 اا افا المملكو المتحدة 

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 0  

 

  Trade Mark No.: 29230 75731:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 10/05/2016 01/19/7106 :التاريخ 
روائح معطرة وعطور؛ مواد تواليت ومواد : من اجل 

العناية الشخصية؛ الصابون وستحضرات االستحمام 
والشامبو ومكيفات الشعر؛ مستحضرات العناية 
ابلشعر؛ مستحضرات العناية ابلبشرة أو اجللد، 
 مستحضرات جتميل؛ مستحضرات العناية من الشمس
وتسمري اجللد؛ زيوت عطرية؛ املكياج؛ مستحضرات 
ازالة املكياج؛ الرموش واحلواجب الصناعية؛ مواد 
الصقة للصق الرموش واحلواجب الصناعية؛ االظافر 
الصناعية؛ مواد الصقة للصق االظافرالصناعية؛ مربد 
لالظافر؛ مستحضرات احلالقة وازالة الشعر؛ 

نظيف فراشي مستحضرات تعطري اجلو؛ مستحضرات لت
التجميل 

  In the name of: Dotcom Retail Limited دوتكوم ريتيل ليمتد : أبسم 
ا 5نم وووووووور  12ل ف وووووووو   :العنوووووووونا  

 0 5اكسشوو نك يووماا م نشسووترا ا  
 اا افا المملكو المتحدة 

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 29230 75731:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 10/05/2016 01/19/7106 :التاريخ 
روائح معطرة وعطور؛ مواد تواليت ومواد : من اجل 

العناية الشخصية؛ الصابون وستحضرات االستحمام 
والشامبو ومكيفات الشعر؛ مستحضرات العناية 
ابلشعر؛ مستحضرات العناية ابلبشرة أو اجللد، 
 مستحضرات جتميل؛ مستحضرات العناية من الشمس
وتسمري اجللد؛ زيوت عطرية؛ املكياج؛ مستحضرات 
ازالة املكياج؛ الرموش واحلواجب الصناعية؛ مواد 
الصقة للصق الرموش واحلواجب الصناعية؛ االظافر 
الصناعية؛ مواد الصقة للصق االظافرالصناعية؛ مربد 
لالظافر؛ مستحضرات احلالقة وازالة الشعر؛ 

نظيف فراشي مستحضرات تعطري اجلو؛ مستحضرات لت
التجميل 

  In the name of: Dotcom Retail Limited دوتكوم ريتيل ليمتد : أبسم 
ا 5نم وووووووور  12ل ف وووووووو   :العنوووووووونا  

 0 5اكسشوو نك يووماا م نشسووترا ا  
 اا افا المملكو المتحدة 

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

(  1 ) 
 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 29231  22201 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  05 :في الصنف 

  Date: 10/05/2016  13/35/2316 :التاريخ 
 

خدمات البيع ابلتجزئة وخدمات بيع التجزئة : من اجل 
للتسوق االلكرتوين وخدمات بيع التجزئة لطلبات الربيد 
وخدمات البيع ابجلملة املتعلقة ببيع روائح معطرة وعطور؛ 
مواد تواليت ومواد العناية الشخصية؛ الصابون وستحضرات 
االستحمام والشامبو ومكيفات الشعر؛ مستحضرات العناية 

مستحضرات العناية ابلبشرة أو اجللد، مستحضرات ابلشعر؛ 
جتميل؛ مستحضرات العناية من الشمس وتسمري اجللد؛ 
زيوت عطرية؛ املكياج؛ مستحضرات ازالة املكياج؛ الرموش 
واحلواجب الصناعية؛ مواد الصقة للصق الرموش واحلواجب 
الصناعية؛ االظافر الصناعية؛ مواد الصقة للصق 

ربد لالظافر؛ مستحضرات احلالقة وازالة االظافرالصناعية؛ م
الشعر؛ مستحضرات تعطري اجلو؛ مستحضرات لتنظيف 
فراشي التجميل ومستحضرات التجميل الذراض طبية 
ومستحضرات صحية الذراض طبية ومستحضرات عالجية 
لعالج اجللد وفروة الرأس ومستحضرات االستحمام 

اد حشو العالجية ومعطرات اجلو ولصقات ومواد ضماد ومو 
األسنان ومشع طب األسنان ومكمالت التغدية ومكمالت 
للحمية وادوات النظافة واجلمال واجهزة تصفيف الشعر 
ومالقط التجعيد ومكواة التجعيد ومكواة التصفيف 
واسطواانت كهرابئية للشعر وانشر للشعر وادوات رسم على 
اجلسم و مبارد الصنفرة ومالقط الرموش وادوات لفصل 

In Respect of: Retail services, 
electronic shopping retail services, mail 
order retail services and wholesale 
services connected with the sale of 
fragrances and perfumery, toiletries and 
personal care products, soaps, bath 
preparations, shampoos, conditioners, 
hair care preparations, skin care 
preparations, cosmetics, sun care and sun 
tanning preparations, essential oils, 
make-up, make-up removal preparations, 
artificial eyelashes and eyebrows, 
adhesives for affixing artificial eyelashes 
and eyebrows, artificial nails, adhesives 
for affixing artificial nails, abrasive 
boards for use on nails, hair removal and 
shaving preparations, air fragrancing 
preparations, preparations for cleaning 
cosmetic brushes, cosmetic preparations 
for medical purposes, sanitary 
preparations for medical purposes, 
medicated preparations for the treatment 
of the skin and scalp, medicated bath 
preparations, air fresheners, plasters, 
materials for dressings, material for 
stopping teeth, dental wax, dietary and 
nutritional supplements, hygienic and 
beauty implements, hair styling 
appliances, curling tongs, curling irons, 
crimping irons, electric rollers for hair, 
diffusers for hair, body art tools, emery 
files, eyelash curlers, eyelash separators, 

(  1 ) 
 

 

 
 
 

  Trade Mark No.: 29231  22201 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35  05 :في الصنف 

  Date: 10/05/2016  13/35/2316 :التاريخ 
 

خدمات البيع ابلتجزئة وخدمات بيع التجزئة : من اجل 
للتسوق االلكرتوين وخدمات بيع التجزئة لطلبات الربيد 
وخدمات البيع ابجلملة املتعلقة ببيع روائح معطرة وعطور؛ 
مواد تواليت ومواد العناية الشخصية؛ الصابون وستحضرات 
االستحمام والشامبو ومكيفات الشعر؛ مستحضرات العناية 

مستحضرات العناية ابلبشرة أو اجللد، مستحضرات ابلشعر؛ 
جتميل؛ مستحضرات العناية من الشمس وتسمري اجللد؛ 
زيوت عطرية؛ املكياج؛ مستحضرات ازالة املكياج؛ الرموش 
واحلواجب الصناعية؛ مواد الصقة للصق الرموش واحلواجب 
الصناعية؛ االظافر الصناعية؛ مواد الصقة للصق 

ربد لالظافر؛ مستحضرات احلالقة وازالة االظافرالصناعية؛ م
الشعر؛ مستحضرات تعطري اجلو؛ مستحضرات لتنظيف 
فراشي التجميل ومستحضرات التجميل الذراض طبية 
ومستحضرات صحية الذراض طبية ومستحضرات عالجية 
لعالج اجللد وفروة الرأس ومستحضرات االستحمام 

اد حشو العالجية ومعطرات اجلو ولصقات ومواد ضماد ومو 
األسنان ومشع طب األسنان ومكمالت التغدية ومكمالت 
للحمية وادوات النظافة واجلمال واجهزة تصفيف الشعر 
ومالقط التجعيد ومكواة التجعيد ومكواة التصفيف 
واسطواانت كهرابئية للشعر وانشر للشعر وادوات رسم على 
اجلسم و مبارد الصنفرة ومالقط الرموش وادوات لفصل 

In Respect of: Retail services, 
electronic shopping retail services, mail 
order retail services and wholesale 
services connected with the sale of 
fragrances and perfumery, toiletries and 
personal care products, soaps, bath 
preparations, shampoos, conditioners, 
hair care preparations, skin care 
preparations, cosmetics, sun care and sun 
tanning preparations, essential oils, 
make-up, make-up removal preparations, 
artificial eyelashes and eyebrows, 
adhesives for affixing artificial eyelashes 
and eyebrows, artificial nails, adhesives 
for affixing artificial nails, abrasive 
boards for use on nails, hair removal and 
shaving preparations, air fragrancing 
preparations, preparations for cleaning 
cosmetic brushes, cosmetic preparations 
for medical purposes, sanitary 
preparations for medical purposes, 
medicated preparations for the treatment 
of the skin and scalp, medicated bath 
preparations, air fresheners, plasters, 
materials for dressings, material for 
stopping teeth, dental wax, dietary and 
nutritional supplements, hygienic and 
beauty implements, hair styling 
appliances, curling tongs, curling irons, 
crimping irons, electric rollers for hair, 
diffusers for hair, body art tools, emery 
files, eyelash curlers, eyelash separators, 

ومكواة منبسطة وادوات لق  وازالة الشعر ومكائن الرموش 
ق  الشعر ووقطعات ومشيابت ومقصات أمواس حالقة 
وادوات املانيكري والباديكري وقطاعات اجللد يف منبت 
االظافر واملالقط مصنفارت االظافر واالت احلالقة مبارد 
ومقصات االظافر وجمموعة املانيكري والباديكري صناديق 

كري والباديكري واالجهزة واالدوات الكهرابئية الدوات املاني
املستخدمة يف املساعدة يف التخسيس واالجهزة واالدوات 
الكهرابئية املستخدمة يف تقوية وشد الوجه واجلسم واجهزة 
وادوات لعالج اجللد واجهزة املساج واجهزة تصفيف الشعر 
وتنشيف الشعر واجهزة وادوات ابعثة للضوء لتجفيف 

اجهزة التسمري ابلشمس واجملوهرات والساعات االظافر و 
وساعات حائط واالحجار الكرمية واللؤلؤ واملعادن الثمينة 
واملقلدة منها ومباري اقالم التجميل وورق تلطيخ للتجميل 
والشراشف والوسائد واملخدات واملرااي ومرااي متسك ابليد
 ومرااي تستخدم لوضع املكياج ومرااي تستخدم لوضع املكياج
عند التنقل وادوات الزينة والتجميل وتطبيقاهتا وفراشي 
واسفنج التجميل وفراشي وامشطة الشعر وقفازات للصباذة 
وقفازات للتقشري وحقائب ملستحضرات التجميل وحامالت 
وعبوات والصناديق صغرية والصناديق وصناديق اوازم 
التجميل وأكياس الغسيل وفراشي احلالقة واالسفنج 

ومناشف الوجه وقماش الوجه ومناشف املنصاتواالطباق و 
لالستعمال مره واحدة ومناشف الزالة املكياج وقفازات 
للغسيل واذطية لألاثث واذلفة الوسائد وأذطية الوسائد 
وأذطية حمشوه ابلريش وأذطية األسرة وبياضات لالسرة 
والبطانيات واذطية املخدات واملالبس الداخلية والثياب 

رب احملبوكة ومالبس النساء الداخلية ومالبس الداخلية واجلوا
داخلية على هيئة اجلسم وحلي الشعر واسطواانت الشعر 
واصناف لتثبيت الشعر والشعر املستعار؛ خدمات 

وتقدمي املعلومات املتعلقة يف كل ما االستشارات واالرشاد
 سبق ذكره

flat irons, hair cutting and removal 
implements, hair clippers, cutters, 
trimmers and scissors, razors, manicure 
and pedicure tools, cuticle nippers, 
tweezers, nail buffers, clippers, files and 
scissors, manicure and pedicure sets, 
cases for manicure and pedicure 
instruments, electrical apparatus and 
instruments used as an aid to slimming, 
electrical apparatus and instruments for 
toning and firming the face and body, 
apparatus and instruments for treating 
the skin, massage apparatus, hairdressing 
and hair drying appliances, light emitting 
apparatus and instruments for drying 
nails, sun tanning appliances, jewellery, 
clocks and watches, gemstones, pearls 
and precious metals, and imitations 
thereof, cosmetic pencil sharpeners, 
cosmetic blotting paper, bedding, pillows  
and cushions, mirrors, hand-held 
mirrors, make-up mirrors, make-up 
mirrors for travel use, cosmetic and 
toiletry utensils and applicators, cosmetic 
brushes and sponges, hair brushes and 
combs, tanning mitts, exfoliating mitts, 
cosmetic bags, holders, containers, cases, 
boxes, vanity cases, wash bags, shaving 
brushes, sponges, dishes, stands, face 
cloths and face towels, disposable wash 
cloths, make-up removal cloths, washing 
mitts, furniture coverings, pillow cases 
and pillow covers, duvet covers, bed 
coverings, bed linen, blankets, cushion 
covers, underwear and underclothing, 
hosiery, lingerie, shapewear, hair 
ornaments, hair rollers, hair fastening 
articles and false hair; information, 
advisory and consultancy services 
relating to all of the aforesaid.  

 

 In the name of: Dotcom Retail دوتكوم ريتيل ليمتد : أبسم 
Limited  

ا اكسشوووو نك يوووووماا 5نم وووور  12ل ف وووو   :العنوووونا  
 اا افا المملكو المتحدة  0 5م نشسترا ا  

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
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ومكواة منبسطة وادوات لق  وازالة الشعر ومكائن الرموش 
ق  الشعر ووقطعات ومشيابت ومقصات أمواس حالقة 
وادوات املانيكري والباديكري وقطاعات اجللد يف منبت 
االظافر واملالقط مصنفارت االظافر واالت احلالقة مبارد 
ومقصات االظافر وجمموعة املانيكري والباديكري صناديق 

كري والباديكري واالجهزة واالدوات الكهرابئية الدوات املاني
املستخدمة يف املساعدة يف التخسيس واالجهزة واالدوات 
الكهرابئية املستخدمة يف تقوية وشد الوجه واجلسم واجهزة 
وادوات لعالج اجللد واجهزة املساج واجهزة تصفيف الشعر 
وتنشيف الشعر واجهزة وادوات ابعثة للضوء لتجفيف 

اجهزة التسمري ابلشمس واجملوهرات والساعات االظافر و 
وساعات حائط واالحجار الكرمية واللؤلؤ واملعادن الثمينة 
واملقلدة منها ومباري اقالم التجميل وورق تلطيخ للتجميل 
والشراشف والوسائد واملخدات واملرااي ومرااي متسك ابليد
 ومرااي تستخدم لوضع املكياج ومرااي تستخدم لوضع املكياج
عند التنقل وادوات الزينة والتجميل وتطبيقاهتا وفراشي 
واسفنج التجميل وفراشي وامشطة الشعر وقفازات للصباذة 
وقفازات للتقشري وحقائب ملستحضرات التجميل وحامالت 
وعبوات والصناديق صغرية والصناديق وصناديق اوازم 
التجميل وأكياس الغسيل وفراشي احلالقة واالسفنج 

ومناشف الوجه وقماش الوجه ومناشف املنصاتواالطباق و 
لالستعمال مره واحدة ومناشف الزالة املكياج وقفازات 
للغسيل واذطية لألاثث واذلفة الوسائد وأذطية الوسائد 
وأذطية حمشوه ابلريش وأذطية األسرة وبياضات لالسرة 
والبطانيات واذطية املخدات واملالبس الداخلية والثياب 

رب احملبوكة ومالبس النساء الداخلية ومالبس الداخلية واجلوا
داخلية على هيئة اجلسم وحلي الشعر واسطواانت الشعر 
واصناف لتثبيت الشعر والشعر املستعار؛ خدمات 

وتقدمي املعلومات املتعلقة يف كل ما االستشارات واالرشاد
 سبق ذكره

flat irons, hair cutting and removal 
implements, hair clippers, cutters, 
trimmers and scissors, razors, manicure 
and pedicure tools, cuticle nippers, 
tweezers, nail buffers, clippers, files and 
scissors, manicure and pedicure sets, 
cases for manicure and pedicure 
instruments, electrical apparatus and 
instruments used as an aid to slimming, 
electrical apparatus and instruments for 
toning and firming the face and body, 
apparatus and instruments for treating 
the skin, massage apparatus, hairdressing 
and hair drying appliances, light emitting 
apparatus and instruments for drying 
nails, sun tanning appliances, jewellery, 
clocks and watches, gemstones, pearls 
and precious metals, and imitations 
thereof, cosmetic pencil sharpeners, 
cosmetic blotting paper, bedding, pillows  
and cushions, mirrors, hand-held 
mirrors, make-up mirrors, make-up 
mirrors for travel use, cosmetic and 
toiletry utensils and applicators, cosmetic 
brushes and sponges, hair brushes and 
combs, tanning mitts, exfoliating mitts, 
cosmetic bags, holders, containers, cases, 
boxes, vanity cases, wash bags, shaving 
brushes, sponges, dishes, stands, face 
cloths and face towels, disposable wash 
cloths, make-up removal cloths, washing 
mitts, furniture coverings, pillow cases 
and pillow covers, duvet covers, bed 
coverings, bed linen, blankets, cushion 
covers, underwear and underclothing, 
hosiery, lingerie, shapewear, hair 
ornaments, hair rollers, hair fastening 
articles and false hair; information, 
advisory and consultancy services 
relating to all of the aforesaid.  

 

 In the name of: Dotcom Retail دوتكوم ريتيل ليمتد : أبسم 
Limited  

ا اكسشوووو نك يوووووماا 5نم وووور  12ل ف وووو   :العنوووونا  
 اا افا المملكو المتحدة  0 5م نشسترا ا  

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 29312 21392:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 33 :يف الصنف 

  Date: 22/04/2016 22/40/2492 :التاريخ 
; التسويق، خدمات الدعاية واإلعالن والرتويج: من اجل 

ترويج سلع وخدمات ; خدمات تقدمي حبوث السوق واملعلومات
خدمات التجارة ; اآلخرين عرب شبكات الكومبيوتر والتوصل

وعلى وجه اخلصوص، التخطيط اإلعالمي , والدعاية واإلعالن
خدمات التجارة والدعاية ; وشراء وسائل اإلعالم لآلخرين

واإلعالن، وعلى وجه اخلصوص، خدمات الدعاية واإلعالن 
لتتبع اآلداء الدعائي، اإلدارة، وتوزيع وتقدمي الدعاية واإلعالن، 
لتحليل بياانت الدعاية واإلعالن، لإلبالغ عن بياانت الدعاية 

خدمات استشارية ; واإلعالن، وحتسني اآلداء الدعائي واإلعالين
ميدان الدعاية واإلعالن، وعلى وجه اخلصوص، ختصيص  يف

خدمات املعلومات ; اخلدمات التسويقية اخلاصة ابآلخرين
التجارية، وعلى وجه اخلصوص، ادارة الدعاية واإلعالن من 
خالل تزويد التقارير، اإلستهداف الدعائي واإلعالين، وادارة 

يف شبكة الدعاية واإلعالن املخزنة الكرتونيا، الستخدامها 
تسهيل تبادل وبيع خدمات ومنتجات ; الكومبيوتر العاملية

خدمات ; عرب شبكات الكومبيوتر والتواصل-األطراف الثالثة 
حمالت البيع ابلتجزئة عرب اإلنرتنت إلستعراض بضائع 
املستهلكني املتنوعة، بطاقات اهلدااي، وتوصيل الوسائل الرقمية، 

على الرأس، وبياانت وحمتوى  أجهزة الواقع اإلفرتاضي اليت توضع
توفري اماكن للتسوق على اإلنرتنت لبائعي ; الواقع اإلفرتاضي

توفري تسهيالت على اإلنرتنت لربط ; او اخلدمات/البضائع و
توفري مرافق على اإلنرتنت إلستعراض ; البائعني مع املشرتيني

توفري بضائع وخدمات ; معلومات للزابئن يف ميدان اهلدااي
من خالل توفري مرافق على اإلنرتنت إلستعراض اآلخرين 

خدمات التشغيل ; التواصل التجاري; مقرتحات للهدااي
خدمات توزيع الدعاية واإلعالن واملعلومات، وعلى ; والتوظيف

وجه اخلصوص، توفري مساحات اعالنية مصنفة عرب شبكات 
توفري قواعد بياانت للكومبيوتر على ; الكومبيوتر العاملية

نت و قواعد بينات قابلة للبحث على اإلنرتنت يف جمال اإلنرت 
خدمات بطاقات الدفع ; البحث يف جمال اإلعالانت املبوبة

املسبق للهدااي، وعلى وجه اخلصوص، اصدار شهادات بطاقات 
خدمات ; اهلدااي اليت ميكن استبداهلا مقابل بضائع أو خدمات

اطات خريية، على وجه اخلصوص تعزيز الوعي العام ابلنش
اإلحسانية، اخلريية، التطوعية، وخدمات العامة واجملتمعية 

توفري املسابقات وبرامج اجلوائز التحفيزية املصممة ; واإلنسانية
لتقدير وتشجيع ومكافآة األفراد واجلماعات واليت تشارك يف 
تطوير الذات، وحتقيق الذات، والنشاطات اإلحسانية، اخلريية، 

واجملتمعية واإلنسانية ومشاركة منتجات التطوعية، خدمات العامة 
تنظيم املعارض واألحداث يف جمال تطوير العتاد ; العمل اإلبداعي

خدمات ; والربامج للغاايت التجارية والدعاية واإلعالن
اإلحتادات اليت تشجع املصاحل املهنية والتجارية يف جمال تطوير 

. برامج تطبيقات اهلواتف
خدمات تقدمي ; اإلعالن والرتويجالتسويق، خدمات الدعاية و 

ترويج سلع وخدمات اآلخرين عرب ; واملعلوماتحبوث السوق
والدعاية خدمات التجارة; شبكات الكومبيوتر والتوصل

وعلى وجه اخلصوص، التخطيط اإلعالمي وشراء , واإلعالن
خدمات التجارة والدعاية واإلعالن، ; لآلخرينوسائل اإلعالم

واإلعالن لتتبع اآلداء مات الدعايةوعلى وجه اخلصوص، خد
الدعائي، اإلدارة، وتوزيع وتقدمي الدعاية واإلعالن، لتحليل

بياانت الدعاية واإلعالن، لإلبالغ عن بياانت الدعاية واإلعالن، 
خدمات استشارية يف ميدان ; الدعائي واإلعالينوحتسني اآلداء

ت ختصيص اخلدماالدعاية واإلعالن، وعلى وجه اخلصوص،
خدمات املعلومات التجارية، وعلى ; التسويقية اخلاصة ابآلخرين

اخلصوص، ادارة الدعاية واإلعالن من خالل تزويد التقارير، وجه
الدعاية واإلعالن املخزنة واإلعالين، وادارةاإلستهداف الدعائي

تسهيل ; الكومبيوتر العامليةالكرتونيا، الستخدامها يف شبكة
عرب شبكات-نتجات األطراف الثالثة تبادل وبيع خدمات وم

خدمات حمالت البيع ابلتجزئة عرب ; الكومبيوتر والتواصل
املستهلكني املتنوعة، بطاقات اهلدااي، اإلنرتنت إلستعراض بضائع

اإلفرتاضي اليت توضع وتوصيل الوسائل الرقمية،أجهزة الواقع
نتوفري اماك; على الرأس، وبياانت وحمتوى الواقع اإلفرتاضي

توفري ; او اخلدمات/للتسوق على اإلنرتنت لبائعي البضائع و
توفري مرافق ; البائعني مع املشرتينيتسهيالت على اإلنرتنت لربط

; ميدان اهلداايعلى اإلنرتنت إلستعراض معلومات للزابئن يف
توفري بضائع وخدمات اآلخرين من خالل توفري مرافق على 

; التواصل التجاري; ايإلستعراض مقرتحات للهدااإلنرتنت
الدعاية واإلعالن خدمات توزيع; خدمات التشغيل والتوظيف

واملعلومات، وعلى وجه اخلصوص، توفري مساحات اعالنية 
توفري قواعد بياانت ; شبكات الكومبيوتر العامليةمصنفة عرب

بينات قابلة للبحث على للكومبيوتر على اإلنرتنت و قواعد
خدمات; يف جمال اإلعالانت املبوبة اإلنرتنت يف جمال البحث

بطاقات الدفع املسبق للهدااي، وعلى وجه اخلصوص، اصدار 
ميكن استبداهلا مقابل بضائع أو شهادات بطاقات اهلدااي اليت

العام خدمات خريية، على وجه اخلصوص تعزيز الوعي; خدمات
ابلنشاطات اإلحسانية، اخلريية، التطوعية، وخدمات العامة 

توفري املسابقات وبرامج اجلوائز التحفيزية ; واإلنسانيةمعيةواجملت
ومكافآة األفراد واجلماعات واليت املصممة لتقدير وتشجيع

اإلحسانية، تشارك يف تطوير الذات، وحتقيق الذات، والنشاطات

 

  Trade Mark No.: 29312 21392:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 33 :يف الصنف 

  Date: 22/04/2016 22/40/2492 :التاريخ 
; التسويق، خدمات الدعاية واإلعالن والرتويج: من اجل 

ترويج سلع وخدمات ; خدمات تقدمي حبوث السوق واملعلومات
خدمات التجارة ; اآلخرين عرب شبكات الكومبيوتر والتوصل

وعلى وجه اخلصوص، التخطيط اإلعالمي , والدعاية واإلعالن
خدمات التجارة والدعاية ; وشراء وسائل اإلعالم لآلخرين

واإلعالن، وعلى وجه اخلصوص، خدمات الدعاية واإلعالن 
لتتبع اآلداء الدعائي، اإلدارة، وتوزيع وتقدمي الدعاية واإلعالن، 
لتحليل بياانت الدعاية واإلعالن، لإلبالغ عن بياانت الدعاية 

خدمات استشارية ; واإلعالن، وحتسني اآلداء الدعائي واإلعالين
ميدان الدعاية واإلعالن، وعلى وجه اخلصوص، ختصيص  يف

خدمات املعلومات ; اخلدمات التسويقية اخلاصة ابآلخرين
التجارية، وعلى وجه اخلصوص، ادارة الدعاية واإلعالن من 
خالل تزويد التقارير، اإلستهداف الدعائي واإلعالين، وادارة 

يف شبكة الدعاية واإلعالن املخزنة الكرتونيا، الستخدامها 
تسهيل تبادل وبيع خدمات ومنتجات ; الكومبيوتر العاملية

خدمات ; عرب شبكات الكومبيوتر والتواصل-األطراف الثالثة 
حمالت البيع ابلتجزئة عرب اإلنرتنت إلستعراض بضائع 
املستهلكني املتنوعة، بطاقات اهلدااي، وتوصيل الوسائل الرقمية، 

على الرأس، وبياانت وحمتوى  أجهزة الواقع اإلفرتاضي اليت توضع
توفري اماكن للتسوق على اإلنرتنت لبائعي ; الواقع اإلفرتاضي

توفري تسهيالت على اإلنرتنت لربط ; او اخلدمات/البضائع و
توفري مرافق على اإلنرتنت إلستعراض ; البائعني مع املشرتيني

توفري بضائع وخدمات ; معلومات للزابئن يف ميدان اهلدااي
من خالل توفري مرافق على اإلنرتنت إلستعراض اآلخرين 

خدمات التشغيل ; التواصل التجاري; مقرتحات للهدااي
خدمات توزيع الدعاية واإلعالن واملعلومات، وعلى ; والتوظيف

وجه اخلصوص، توفري مساحات اعالنية مصنفة عرب شبكات 
توفري قواعد بياانت للكومبيوتر على ; الكومبيوتر العاملية

نت و قواعد بينات قابلة للبحث على اإلنرتنت يف جمال اإلنرت 
خدمات بطاقات الدفع ; البحث يف جمال اإلعالانت املبوبة

املسبق للهدااي، وعلى وجه اخلصوص، اصدار شهادات بطاقات 
خدمات ; اهلدااي اليت ميكن استبداهلا مقابل بضائع أو خدمات
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اخلريية، التطوعية، خدمات العامة واجملتمعية واإلنسانية ومشاركة 
ظيم املعارض واألحداث يف جمال تن; العمل اإلبداعيمنتجات

; التجارية والدعاية واإلعالنتطوير العتاد والربامج للغاايت
يف جمال خدمات اإلحتادات اليت تشجع املصاحل املهنية والتجارية

تطوير برامج تطبيقات اهلواتف
  In the name of: .Facebook, Inc . فيس بوك، انك: أبسم 

ويلووووو   وونل  بنلووووو  يووووو   ل  ووووو  ا ووووو   1061 :العنووووو ا  
 . ل ال ال  ت المتحدة األ ريكبة52649
:  حي الشرفة  -البرية  :عنوان التبليغ 

 

اطات خريية، على وجه اخلصوص تعزيز الوعي العام ابلنش
اإلحسانية، اخلريية، التطوعية، وخدمات العامة واجملتمعية 

توفري املسابقات وبرامج اجلوائز التحفيزية املصممة ; واإلنسانية
لتقدير وتشجيع ومكافآة األفراد واجلماعات واليت تشارك يف 
تطوير الذات، وحتقيق الذات، والنشاطات اإلحسانية، اخلريية، 

واجملتمعية واإلنسانية ومشاركة منتجات التطوعية، خدمات العامة 
تنظيم املعارض واألحداث يف جمال تطوير العتاد ; العمل اإلبداعي

خدمات ; والربامج للغاايت التجارية والدعاية واإلعالن
اإلحتادات اليت تشجع املصاحل املهنية والتجارية يف جمال تطوير 

. برامج تطبيقات اهلواتف
خدمات تقدمي ; اإلعالن والرتويجالتسويق، خدمات الدعاية و 

ترويج سلع وخدمات اآلخرين عرب ; واملعلوماتحبوث السوق
والدعاية خدمات التجارة; شبكات الكومبيوتر والتوصل

وعلى وجه اخلصوص، التخطيط اإلعالمي وشراء , واإلعالن
خدمات التجارة والدعاية واإلعالن، ; لآلخرينوسائل اإلعالم

واإلعالن لتتبع اآلداء مات الدعايةوعلى وجه اخلصوص، خد
الدعائي، اإلدارة، وتوزيع وتقدمي الدعاية واإلعالن، لتحليل

بياانت الدعاية واإلعالن، لإلبالغ عن بياانت الدعاية واإلعالن، 
خدمات استشارية يف ميدان ; الدعائي واإلعالينوحتسني اآلداء

ت ختصيص اخلدماالدعاية واإلعالن، وعلى وجه اخلصوص،
خدمات املعلومات التجارية، وعلى ; التسويقية اخلاصة ابآلخرين

اخلصوص، ادارة الدعاية واإلعالن من خالل تزويد التقارير، وجه
الدعاية واإلعالن املخزنة واإلعالين، وادارةاإلستهداف الدعائي

تسهيل ; الكومبيوتر العامليةالكرتونيا، الستخدامها يف شبكة
عرب شبكات-نتجات األطراف الثالثة تبادل وبيع خدمات وم

خدمات حمالت البيع ابلتجزئة عرب ; الكومبيوتر والتواصل
املستهلكني املتنوعة، بطاقات اهلدااي، اإلنرتنت إلستعراض بضائع

اإلفرتاضي اليت توضع وتوصيل الوسائل الرقمية،أجهزة الواقع
نتوفري اماك; على الرأس، وبياانت وحمتوى الواقع اإلفرتاضي

توفري ; او اخلدمات/للتسوق على اإلنرتنت لبائعي البضائع و
توفري مرافق ; البائعني مع املشرتينيتسهيالت على اإلنرتنت لربط

; ميدان اهلداايعلى اإلنرتنت إلستعراض معلومات للزابئن يف
توفري بضائع وخدمات اآلخرين من خالل توفري مرافق على 

; التواصل التجاري; ايإلستعراض مقرتحات للهدااإلنرتنت
الدعاية واإلعالن خدمات توزيع; خدمات التشغيل والتوظيف

واملعلومات، وعلى وجه اخلصوص، توفري مساحات اعالنية 
توفري قواعد بياانت ; شبكات الكومبيوتر العامليةمصنفة عرب

بينات قابلة للبحث على للكومبيوتر على اإلنرتنت و قواعد
خدمات; يف جمال اإلعالانت املبوبة اإلنرتنت يف جمال البحث

بطاقات الدفع املسبق للهدااي، وعلى وجه اخلصوص، اصدار 
ميكن استبداهلا مقابل بضائع أو شهادات بطاقات اهلدااي اليت

العام خدمات خريية، على وجه اخلصوص تعزيز الوعي; خدمات
ابلنشاطات اإلحسانية، اخلريية، التطوعية، وخدمات العامة 

توفري املسابقات وبرامج اجلوائز التحفيزية ; واإلنسانيةمعيةواجملت
ومكافآة األفراد واجلماعات واليت املصممة لتقدير وتشجيع

اإلحسانية، تشارك يف تطوير الذات، وحتقيق الذات، والنشاطات
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  In the name of: .Facebook, Inc . فيس بوك، انك: أبسم 
ييلوون  ييدا م نلووون  1631 :العنوونا  

ا النال ووو ت 21325بووو  وا سووو  ا ووو  
 . المتحدة األمريك و

:  حي الشرفة  -البرية  :عنوان التبليغ 

 

 9 
 

  Trade Mark No.: 29827 75972:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 16/08/2016 06/19/7106 :التاريخ 
خدمات الكمبيوتر؛ أجهزة حاسوب حممولة؛ : من اجل 

ملحقات أجهزة الكمبيوتر وأجزاؤها وهي، املكوانت 
املادية يف أجهزة احلاسوب و برجميات احلاسوب اليت 
يتكون من برامج نظام التشغيل و ذاكرات احلاسوب و 
أقراص صلبة و حمرك األقراص املضغوطة و برانمج 

ماسح ضوئي و  نسخ البياانت على األقراص املدجمة و
علب على شكل صندوق احلاسوب للكمبيوتر 
الشخصي و أجهزة الولوج اىل الالسلكي و راوتر و 
مشغالت وسائط االعالم و ألواح ذاكرة الكمبيوتر؛ 
بطاقات عرض الفيديو؛ فأرة احلاسوب؛ لوحة مفاتيح 

يت اف  –احلاسوب؛ شاشات للكمبيوتر ال سي دي 
. بيوترشبكة الكم( راوتر)يت؛ موجهات 

  In the name of: .Facebook, Inc . فيس بوك، انك: أبسم 
ييلوون  ييدا م نلووون  1631 :العنوونا  

ا النال ووو ت 21325بووو  وا سووو  ا ووو  
 . المتحدة األمريك و

:  حي الشرفة  -البرية  :عنوان التبليغ 

 

 9 
 

  Trade Mark No.: 29827 75972:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 16/08/2016 06/19/7106 :التاريخ 
خدمات الكمبيوتر؛ أجهزة حاسوب حممولة؛ : من اجل 

ملحقات أجهزة الكمبيوتر وأجزاؤها وهي، املكوانت 
املادية يف أجهزة احلاسوب و برجميات احلاسوب اليت 
يتكون من برامج نظام التشغيل و ذاكرات احلاسوب و 
أقراص صلبة و حمرك األقراص املضغوطة و برانمج 

ماسح ضوئي و  نسخ البياانت على األقراص املدجمة و
علب على شكل صندوق احلاسوب للكمبيوتر 
الشخصي و أجهزة الولوج اىل الالسلكي و راوتر و 
مشغالت وسائط االعالم و ألواح ذاكرة الكمبيوتر؛ 
بطاقات عرض الفيديو؛ فأرة احلاسوب؛ لوحة مفاتيح 

يت اف  –احلاسوب؛ شاشات للكمبيوتر ال سي دي 
. بيوترشبكة الكم( راوتر)يت؛ موجهات 

16

17

، .ستار انتل كو –ميكرو : أبسم 
 ليمتد 

In the name of: MICRO-STAR INT'L CO., LTD  

ا .ا ل ودا سوتري 62. نم ر :العننا  
ا ن وون تو ي    سوو ت  .يجوننهي  د سو 

 س  . ،ي . ا ت ينا ا آ 205
بكر بين عودة بريزيت رام هللا  :التبليغ عنوان 

1969999907  
 :
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  Trade Mark No.: 29828 75979:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37 32 :يف الصنف 

  Date: 16/08/2016 06/19/7106 :التاريخ 
. تركيب وصيانة وإصالح مكوانت احلاسوب: من اجل 

، .ستار انتل كو -ميكرو: أبسم 
 ليمتد 

In the name of: MICRO-STAR INT'L CO., LTD  

ا .ا ل ودا سوتري 62. نم ر :العننا  
ا ن وون تو ي    سوو ت  .يجوننهي  د سو 

 س  . ،ي . ا ت ينا ا آ 205
بكر بين عودة بريزيت رام هللا  :عنوان التبليغ 

1969999907  
 :

 

 5 
 

  Trade Mark No.: 29827 92892:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 2 :يف الصنف 

  Date: 16/08/2016 61/88/9861 :التاريخ 
مات الكمبيوتر؛ أجهزة حاسوب حممولة؛ ملحقات خد: من اجل 

أجهزة الكمبيوتر وأجزاؤها وهي، املكوانت املادية يف أجهزة 
احلاسوب و برجميات احلاسوب اليت يتكون من برامج نظام 
التشغيل و ذاكرات احلاسوب و أقراص صلبة و حمرك األقراص 

اسح املضغوطة و برانمج نسخ البياانت على األقراص املدجمة و م
ضوئي و علب على شكل صندوق احلاسوب للكمبيوتر 
الشخصي و أجهزة الولوج اىل الالسلكي و راوتر و مشغالت 
وسائط االعالم و ألواح ذاكرة الكمبيوتر؛ بطاقات عرض 
الفيديو؛ فأرة احلاسوب؛ لوحة مفاتيح احلاسوب؛ شاشات 

شبكة ( راوتر)يت اف يت؛ موجهات  –للكمبيوتر ال سي دي 
. وترالكمبي
 In the name of: MICRO-STAR INT'L ، ليمتد .ستار انتل كو –و ميكر : أبسم 

CO., LTD  
، .، زهوونني د ست وو .، ليوو س روو    96. نمبوو  :العنوونا  

 رد . أو . ، تاينا ، آر532نين تايبيد ري د 
بكر بين عودة بريزيت رام هللا  :عنوان التبليغ 
8518555569  

 :
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  Trade Mark No.: 29829 75975:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 16/08/2016 06/19/7106 :التاريخ 
خدمات الكمبيوتر؛ أجهزة حاسوب حممولة؛ : من اجل 

ملحقات أجهزة الكمبيوتر وأجزاؤها وهي، املكوانت 
املادية يف أجهزة احلاسوب و برجميات احلاسوب اليت 
يتكون من برامج نظام التشغيل و ذاكرات احلاسوب و 
أقراص صلبة و حمرك األقراص املضغوطة و برانمج 

ماسح ضوئي و  نسخ البياانت على األقراص املدجمة و
علب على شكل صندوق احلاسوب للكمبيوتر 
الشخصي و أجهزة الولوج اىل الالسلكي و راوتر و 
مشغالت وسائط االعالم و ألواح ذاكرة الكمبيوتر؛ 
بطاقات عرض الفيديو؛ فأرة احلاسوب؛ لوحة مفاتيح 

يت اف  –احلاسوب؛ شاشات للكمبيوتر ال سي دي 
. بيوترشبكة الكم( راوتر)يت؛ موجهات 

، .ستار انتل كو –ميكرو : أبسم 
 ليمتد 

In the name of: MICRO-STAR INT'L CO., LTD  

ا .ا ل ودا سوتري 62. نم ر :العننا  
ا ن وون تو ي    سوو ت  .يجوننهي  د سو 

 س  . ،ي . ا ت ينا ا آ 205
بكر بين عودة بريزيت رام هللا  :التبليغ عنوان 

1969999907  
 :

 2  
 

  Trade Mark No.: 29829 75975:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 16/08/2016 06/19/7106 :التاريخ 
خدمات الكمبيوتر؛ أجهزة حاسوب حممولة؛ : من اجل 

ملحقات أجهزة الكمبيوتر وأجزاؤها وهي، املكوانت 
املادية يف أجهزة احلاسوب و برجميات احلاسوب اليت 
يتكون من برامج نظام التشغيل و ذاكرات احلاسوب و 
أقراص صلبة و حمرك األقراص املضغوطة و برانمج 

ماسح ضوئي و  نسخ البياانت على األقراص املدجمة و
علب على شكل صندوق احلاسوب للكمبيوتر 
الشخصي و أجهزة الولوج اىل الالسلكي و راوتر و 
مشغالت وسائط االعالم و ألواح ذاكرة الكمبيوتر؛ 
بطاقات عرض الفيديو؛ فأرة احلاسوب؛ لوحة مفاتيح 

يت اف  –احلاسوب؛ شاشات للكمبيوتر ال سي دي 
. بيوترشبكة الكم( راوتر)يت؛ موجهات 

، .ستار انتل كو –ميكرو : أبسم 
 ليمتد 

In the name of: MICRO-STAR INT'L CO., LTD  

ا .ا ل ودا سوتري 62. نم ر :العننا  
ا ن وون تو ي    سوو ت  .يجوننهي  د سو 

 س  . ،ي . ا ت ينا ا آ 205
بكر بين عودة بريزيت رام هللا  :التبليغ عنوان 

1969999907  
 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 29830 75931:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37 32 :يف الصنف 

  Date: 16/08/2016 06/19/7106 :التاريخ 
. تركيب وصيانة وإصالح مكوانت احلاسوب: من اجل 

، .ستار انتل كو –ميكرو : أبسم 
 ليمتد 

In the name of: MICRO-STAR INT'L CO., LTD  

ا .ا ل ودا سوتري 62. نم ور :العننا  
ا ن ون توو ي    سوو ت  .يجوننهي  د سوو 

 س  . ،ي . ا ت ينا ا آ 205
بكر بين عودة بريزيت رام هللا  :عنوان التبليغ 

1969999907  
 :

 0 
 

 7  
 

  Trade Mark No.: 29829 92892:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 2 : النف  يف

  Date: 16/08/2016 61/88/9861 :التاريخ 
خدمات الكمبيوتر؛ أجهزة حاسوب حممولة؛ ملحقات : من اجل 

أجهزة الكمبيوتر وأجزاؤها وهي، املكوانت املادية يف أجهزة 
احلاسوب و برجميات احلاسوب اليت يتكون من برامج نظام 

قراص صلبة و حمرك األقراص التشغيل و ذاكرات احلاسوب و أ
املضغوطة و برانمج نسخ البياانت على األقراص املدجمة و ماسح 
ضوئي و علب على شكل صفدوق احلاسوب للكمبيوتر 
الشخني و أجهزة الولوج اىل الالسلكي و راوتر و مشغالت 
وسائط االعالم و ألواح ذاكرة الكمبيوتر؛ بطاقات عرض 

مفاتيح احلاسوب؛ شاشات الفيديو؛ فأرة احلاسوب؛ لوحة 
شبكة ( راوتر)يت اف يت؛ موجهات  –للكمبيوتر ال سي دي 

. الكمبيوتر
 In the name of: MICRO-STAR INT'L ، ليمتد .ستار انتل كو –ميكرو : أبسم 

CO., LTD  
، .، زهوونني د ست وو .، ليوو س روو    96. نمبوو  :العنوونا  

 رد . أو . ، تاينا ، آر532نين تايبيد ري د 
بكر بين عودة بريزيت رام هللا  :التبليغ  عفوان

8618666669  
 :
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  Trade Mark No.: 29911 75500:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 31/08/2016 30/19/7106 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن يف جمال اخلدمات : من اجل 

الطبية 
شركة بيو الب للخدمات : أبسم 

 الطبية 
In the name of: biolab medical services company  

 الخل   ب ب الزاييو  :العننا  
:   1955111157اخلليل ت  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30289 31795:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 13/11/2016 03/00/7106 :التاريخ 
االعالن و ادارة االعمال : من اجل 
شركة رابح جبارة : أبسم 

 لالسترياد و التصدير 
In the name of: SHAREKAT RABEH JBARA  

 -ترمسوووووووووع    - ا     :العنوووووووونا  
 مق ي  ترمسع   منل 

مقابل ترمسعيا  -ترمسعيا  -رام هللا  :عنوان التبليغ 
 مول 

 :

  Trade Mark No.: 29911 75500:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 31/08/2016 30/19/7106 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن يف جمال اخلدمات : من اجل 

الطبية 
شركة بيو الب للخدمات : أبسم 

 الطبية 
In the name of: biolab medical services company  

 الخل   ب ب الزاييو  :العننا  
:   1955111157اخلليل ت  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30289 31795:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 13/11/2016 03/00/7106 :التاريخ 
االعالن و ادارة االعمال : من اجل 
شركة رابح جبارة : أبسم 

 لالسترياد و التصدير 
In the name of: SHAREKAT RABEH JBARA  

 -ترمسوووووووووع    - ا     :العنوووووووونا  
 مق ي  ترمسع   منل 

مقابل ترمسعيا  -ترمسعيا  -رام هللا  :عنوان التبليغ 
 مول 

 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 29830 75931:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37 32 :يف الصنف 

  Date: 16/08/2016 06/19/7106 :التاريخ 
. تركيب وصيانة وإصالح مكوانت احلاسوب: من اجل 

، .ستار انتل كو –ميكرو : أبسم 
 ليمتد 

In the name of: MICRO-STAR INT'L CO., LTD  

ا .ا ل ودا سوتري 62. نم ور :العننا  
ا ن ون توو ي    سوو ت  .يجوننهي  د سوو 

 س  . ،ي . ا ت ينا ا آ 205
بكر بين عودة بريزيت رام هللا  :عنوان التبليغ 

1969999907  
 :

 0 
 

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 29830 75931:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37 32 :يف الصنف 

  Date: 16/08/2016 06/19/7106 :التاريخ 
. تركيب وصيانة وإصالح مكوانت احلاسوب: من اجل 

، .ستار انتل كو –ميكرو : أبسم 
 ليمتد 

In the name of: MICRO-STAR INT'L CO., LTD  

ا .ا ل ودا سوتري 62. نم ور :العننا  
ا ن ون توو ي    سوو ت  .يجوننهي  د سوو 

 س  . ،ي . ا ت ينا ا آ 205
بكر بين عودة بريزيت رام هللا  :عنوان التبليغ 

1969999907  
 :

 0 
 

20

21

  Trade Mark No.: 29911 75500:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 31/08/2016 30/19/7106 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن يف جمال اخلدمات : من اجل 

الطبية 
شركة بيو الب للخدمات : أبسم 

 الطبية 
In the name of: biolab medical services company  

 الخل   ب ب الزاييو  :العننا  
:   1955111157اخلليل ت  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30289 31795:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 13/11/2016 03/00/7106 :التاريخ 
االعالن و ادارة االعمال : من اجل 
شركة رابح جبارة : أبسم 

 لالسترياد و التصدير 
In the name of: SHAREKAT RABEH JBARA  

 -ترمسوووووووووع    - ا     :العنوووووووونا  
 مق ي  ترمسع   منل 

مقابل ترمسعيا  -ترمسعيا  -رام هللا  :عنوان التبليغ 
 مول 

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30412 31107:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 10 :يف الصنف 

  Date: 01/12/2016 10/07/7106 :التاريخ 
االنشطه .الرتفية,التدريب,والتهييب-التعليم: من اجل 

. الرايضية والثقافية
  In the name of: nahwand rahmi hamed arfat هنوند رمحي حامد عرفات : أبسم 

جونال -ع    ال  عو -ن يلال :العننا  
3562221213  

جوال -شارع الباشا-انبلس :عنوان التبليغ 
1969750501  

 :

 

 0 
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ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30412 31107:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 10 :يف الصنف 

  Date: 01/12/2016 10/07/7106 :التاريخ 
االنشطه .الرتفية,التدريب,والتهييب-التعليم: من اجل 

. الرايضية والثقافية
  In the name of: nahwand rahmi hamed arfat هنوند رمحي حامد عرفات : أبسم 

جونال -ع    ال  عو -ن يلال :العننا  
3562221213  

جوال -شارع الباشا-انبلس :عنوان التبليغ 
1969750501  

 :

 

 0 
 

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

 مبعزل عن العالمة 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30412 31107:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 10 :يف الصنف 

  Date: 01/12/2016 10/07/7106 :التاريخ 
االنشطه .الرتفية,التدريب,والتهييب-التعليم: من اجل 

. الرايضية والثقافية
  In the name of: nahwand rahmi hamed arfat هنوند رمحي حامد عرفات : أبسم 

جونال -ع    ال  عو -ن يلال :العننا  
3562221213  

جوال -شارع الباشا-انبلس :عنوان التبليغ 
1969750501  

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30478 31129:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 18/12/2016 09/07/7106 :التاريخ 
اللحوم ، األمساك، الدواجن وحلوم الطرائد؛ : من اجل 

مستخلصات اللحوم؛ احملفوظة ، الفواكه واخلضار 
اجملففة واملطبوخة؛ املواد اهلالمية، املَرىب، صلصات 
الفواكه؛ البيض، احلليب ومنتجات االلبان؛ خمفوقات 
احلليب؛ الزيوت والدهون القابلة لألكل؛ املواد الغيائية 

أساسها اللحوم، األمساك، الدواجن احملفوظة واجملمدة 
. وحلوم الطرائد، ذري الواردة يف فئات اخرى

جروبو كاكوالت، : أبسم 
 . أل.أس

In the name of: Grupo Cacaolat S.L.  

فرانس سووووك موووو ك  . ،فوووودا :العنوووونا  
ا سوووووووووووو نت  32221ا ها 200-225

 كنلنم  دا جرام ن  ا هس  ن   
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 0 
 

 1 
 

  Trade Mark No.: 30478 87403:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 92 :يف الصنف 

  Date: 18/12/2016 13/19/9712 :التاريخ 
اللحوم ، األمساك، الدواجن وحلوم الطرائد؛ : ل من اج

مستخلصات اللحوم؛ احملفوظة ، الفواكه واخلضار اجملففة 
واملطبوخة؛ املواد اهلالمية، املَرىب، صلصات الفواكه؛ البيض، 
احلليب ومنتجات االلبان؛ خمفوقات احلليب؛ الزيوت والدهون 

مدة أساسها اللحوم، القابلة لألكل؛ املواد الغذائية احملفوظة واجمل
. األمساك، الدواجن وحلوم الطرائد، غري الواردة يف فئات اخرى

  .In the name of: Grupo Cacaolat S.L . أل.جروبو كاكوالت، أس: أبسم 
، 42930، إي 332-322فرانسيسك ماكي . أفدا :العنوان 
 لوما دي جرامانيت، إسبانيا سانتا كو 

 –سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4409ب .ص 

 :

 



18العدد العرشون 2017/11/7

24

  Trade Mark No.: 30478 31129:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 18/12/2016 09/07/7106 :التاريخ 
اللحوم ، األمساك، الدواجن وحلوم الطرائد؛ : من اجل 

مستخلصات اللحوم؛ احملفوظة ، الفواكه واخلضار 
اجملففة واملطبوخة؛ املواد اهلالمية، املَرىب، صلصات 
الفواكه؛ البيض، احلليب ومنتجات االلبان؛ خمفوقات 
احلليب؛ الزيوت والدهون القابلة لألكل؛ املواد الغيائية 

أساسها اللحوم، األمساك، الدواجن احملفوظة واجملمدة 
. وحلوم الطرائد، ذري الواردة يف فئات اخرى

جروبو كاكوالت، : أبسم 
 . أل.أس

In the name of: Grupo Cacaolat S.L.  

فرانس سووووك موووو ك  . ،فوووودا :العنوووونا  
ا سوووووووووووو نت  32221ا ها 200-225

 كنلنم  دا جرام ن  ا هس  ن   
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 0 
 

 1 
 

  Trade Mark No.: 30479 97403:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 97 :يف الصنف 

  Date: 18/12/2016 11/11/1712 :التاريخ 
الكاكاو، املشروابت اليت أساسها الكاكاو، املشروابت : من اجل 

اليت أساسها الشوكوالته؛ املشروابت اليت أساسها الشوكوال واليت 
عة أبساس الشوكوال؛ حتتوي على احلليب؛ املشروابت املصنو 

الشوكوال؛ مسحوق شوكوالته؛ مشروابت الشوكوالته؛ مسحوق 
الكاكاو؛ الكاكاو املستخدم يف صناعة املشروابت، املنتجات 
اليت أساسها الكاكاو، الكرمي الذي أساسه الكاكاو على شكل 
قابل للدهن؛ املواد الغذائية اليت أساسها الكاكاو، مشروابت 

ي على الكاكاو؛ مستحضرات لصناعة على شكل مسحوق حيتو 
مشروابت أساسها الكاكاو؛ مستحضرات املساحيق اليت حتتوي 
على الكاكاو املستخدم يف صناعة املشروابت؛ مستحضرات 
مشروب الشوكوال؛ منتجات أساسها الشوكوال؛ الكاكاو مع 

حلوايت؛ السكر، , احلليب؛ حلوايت الشوكوالته؛ شوكوالته
لساغو، القهوة االصطناعية؛ الدقيق األرز، التابيوكا، ا

واملستحضرات املصنوعة من احلبوب، اخلبز، املعجنات و 
احللوايت، البسكويت؛ املثلجات القابلة لألكل، لفائف اخلبز، 
اإلسفنج، اخلبز احمللى؛ العسل، الدبس؛ مسحوق اخلبيز؛ امللح، 

. ؛ البهارات؛ الثلج)توابل(اخلردل؛ اخلل، الصلصات
  .In the name of: Grupo Cacaolat S.L . أل.جروبو كاكوالت، أس: أبسم 

، 42930، إي 332-322فرانسيسك ماكي . أفدا :العنوان 
 سانتا كولوما دي جرامانيت، إسبانيا 

 –شركاهم للملكية الفكرية سااب و  :عنوان التبليغ 
 البرية  4401ب .ص 

 :
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26

جروبو كاكوالت، : أبسم 
 . أل.أس

In the name of: Grupo Cacaolat S.L.  

فرانس سووووك موووو ك  . ،فوووودا :العنوووونا  
ا سوووووووووووو نت  32221ا ها 200-225

 كنلنم  دا جرام ن  ا هس  ن   
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30567 31962:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 02/01/2017 17/10/7102 :التاريخ 
اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور : من اجل 

اللحوم احملفوظة  –مستخرجات اللحوم –الصيد
الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة  -واملعلبة

األذيية احملفوظة  –اجليالتني واملربيات –واملطهية
زبدة )اللنب ويره من منتجات األلبان  -واملخلالت

صاحلة جبنة وحليب جمفف وشحوم  –(ومسنة حيواين
 –زيوت مهدرجة صاحلة للتغيية –الزيوت -للتغيية

مارذرين  –زبدة نباتية

جروبو كاكوالت، : أبسم 
 . أل.أس

In the name of: Grupo Cacaolat S.L.  

فرانس سووووك موووو ك  . ،فوووودا :العنوووونا  
ا سوووووووووووو نت  32221ا ها 200-225

 كنلنم  دا جرام ن  ا هس  ن   
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30567 31962:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 02/01/2017 17/10/7102 :التاريخ 
اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور : من اجل 

اللحوم احملفوظة  –مستخرجات اللحوم –الصيد
الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة  -واملعلبة

األذيية احملفوظة  –اجليالتني واملربيات –واملطهية
زبدة )اللنب ويره من منتجات األلبان  -واملخلالت

صاحلة جبنة وحليب جمفف وشحوم  –(ومسنة حيواين
 –زيوت مهدرجة صاحلة للتغيية –الزيوت -للتغيية

مارذرين  –زبدة نباتية
شركة يبوس فارم : أبسم 

 للصناعة والتسويق 
In the name of: sharket yabous farm llsen,a wa altasweek  

  ا    _ال  ره_ ا    :العننا  
:   - :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30569 31965:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 02/01/2017 17/10/7102 :التاريخ 
منتاللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور : من اجل 

اللحوم احملفوظة  –مستخرجات اللحوم –الصيد
الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة  -واملعلبة

األذيية احملفوظة  –اجليالتني واملربيات –واملطهية
زبدة )اللنب ويره من منتجات األلبان  -واملخلالت

وم صاحلة جبنة وحليب جمفف وشح –(ومسنة حيواين
 –زيوت مهدرجة صاحلة للتغيية –الزيوت -للتغيية

مارذرين  –زبدة نباتية
شركة يبوس فارم : أبسم 

 للصناعة والتسويق 
In the name of: sharket yabous farm llsen,a wa altasweek  

  ا    _ال  ره_ ا    :العننا  
:  _  :عنوان التبليغ 

شركة يبوس فارم : أبسم 
 للصناعة والتسويق 

In the name of: sharket yabous farm llsen,a wa altasweek  

  ا    _ال  ره_ ا    :العننا  
:   - :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30569 31965:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 02/01/2017 17/10/7102 :التاريخ 
منتاللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور : من اجل 

اللحوم احملفوظة  –مستخرجات اللحوم –الصيد
الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة  -واملعلبة

األذيية احملفوظة  –اجليالتني واملربيات –واملطهية
زبدة )اللنب ويره من منتجات األلبان  -واملخلالت

وم صاحلة جبنة وحليب جمفف وشح –(ومسنة حيواين
 –زيوت مهدرجة صاحلة للتغيية –الزيوت -للتغيية

مارذرين  –زبدة نباتية
شركة يبوس فارم : أبسم 

 للصناعة والتسويق 
In the name of: sharket yabous farm llsen,a wa altasweek  

  ا    _ال  ره_ ا    :العننا  
:  _  :عنوان التبليغ 

شركة يبوس فارم : أبسم 
 للصناعة والتسويق 

In the name of: sharket yabous farm llsen,a wa altasweek  

  ا    _ال  ره_ ا    :العننا  
:   - :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30569 31965:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 02/01/2017 17/10/7102 :التاريخ 
منتاللحوم واألمساك والطيور الداجنة وطيور : من اجل 

اللحوم احملفوظة  –مستخرجات اللحوم –الصيد
الفواكه واخلضراوات احملفوظة واجملففة  -واملعلبة

األذيية احملفوظة  –اجليالتني واملربيات –واملطهية
زبدة )اللنب ويره من منتجات األلبان  -واملخلالت

وم صاحلة جبنة وحليب جمفف وشح –(ومسنة حيواين
 –زيوت مهدرجة صاحلة للتغيية –الزيوت -للتغيية

مارذرين  –زبدة نباتية
شركة يبوس فارم : أبسم 

 للصناعة والتسويق 
In the name of: sharket yabous farm llsen,a wa altasweek  

  ا    _ال  ره_ ا    :العننا  
:  _  :عنوان التبليغ 
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 0 
 

  Trade Mark No.: 30618 31609:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 
  Date: 11/01/2017 00/10/7102 :التاريخ 

أجهزة احلاسوب للسيارات؛ برجميات : من اجل 
احلاسوب للسيارات؛ الربجميات ألنظمة املالحة العاملية؛ 
أجهزة االستقبال املوصولة ابلسيارات لالتصاالت؛ 
أجهزة التشخي  املركبة على منت السيارات؛ أنظمة 
املالحة للسيارات؛ أجهزة املراقبة عن بعد؛ أجهزة 

ظمة التحكم التحكم اآللية بسرعة املركبات؛ أن
األلكرتونية للمركبات الربية؛ أجهزة التحيير املسبق من 
االصطدامات؛ وحدات التحكم اإللكرتوين؛ آالت 
التصوير للسيارات؛ حساسات كشف احلركة؛ 
حساسات حتديد السرعة؛ حساسات قياس السرعة 
للسيارات؛ حساسات املدى؛ أجهزة القياس لتحديد 

املسافة اجلانبية املسافة بني السيارات؛ حساسات 
للسيارات؛ حساسات األمان اجلانيب للسيارات؛ 
لوحات العرض األلكرتونية؛ أجهزة التحكم حبساسات 
السيارات األلكرتونية؛ حساسات الرادارات ملعاجلة 
اإلشارات يف أجهزة استشعار السيارات وأجهزة 
التحكم؛ أجهزة الكبح األلكرتوين يف حاالت الطوارئ 

زة االلكرتونية للتحكم بتثبيت سرعة للسيارت؛ األجه

27

  Trade Mark No.: 30618 81603:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 9 :يف الصنف 

  Date: 11/01/2017 00/10/7102 :التاريخ 
زة احلاسوب للسيارات؛ برجميات احلاسوب أجه: من اجل 

للسيارات؛ الربجميات ألنظمة املالحة العاملية؛ أجهزة االستقبال 
املوصولة ابلسيارات لالتصاالت؛ أجهزة التشخيص املركبة على 
منت السيارات؛ أنظمة املالحة للسيارات؛ أجهزة املراقبة عن بعد؛ 

التحكم األلكرتونية  أجهزة التحكم اآللية بسرعة املركبات؛ أنظمة
للمركبات الربية؛ أجهزة التحذير املسبق من االصطدامات؛ 
وحدات التحكم اإللكرتوين؛ آالت التصوير للسيارات؛ 
حساسات كشف احلركة؛ حساسات حتديد السرعة؛ حساسات 
قياس السرعة للسيارات؛ حساسات املدى؛ أجهزة القياس 

سافة اجلانبية لتحديد املسافة بني السيارات؛ حساسات امل
للسيارات؛ حساسات األمان اجلانيب للسيارات؛ لوحات العرض 
األلكرتونية؛ أجهزة التحكم حبساسات السيارات األلكرتونية؛ 
حساسات الرادارات ملعاجلة اإلشارات يف أجهزة استشعار 
السيارات وأجهزة التحكم؛ أجهزة الكبح األلكرتوين يف حاالت 

االلكرتونية للتحكم بتثبيت سرعة الطوارئ للسيارت؛ األجهزة 
السيارات؛ أجهزة املساعدة االلكرتونية لتثبيت سرعة السيارات؛ 
األجهزة االلكرتونية املساعدة على االصطفاف للسيارات؛ 

. معاجلات املعلومات الرقمية؛ أجهزة مراقبة األمان الكهرابئي
 In the name of: Hyundai Motor هيونداي موتور كومباين : أبسم 

Company  
غوو ، سويلو، ، -رو، سيوشو  -، هيوليونغ 21 :العنوان 

 جمهورية كورية 
 –سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :
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28

29

السيارات؛ أجهزة املساعدة االلكرتونية لتثبيت سرعة 
السيارات؛ األجهزة االلكرتونية املساعدة على 
االصطفاف للسيارات؛ معاجلات املعلومات الرقمية؛ 

. أجهزة مراقبة األمان الكهرابئي
  In the name of: Hyundai Motor Company هيونداي موتور كومباين : أبسم 

 يا  -ا ج نل ننوووووووو  12 :العنووووووونا  
غوون ا سو  نل ا جمين يووو -س نعون 
 كن يو 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30700 31211:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
اإلعالن و إدارة االعمال : من اجل 

شركة المار للمطاعم و : أبسم 
 االستثمار 

In the name of: SHAREKAT LAMAR LEL MATAAEM 
WA ESTHMAR  

  ا     :العننا  
:  رام هللا  :عنوان التبليغ 

 

السيارات؛ أجهزة املساعدة االلكرتونية لتثبيت سرعة 
السيارات؛ األجهزة االلكرتونية املساعدة على 
االصطفاف للسيارات؛ معاجلات املعلومات الرقمية؛ 

. أجهزة مراقبة األمان الكهرابئي
  In the name of: Hyundai Motor Company هيونداي موتور كومباين : أبسم 

 يا  -ا ج نل ننوووووووو  12 :العنووووووونا  
غوون ا سو  نل ا جمين يووو -س نعون 
 كن يو 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30700 31211:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 23/01/2017 73/10/7102 :التاريخ 
اإلعالن و إدارة االعمال : من اجل 

شركة المار للمطاعم و : أبسم 
 االستثمار 

In the name of: SHAREKAT LAMAR LEL MATAAEM 
WA ESTHMAR  

  ا     :العننا  
:  رام هللا  :عنوان التبليغ 

 
 0 

 

  Trade Mark No.: 30723 31273:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 26/01/2017 76/10/7102 :التاريخ 
, شاصيهات سيارات, سيارات اسعاف: من اجل 

, سيارات, ابصات, هياكل سيارات, اطارات سيارات
مركبات خلط , سيارات تدريب, مركبات للصب

حمركات للمركبات , املركبات الكهرابئية, اخلرسانة
عرابت ذات , شاحنات ذات رافعات شوكية, الربية

مركبات , دراجات انرية, عرابت رفع, دوالبني للخراطيم
, عرابت قالبة, مركبات كاسحة, شاجنات للرش, ةمربد

, اجهزة قالبة بصفتها اجزاء من الشاحنات والعرابت
مقطورات , شاحنات, عرابت ترويل, الرتاكتورات

املركبات , (مركبات)شاحنات مغلقة , (مركبات)
عرابت , واجهزة النقل الربي او اجلوي اواملائي

بروك كريتيخنيك جي ام : أبسم 
 يب اتش 

In the name of: BROCK Kehrtechnik GmbH  

دا , ا وو 13سوو ل نهر ف لوود  :العنوونا  
 الم ن   , ف ت ر 52151 -اا 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 تشتمل العالمة على اللون االمحر واالسود 

 1 
 

  Trade Mark No.: 30723 32703:مة التجارية رقم العال
  In Class: 12 10 :يف الصنف 

  Date: 26/01/2017 02/21/0217 :التاريخ 
اطارات , شاصيهات سيارات, سيارات اسعاف: من اجل 

, مركبات للصب, سيارات, ابصات, هياكل سيارات, سيارات
, بات الكهرابئيةاملرك, مركبات خلط اخلرسانة, سيارات تدريب

عرابت , شاحنات ذات رافعات شوكية, حمركات للمركبات الربية
مركبات , دراجات انرية, عرابت رفع, ذات دوالبني للخراطيم

اجهزة , عرابت قالبة, مركبات كاسحة, شاجنات للرش, مربدة
, الرتاكتورات, قالبة بصفتها اجزاء من الشاحنات والعرابت

شاحنات مغلقة , (مركبات)ورات مقط, شاحنات, عرابت ترويل
, املركبات واجهزة النقل الربي او اجلوي اواملائي, (مركبات)

عرابت 

 In the name of: BROCK Kehrtechnik بروك كريتيخنيك جي ام يب اتش : أبسم 
GmbH  

, فيتهي  85585 -دي اي , ايه 01سالينغر فيلد  :العنوان 
 المانيا 

 :عنوان التبليغ 
 /  

 :

 تشتمل العالمة على اللون االمحر واالسود 
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 1 
 

  Trade Mark No.: 30735 31239:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19 05 :يف الصنف 
  Date: 30/01/2017 31/10/7102 :التاريخ 
املواد املرنة ذري , مواد البناء ذري املعدنية: من اجل 

املعدنية املوضوعة على اوراق او قطع او شرائط 
مركبات منع , لالستخدام يف البناء واالنشاءات

اذشية منع التسرب , التسرب املستخدمة يف البناء
املواد املرنة ذري املعدنية املوضوعة , املستخدمة يف البناء

ئط لالستخدام يف البناء على اوراق او قطع او شرا
ولفح  ومعاجلة الرطوبة 

ايكو هولدينغز يب ال : أبسم 
 سي 

In the name of: IKO Holdings plc  

ايلوووو  , ايلوووو  لووو ر نوووون   :العنووونا  
 6النك عو ير ديل ون ا , ييه  , يريدج

 المملكو المتحدة , ا   ي 2
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

30

31

 1 
 

  Trade Mark No.: 30735 31239:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19 05 :يف الصنف 
  Date: 30/01/2017 31/10/7102 :التاريخ 
املواد املرنة ذري , مواد البناء ذري املعدنية: من اجل 

املعدنية املوضوعة على اوراق او قطع او شرائط 
مركبات منع , لالستخدام يف البناء واالنشاءات

اذشية منع التسرب , التسرب املستخدمة يف البناء
املواد املرنة ذري املعدنية املوضوعة , املستخدمة يف البناء

ئط لالستخدام يف البناء على اوراق او قطع او شرا
ولفح  ومعاجلة الرطوبة 

ايكو هولدينغز يب ال : أبسم 
 سي 

In the name of: IKO Holdings plc  

ايلوووو  , ايلوووو  لووو ر نوووون   :العنووونا  
 6النك عو ير ديل ون ا , ييه  , يريدج

 المملكو المتحدة , ا   ي 2
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 30736 31236:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 30/01/2017 31/10/7102 :التاريخ 
األجهزة واألدوات العلمية واملالحية : من اجل 

واملساحية واجهزة وادوات التصوير الفوتوذرايف 
والسينمائي واالجهزة واالدوات البصرية وادوات الوزن 

واإلنقاذ ( اإلشراف)والقياس واإلشارة واملراقبة 
أجهزة وادوات لوصل او فتح او حتويل او , والتعليم

, الكهرابئية تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة
, اجهزة تسجيل أو ارسال أو نسخ الصوت أو الصورة

االت البيع وآليات , حامالت بياانت مغناطيسية
, االت تسجيل النقد, لالجهزة اليت تعمل بقطع النقد

اجهزة , معدات معاجلة البياانت, االت حاسبة
أجهزة إطفاء احلرائق , الكمبيوتر

  In the name of: Versatile Solutions Company شركة احللول املتوافقة : أبسم 
ا  11501الريووووووووووو    :العنووووووووووونا  

ا المملكوووو العر  وووو  55151. ب.ص
 السعند و 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 تشتمل العالمة على اللون االسود واالصفر واالزرق 
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  Trade Mark No.: 30736 31236:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 30/01/2017 31/10/7102 :التاريخ 
األجهزة واألدوات العلمية واملالحية : من اجل 

واملساحية واجهزة وادوات التصوير الفوتوذرايف 
والسينمائي واالجهزة واالدوات البصرية وادوات الوزن 

واإلنقاذ ( اإلشراف)والقياس واإلشارة واملراقبة 
أجهزة وادوات لوصل او فتح او حتويل او , والتعليم

, الكهرابئية تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة
, اجهزة تسجيل أو ارسال أو نسخ الصوت أو الصورة

االت البيع وآليات , حامالت بياانت مغناطيسية
, االت تسجيل النقد, لالجهزة اليت تعمل بقطع النقد

اجهزة , معدات معاجلة البياانت, االت حاسبة
أجهزة إطفاء احلرائق , الكمبيوتر

  In the name of: Versatile Solutions Company شركة احللول املتوافقة : أبسم 
ا  11501الريووووووووووو    :العنووووووووووونا  

ا المملكوووو العر  وووو  55151. ب.ص
 السعند و 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

  6  تشتمل العالمة على اللون االسود واالصفر واالزرق 
 

  Trade Mark No.: 30737 31232:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42 17 :يف الصنف 

  Date: 30/01/2017 31/10/7102 :التاريخ 
اخلدمات العلمية والتكنولوجية وخدمات : من اجل 

البحث والتصميم املتعلقة بتلك اخلدمات ، خدمات 
التحليل واالحباث الصناعية ، خدمات تصميم وتطوير 

عتاد وبرامج الكمبيوتر 
  In the name of: Versatile Solutions Company شركة احللول املتوافقة : أبسم 

. ب.ا ص 11501الريو    :العننا  
 ا المملكو العر  و السعند و  55151

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 تشتمل العالمة على اللون االسود واالصفر واالزرق 

 0 
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  Trade Mark No.: 30751 31290:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 31/01/2017 30/10/7102 :التاريخ 
الدعايه واالعالن واداره وتوجيه االعمال : من اجل 

وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة االتريا لالنشاءات : أبسم 

 واملقاوالت 
In the name of: sharekiet al atera lel inshaat wa 
almuqawalat  

ن يلال ا   الهزال   دمو  ه  :العننا  
: الهرفوووووووووووو  الت   يوووووووووووو  جوووووووووووونال 

3522512132  
انبلس ارض الغزاليه عماره الغرفه  :عنوان التبليغ 
  1955205015: التجاريه جوال 

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30786 31296:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 08/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
الزعرت والبهارات : من اجل 

خضر حممود مخيس : أبسم 
 النتشة 

In the name of: KHADER MAMOUD KHAMEES 
NATSHEH  

الخل وووووووو  يادا الكووووووووور   :العنوووووووونا  
3522101222  
: اخلليل وادي الكرم  :عنوان التبليغ 

  Trade Mark No.: 30751 31290:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 31/01/2017 30/10/7102 :التاريخ 
الدعايه واالعالن واداره وتوجيه االعمال : من اجل 

وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة االتريا لالنشاءات : أبسم 

 واملقاوالت 
In the name of: sharekiet al atera lel inshaat wa 
almuqawalat  

ن يلال ا   الهزال   دمو  ه  :العننا  
: الهرفوووووووووووو  الت   يوووووووووووو  جوووووووووووونال 

3522512132  
انبلس ارض الغزاليه عماره الغرفه  :عنوان التبليغ 
  1955205015: التجاريه جوال 

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30786 31296:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 08/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
الزعرت والبهارات : من اجل 

خضر حممود مخيس : أبسم 
 النتشة 

In the name of: KHADER MAMOUD KHAMEES 
NATSHEH  

الخل وووووووو  يادا الكووووووووور   :العنوووووووونا  
3522101222  
: اخلليل وادي الكرم  :عنوان التبليغ 
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 6  
 

  Trade Mark No.: 30737 31232:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42 17 :يف الصنف 

  Date: 30/01/2017 31/10/7102 :التاريخ 
اخلدمات العلمية والتكنولوجية وخدمات : من اجل 

البحث والتصميم املتعلقة بتلك اخلدمات ، خدمات 
التحليل واالحباث الصناعية ، خدمات تصميم وتطوير 

عتاد وبرامج الكمبيوتر 
  In the name of: Versatile Solutions Company شركة احللول املتوافقة : أبسم 

. ب.ا ص 11501الريو    :العننا  
 ا المملكو العر  و السعند و  55151

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 تشتمل العالمة على اللون االسود واالصفر واالزرق 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30751 31290:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 31/01/2017 30/10/7102 :التاريخ 
الدعايه واالعالن واداره وتوجيه االعمال : من اجل 

وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة االتريا لالنشاءات : أبسم 

 واملقاوالت 
In the name of: sharekiet al atera lel inshaat wa 
almuqawalat  

ن يلال ا   الهزال   دمو  ه  :العننا  
: الهرفوووووووووووو  الت   يوووووووووووو  جوووووووووووونال 

3522512132  
انبلس ارض الغزاليه عماره الغرفه  :عنوان التبليغ 
  1955205015: التجاريه جوال 

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30786 31296:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 08/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
الزعرت والبهارات : من اجل 

خضر حممود مخيس : أبسم 
 النتشة 

In the name of: KHADER MAMOUD KHAMEES 
NATSHEH  

الخل وووووووو  يادا الكووووووووور   :العنوووووووونا  
3522101222  
: اخلليل وادي الكرم  :عنوان التبليغ 

  Trade Mark No.: 30751 31290:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 31/01/2017 30/10/7102 :التاريخ 
الدعايه واالعالن واداره وتوجيه االعمال : من اجل 

وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة االتريا لالنشاءات : أبسم 

 واملقاوالت 
In the name of: sharekiet al atera lel inshaat wa 
almuqawalat  

ن يلال ا   الهزال   دمو  ه  :العننا  
: الهرفوووووووووووو  الت   يوووووووووووو  جوووووووووووونال 

3522512132  
انبلس ارض الغزاليه عماره الغرفه  :عنوان التبليغ 
  1955205015: التجاريه جوال 

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30786 31296:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 08/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
الزعرت والبهارات : من اجل 

خضر حممود مخيس : أبسم 
 النتشة 

In the name of: KHADER MAMOUD KHAMEES 
NATSHEH  

الخل وووووووو  يادا الكووووووووور   :العنوووووووونا  
3522101222  
: اخلليل وادي الكرم  :عنوان التبليغ 
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1955030559  

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30787 31292:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 08/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
  In the name of: Hana'a Ibrahim Ali Ala'araj هناء ابراهيم علي االعرج : أبسم 

  ا    يال  رة  :العننا  
 9ط -عمارة برج الساعة -رام هللا :عنوان التبليغ 

  1959996299جوال 
 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 0 
 

1955030559  

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30787 31292:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 08/02/2017 19/17/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
  In the name of: Hana'a Ibrahim Ali Ala'araj هناء ابراهيم علي االعرج : أبسم 

  ا    يال  رة  :العننا  
 9ط -عمارة برج الساعة -رام هللا :عنوان التبليغ 

  1959996299جوال 
 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30801 31910:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 
  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
املكسرات : من اجل 
شركة حمام  النتشة : أبسم 
 التجارية 

In the name of: Sharekat Mahames Al Natsheh Al Tejarieh  

الخل ووووووو ادايرة السووووووو ر ا  :العنوووووونا  
  32-2225552تلفن  

اخلليل،دائرة السري ، تلفون  :عنوان التبليغ 
7772295-17  

 :

 

 9 
 

  Trade Mark No.: 30805 31919:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Trade Mark No.: 30801 31910:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 
  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
املكسرات : من اجل 
شركة حمام  النتشة : أبسم 
 التجارية 

In the name of: Sharekat Mahames Al Natsheh Al Tejarieh  

الخل ووووووو ادايرة السووووووو ر ا  :العنوووووونا  
  32-2225552تلفن  

اخلليل،دائرة السري ، تلفون  :عنوان التبليغ 
7772295-17  

 :

 

 9 
 

  Trade Mark No.: 30805 31919:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 
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  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى : من اجل 

مستحضرات تنظيف , تستعمل يف ذسيل وكي املالبس
, عطور وزيوت عطرية, صابون, وصقل وجلي وكشط
منظفات , للشعر( لوشن)ذسول , مستحضرات جتميل

أسنان 
  In the name of: Arma Limited شركة آرما احملدودة : أبسم 

ال وووورج , الوووودي  الخوووو مال :العنوووونا  
 -س   ر سو ت   -ن كسراكن  , الث لث
 جمنجريو من يش نس  -هي ن  

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 30806 31916:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى : من اجل 

مستحضرات تنظيف , تستعمل يف ذسيل وكي املالبس
, عطور وزيوت عطرية, صابون, وصقل وجلي وكشط
منظفات , للشعر( لوشن)ذسول , مستحضرات جتميل

أسنان 

  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى : من اجل 

مستحضرات تنظيف , تستعمل يف ذسيل وكي املالبس
, عطور وزيوت عطرية, صابون, وصقل وجلي وكشط
منظفات , للشعر( لوشن)ذسول , مستحضرات جتميل

أسنان 
  In the name of: Arma Limited شركة آرما احملدودة : أبسم 

ال وووورج , الوووودي  الخوووو مال :العنوووونا  
 -س   ر سو ت   -ن كسراكن  , الث لث
 جمنجريو من يش نس  -هي ن  

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 30806 31916:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى : من اجل 

مستحضرات تنظيف , تستعمل يف ذسيل وكي املالبس
, عطور وزيوت عطرية, صابون, وصقل وجلي وكشط
منظفات , للشعر( لوشن)ذسول , مستحضرات جتميل

أسنان 

  In the name of: Arma Limited شركة آرما احملدودة : أبسم 
ال وووورج , الوووودي  الخوووو مال :العنوووونا  
 -س   ر سو ت   -ن كسراكن  , الث لث
 جمنجريو من يش نس  -هي ن  

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30807 31912:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى : من اجل 

مستحضرات تنظيف , تستعمل يف ذسيل وكي املالبس
, عطور وزيوت عطرية, صابون, وصقل وجلي وكشط
منظفات , للشعر( لوشن)ذسول , مستحضرات جتميل

أسنان 
  In the name of: Arma Limited شركة آرما احملدودة : أبسم 

ال وووورج , الوووودي  الخوووو مال :العنوووونا  
 -س   ر سو ت   -ن كسراكن  , الث لث
 جمنجريو من يش نس  -هي ن  

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

37
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  Trade Mark No.: 30801 31910:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 
  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
املكسرات : من اجل 
شركة حمام  النتشة : أبسم 
 التجارية 

In the name of: Sharekat Mahames Al Natsheh Al Tejarieh  

الخل ووووووو ادايرة السووووووو ر ا  :العنوووووونا  
  32-2225552تلفن  

اخلليل،دائرة السري ، تلفون  :عنوان التبليغ 
7772295-17  

 :

 

 9 
 

  Trade Mark No.: 30805 31919:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Trade Mark No.: 30801 31910:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 
  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
املكسرات : من اجل 
شركة حمام  النتشة : أبسم 
 التجارية 

In the name of: Sharekat Mahames Al Natsheh Al Tejarieh  

الخل ووووووو ادايرة السووووووو ر ا  :العنوووووونا  
  32-2225552تلفن  

اخلليل،دائرة السري ، تلفون  :عنوان التبليغ 
7772295-17  

 :

 

 9 
 

  Trade Mark No.: 30805 31919:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى : من اجل 

مستحضرات تنظيف , تستعمل يف ذسيل وكي املالبس
, عطور وزيوت عطرية, صابون, وصقل وجلي وكشط
منظفات , للشعر( لوشن)ذسول , مستحضرات جتميل

أسنان 
  In the name of: Arma Limited شركة آرما احملدودة : أبسم 

ال وووورج , الوووودي  الخوووو مال :العنوووونا  
 -س   ر سو ت   -ن كسراكن  , الث لث
 جمنجريو من يش نس  -هي ن  

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 30806 31916:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى : من اجل 

مستحضرات تنظيف , تستعمل يف ذسيل وكي املالبس
, عطور وزيوت عطرية, صابون, وصقل وجلي وكشط
منظفات , للشعر( لوشن)ذسول , مستحضرات جتميل

أسنان 
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  In the name of: Arma Limited شركة آرما احملدودة : أبسم 
ال وووورج , الوووودي  الخوووو مال :العنوووونا  
 -س   ر سو ت   -ن كسراكن  , الث لث
 جمنجريو من يش نس  -هي ن  

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30807 31912:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى : من اجل 

مستحضرات تنظيف , تستعمل يف ذسيل وكي املالبس
, عطور وزيوت عطرية, صابون, وصقل وجلي وكشط
منظفات , للشعر( لوشن)ذسول , مستحضرات جتميل

أسنان 
  In the name of: Arma Limited شركة آرما احملدودة : أبسم 

ال وووورج , الوووودي  الخوووو مال :العنوووونا  
 -س   ر سو ت   -ن كسراكن  , الث لث
 جمنجريو من يش نس  -هي ن  

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

  In the name of: Arma Limited شركة آرما احملدودة : أبسم 
ال وووورج , الوووودي  الخوووو مال :العنوووونا  
 -س   ر سو ت   -ن كسراكن  , الث لث
 جمنجريو من يش نس  -هي ن  

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 30807 31912:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى : من اجل 

مستحضرات تنظيف , تستعمل يف ذسيل وكي املالبس
, عطور وزيوت عطرية, صابون, وصقل وجلي وكشط
منظفات , للشعر( لوشن)ذسول , مستحضرات جتميل

أسنان 
  In the name of: Arma Limited شركة آرما احملدودة : أبسم 

ال وووورج , الوووودي  الخوووو مال :العنوووونا  
 -س   ر سو ت   -ن كسراكن  , الث لث
 جمنجريو من يش نس  -هي ن  

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 تشتمل العالمة على اللون االمحر 

 9  
 

  Trade Mark No.: 30808 31919:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحلوم : من اجل 

الفواكه واخلضروات , خالصات اللحوم, الصيد
ومربيات ( جلي)هالم , احملفوظة واجملففة واملطهية

البيض واحلليب ومنتجات , وفواكه مطبوخة ابلسكر
احلليب ، الزيوت والدهون الصاحلة لالكل 

  In the name of: Arma Limited شركة آرما احملدودة : أبسم 
ال وووورج , الوووودي  الخوووو مال :العنوووونا  
 -س   ر سو ت   -ن كسراكن  , الث لث
 جمنجريو من يش نس  -هي ن  

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

تشتمل العالمة على اللون االمحر واالخضر 
 واالصفر واالبيض 

 5  
 

 تشتمل العالمة على اللون االمحر 

 9  
 

  Trade Mark No.: 30808 31919:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحلوم : من اجل 

الفواكه واخلضروات , خالصات اللحوم, الصيد
ومربيات ( جلي)هالم , احملفوظة واجملففة واملطهية

البيض واحلليب ومنتجات , وفواكه مطبوخة ابلسكر
احلليب ، الزيوت والدهون الصاحلة لالكل 

  In the name of: Arma Limited شركة آرما احملدودة : أبسم 
ال وووورج , الوووودي  الخوووو مال :العنوووونا  
 -س   ر سو ت   -ن كسراكن  , الث لث
 جمنجريو من يش نس  -هي ن  

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

تشتمل العالمة على اللون االمحر واالخضر 
 واالصفر واالبيض 

 5  
 

 تشتمل العالمة على اللون االمحر 

 9  
 

  Trade Mark No.: 30808 31919:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
اللحوم واألمساك والطيور الداجنة وحلوم : من اجل 

الفواكه واخلضروات , خالصات اللحوم, الصيد
ومربيات ( جلي)هالم , احملفوظة واجملففة واملطهية

البيض واحلليب ومنتجات , وفواكه مطبوخة ابلسكر
احلليب ، الزيوت والدهون الصاحلة لالكل 

  In the name of: Arma Limited شركة آرما احملدودة : أبسم 
ال وووورج , الوووودي  الخوووو مال :العنوووونا  
 -س   ر سو ت   -ن كسراكن  , الث لث
 جمنجريو من يش نس  -هي ن  

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

تشتمل العالمة على اللون االمحر واالخضر 
 واالصفر واالبيض 

 5  
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  Trade Mark No.: 30809 31915:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واالحيية وأذطية : من اجل 

الرأس 
شركة خارطة االطفال : أبسم 

 لاللبسة 
In the name of: Kids Map For Clothing Co.  

عو    جعفور يور ايو   103 :العنونا  
, من،قوو م  يو  -   الزجراء –ط لب 
 اال د  , دم  

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 تشتمل العالمة على اللون االبيض واالسود واليهيب 

 01  
 

  Trade Mark No.: 30809 31915:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واالحيية وأذطية : من اجل 

الرأس 
شركة خارطة االطفال : أبسم 

 لاللبسة 
In the name of: Kids Map For Clothing Co.  

عو    جعفور يور ايو   103 :العنونا  
, من،قوو م  يو  -   الزجراء –ط لب 
 اال د  , دم  

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 تشتمل العالمة على اللون االبيض واالسود واليهيب 

 01  
 

41

42

  Trade Mark No.: 30809 31915:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واالحيية وأذطية : من اجل 

الرأس 
شركة خارطة االطفال : أبسم 

 لاللبسة 
In the name of: Kids Map For Clothing Co.  

عو    جعفور يور ايو   103 :العنونا  
, من،قوو م  يو  -   الزجراء –ط لب 
 اال د  , دم  

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 تشتمل العالمة على اللون االبيض واالسود واليهيب 

 01  
  Trade Mark No.: 30810 31901:التجارية رقم العالمة  

  In Class: 35 39 :يف الصنف 
  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 

خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه : من اجل 
األعمال وتفعيل النشاط املكتيب 

شركة خارطة االطفال : أبسم 
 لاللبسة 

In the name of: Kids Map For Clothing Co.  

عو    جعفور يور ايوو   103 :العنونا  
, من،قوو م  يو  -   الزجوراء –ط لب 
 اال د  , دم  

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
مبعزل عن العالمةوتشتمل العالمة على اللون 

 االبيض واالسود واليهيب 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30953 31593:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 01/03/2017 10/13/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او , النشاط املكتيب
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  Trade Mark No.: 30810 31901:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 09/02/2017 15/17/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

األعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة خارطة االطفال : أبسم 

 لاللبسة 
In the name of: Kids Map For Clothing Co.  

عو    جعفور يور ايوو   103 :العنونا  
, من،قوو م  يو  -   الزجوراء –ط لب 
 اال د  , دم  

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
مبعزل عن العالمةوتشتمل العالمة على اللون 

 االبيض واالسود واليهيب 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30953 31593:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 01/03/2017 10/13/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او , النشاط املكتيب

 1 
 

  Trade Mark No.: 30953 35903:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 30 :يف الصنف 

  Date: 01/03/2017 51/53/7512 :التاريخ 
النشاط , ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية , املكتيب
خدمات االعالن عن الوظائف، , لشركات صناعية او جتارية

اخلدمات , تنظيم املعارض التجارية للغاايت االعالنية او التجارية
الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من خالل اصدار بطاقات 

خدمات إعداد مناذج الدعاية , احملالت التجارية للعمالء
خدمات , حترير النصوص االعالنية, واإلعالن أو ترويج املبيعات

خدمات املساعدة لتشغيل شركة جتارية على مبدأ , عرض عامة
, (الطراف اخرى)يعات ترويج املب, عرض املنتوجات, االمتياز

, ترويج وخدمات ادارة مراكز التسوق, املبيعات يف مزادات عامة
خدمات املساعدة لالنشطة التجارية اليت تتكون من طلبات 

وكاالت االسترياد , معاجلة من خالل شبكات اتصاالت عاملية
خدمات , االعالن املباشر على شبكة كمبيوترات, والتصدير

شراء املنتوجات واخلدمات لشركات )رى التوريد لالطراف االخ
, العالقات العامة, ادارة امللفات احملوسبة, توزيع العينات, (اخرى

, اتجري االت البيع, وكاالت االعالانت, وكاالت االنباء التجارية
, نشر مواد الدعاية واإلعالن, أتجري املساحات اإلعالنية
ت لالخرين يف البحث عن املعلوما, املساعدة يف إدارة األعمال

, جتميع املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب, ملفات حاسوب
املساعدة يف إدارة , حتضري أعمدة الدعاية واإلعالن, النسخ

, إدارة أعمال فناين التمثيل, األعمال التجارية أو الصناعية
نسخ , حتديث مواد الدعاية واإلعالن, اإلعالن ابلربيد املباشر

الدعاية واإلعالن , لصق اإلعالانت, دراسات السوق, الواثئق
تنظيم املعلومات يف قواعد بياانت , إستطالعات الرأي, اخلارجي
وكاالت البيع وترتيب , نشر نصوص الدعاية واإلعالن, حاسوب

خدمات البيع ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة  , خدمات البيع
خدمات جتميع تشكيلة من السلع لصاحل الغري، وذلك , كانت

.  عامة الزابئن من معاينتاا و شرائاالتمكني
 In the name of: sharekat sho biddak شوبدك للخدمات االعالنية  شركة: أبسم 

lelkhadamat alelanya  
 رام هللا  :العنوان 

:  رام هللا االرسال، عمارة البزار  :عنوان التبليغ 
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 -الكمبيوتر واالتصاالت ، وتوفري االستخدام املؤقت للغري 
ماعي ، وخلق حتميل تطبيقات الربجميات هلدف التواصل االجت

اجملتعات االفرتاضية ، ونقل الصوت والفيديو والصور 
الفوتوغرافية والنصوص والرسومات والبياانت، وخدمات 
احلاسوب على شكل صفحات ويب خمصصة تعرض معلومات 
معرفة من قبل املستخدم أو املعلومات احملددة ومالمح شخصية 

نصوص ، والصوت ، والفيديو ، والصور الفوتوغرافية وال
والرسومات والبياانت ، وخدمات الكمبيوتر ، وابالخص توفري 
حمركات البحث للحصول على بياانت على شبكة الكمبيوتر 
العاملية، وتوفري برجميات التجارة االلكرتونية غري القابلة للتنزيل 
للسماح للمستخدمني لتنفيذ املعامالت التجارية اإللكرتونية عرب 

؛ خدمات الكمبيوتر ، وابالخص مزود  شبكة احلاسوب العاملية
( ) خدمات التطبيقات ويشمل واجاة برجمة التطبيقات 

برجميات لتقدمي اقرتاحات حول اهلدااي للسماح للمستخدمني 
لتنفيذ املعامالت التجارة اإللكرتونية عرب شبكة احلاسوب 

وخدمات تشمل برانمج عن ( )العاملية، والربجميات كـ 
احات حول اهلدااي ، وإرسال تنبياات الرسائل تقدمي اقرت 

اإللكرتونية، لنقل األوامر وإرسال واستقبال الرسائل اإللكرتونية 
، والسماح للمستخدمني لتنفيذ املعامالت التجارة اإللكرتونية 
عرب شبكة احلاسوب العاملية ، وتوفري حمركات البحث للحصول 

 مواقع على شبكة على البياانت عرب شبكات االتصاال ، وتوفري
اإلنرتنت اليت تتيح للمستخدمني القدرة على حتميل الصور ؛ 
حمركات البحث والتشغيل ، وخدمات الكمبيوتر ، وابالخص 
توفري موقع إلكرتوين تفاعلي يضم التكنولوجيا اليت تسمح 
للمستخدمني ادارة صورهم على االنرتنت وحساابت الشبكات 

إلنرتنت لتعديل املظار ومتكني االجتماعية ؛ الربجميات عرب ا
انتقال الصور وخدمات تبادل امللفات ، وابالخص توفري موقع 
على شبكة االنرتنت يضم التكنولوجيا اليت متكن املستخدمني من 

حتميل وتنزيل امللفات اإللكرتونية 
 In the name of: sharekat shobiddak شركة شوبدك للخدمات االعالنية : أبسم 

lelkhadamat ale'lanieh  
  :العنوان 

:  رام هللا االرسال، عمارة البزار  :عنوان التبليغ 

44

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 30954 31591:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42 17 :يف الصنف 
  Date: 01/03/2017 10/13/7102 :التاريخ 

خدمات الكمبيوتر، وابألخ  خلق : من اجل 
جمتمعات افرتاضية للمستخدمني املسجلني لتنظيم 
جمموعات وأحداث ، واملشاركة يف املناقشات، 
واالخنراط يف الشبكات االجتماعية، وشبكات االعمال 

خدمات الكمبيوتر ، التجارية واالجتماعية ، و 
وابالخ  تقدمي التسهيالت اإللكرتونية لآلخرين 
لتنظيم و إدارة االجتماعات و والتفاعل واملناقشات 

 )عرب شبكات االتصاالت ؛ مزود خدمة التطبيق 
، وابالخ  خدمات استضافة تطبيقات برامج (

 )الكمبيوتر لالخرين؛ توفري خدمات التطبيقات 
مكني أو تسهيل حتميل وتنزيل وتدفق ويضم برانمج لت( 

ونشر وعرض املدوانت ، وربط وتقاسم أو ذري ذلك 
من توفري وسائل اإلعالم اإللكرتونية أو املعلومات عرب 
شبكات االتصاالت، وتوفري خدمة شبكة االنرتنت اليت 
متكن املستخدمني من نقل البياانت الشخصية لتحديد 

مواقع متعددة ، وتبادل البياانت الشخصية مع وبني 
وتوفري موقع على شبكة اإلنرتنت يستعرض التكنولوجيا 

 

  Trade Mark No.: 30954 35903:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42 37 :يف الصنف 

  Date: 01/03/2017 51/53/7512 :التاريخ 
خدمات الكمبيوتر، وابألخص خلق جمتمعات : من اجل 

افرتاضية للمستخدمني املسجلني لتنظيم جمموعات وأحداث ، 
ة، واملشاركة يف املناقشات، واالخنراط يف الشبكات االجتماعي

وشبكات االعمال التجارية واالجتماعية ، وخدمات الكمبيوتر ، 
وابالخص تقدمي التسايالت اإللكرتونية لآلخرين لتنظيم و إدارة 
االجتماعات و والتفاعل واملناقشات عرب شبكات االتصاالت ؛ 

، وابالخص خدمات استضافة ( )مزود خدمة التطبيق 
وفري خدمات التطبيقات تطبيقات برامج الكمبيوتر لالخرين؛ ت

ويضم برانمج لتمكني أو تسايل حتميل وتنزيل وتدفق (  )
ونشر وعرض املدوانت ، وربط وتقاسم أو غري ذلك من توفري 
وسائل اإلعالم اإللكرتونية أو املعلومات عرب شبكات 
االتصاالت، وتوفري خدمة شبكة االنرتنت اليت متكن املستخدمني 

ية لتحديد وتبادل البياانت الشخصية من نقل البياانت الشخص
مع وبني مواقع متعددة ، وتوفري موقع على شبكة اإلنرتنت 
يستعرض التكنولوجيا اليت متكن املستخدمني على االنرتنت على 
خلق مالمح مالحمام الشخصية وتشمل معلومات الشبكات 
االجتماعية ، ونقل وتبادل هذه املعلومات بني مواقع متعددة ، 

املعلومات من الفاارس للبحث و قواعد بياانت  وتوفري
للمعلومات ، مبا يف ذلك النصوص والواثئق اإللكرتونية، وقواعد 
البياانت والرسومات واملعلومات السمعية والبصرية على شبكات 
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 1 
 

  Trade Mark No.: 30987 35902:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 35 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 52/53/7512 :التاريخ 
حلوايت وسكاكر وشكوالتة : من اجل 
مؤسسة ماا اجلفايل : أبسم 

 لتسويق املواد الغذائية 
In the name of: MAHA AL JUFFALI DISTIBUTION  

 جدة  -السعودية :العنوان 
:  شركة اجلمانة -اخلليل طريق تفوح :عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 30987 35902:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 35 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 52/53/7512 :التاريخ 
حلوايت وسكاكر وشكوالتة : من اجل 
مؤسسة ماا اجلفايل : أبسم 

 لتسويق املواد الغذائية 
In the name of: MAHA AL JUFFALI DISTIBUTION  

 جدة  -السعودية :العنوان 
:  شركة اجلمانة -اخلليل طريق تفوح :عنوان التبليغ 

 

 

 -الكمبيوتر واالتصاالت ، وتوفري االستخدام املؤقت للغري 
ماعي ، وخلق حتميل تطبيقات الربجميات هلدف التواصل االجت

اجملتعات االفرتاضية ، ونقل الصوت والفيديو والصور 
الفوتوغرافية والنصوص والرسومات والبياانت، وخدمات 
احلاسوب على شكل صفحات ويب خمصصة تعرض معلومات 
معرفة من قبل املستخدم أو املعلومات احملددة ومالمح شخصية 

نصوص ، والصوت ، والفيديو ، والصور الفوتوغرافية وال
والرسومات والبياانت ، وخدمات الكمبيوتر ، وابالخص توفري 
حمركات البحث للحصول على بياانت على شبكة الكمبيوتر 
العاملية، وتوفري برجميات التجارة االلكرتونية غري القابلة للتنزيل 
للسماح للمستخدمني لتنفيذ املعامالت التجارية اإللكرتونية عرب 

؛ خدمات الكمبيوتر ، وابالخص مزود  شبكة احلاسوب العاملية
( ) خدمات التطبيقات ويشمل واجاة برجمة التطبيقات 

برجميات لتقدمي اقرتاحات حول اهلدااي للسماح للمستخدمني 
لتنفيذ املعامالت التجارة اإللكرتونية عرب شبكة احلاسوب 

وخدمات تشمل برانمج عن ( )العاملية، والربجميات كـ 
احات حول اهلدااي ، وإرسال تنبياات الرسائل تقدمي اقرت 

اإللكرتونية، لنقل األوامر وإرسال واستقبال الرسائل اإللكرتونية 
، والسماح للمستخدمني لتنفيذ املعامالت التجارة اإللكرتونية 
عرب شبكة احلاسوب العاملية ، وتوفري حمركات البحث للحصول 

 مواقع على شبكة على البياانت عرب شبكات االتصاال ، وتوفري
اإلنرتنت اليت تتيح للمستخدمني القدرة على حتميل الصور ؛ 
حمركات البحث والتشغيل ، وخدمات الكمبيوتر ، وابالخص 
توفري موقع إلكرتوين تفاعلي يضم التكنولوجيا اليت تسمح 
للمستخدمني ادارة صورهم على االنرتنت وحساابت الشبكات 

إلنرتنت لتعديل املظار ومتكني االجتماعية ؛ الربجميات عرب ا
انتقال الصور وخدمات تبادل امللفات ، وابالخص توفري موقع 
على شبكة االنرتنت يضم التكنولوجيا اليت متكن املستخدمني من 

حتميل وتنزيل امللفات اإللكرتونية 
 In the name of: sharekat shobiddak شركة شوبدك للخدمات االعالنية : أبسم 

lelkhadamat ale'lanieh  
  :العنوان 

:  رام هللا االرسال، عمارة البزار  :عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 30987 35902:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 35 :يف الصنف 

  Date: 07/03/2017 52/53/7512 :التاريخ 
حلوايت وسكاكر وشكوالتة : من اجل 
مؤسسة ماا اجلفايل : أبسم 

 لتسويق املواد الغذائية 
In the name of: MAHA AL JUFFALI DISTIBUTION  

 جدة  -السعودية :العنوان 
:  شركة اجلمانة -اخلليل طريق تفوح :عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 31039 30135:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 01/13/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 
السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري (وط؛ بدائل التبغ من مزيج التبغ والقرنفل؛ السع
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )األذراض الطبية

ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 
علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف 
السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 
 منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة االلكرتونية 

شاق الرذاذات اليت حتتوي على النيكوتني ؛ الستن
وأجهزة التبخري ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ 
وبدائل التبغ؛ ؛ مستلزمات املدخنني للسجائر 

45
 

  Trade Mark No.: 31039 31539:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 33 :يف الصنف 

  Date: 14/03/2017 13/53/7512 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية وأجازة : من اجل 

التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ منتجات التبغ، مبا 
يف ذلك السيجار، السجائر، السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف 

غ املضغ، تبغ السعوط، السجائر اليدوية، تبغ الغليون، تب
لغري (املصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 

؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك ورق وأانبيب )األغراض الطبية
السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، علب ومنافض السجائر، 
الغاليني، أدوات اجليب للف السجائر، القداحات؛ أعواد 

ثقاب؛ أعواد التبغ، منتجات التبغ اليت يتم تسخيناا ، أجازة ال
إلكرتونية وقطعاا لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل املستخدمة 
يف السجائر االلكرتونية؛ أجازة التدخني اإللكرتوين؛ السجائر 

االلكرتونية كبدائل عن السجائر التقليدية؛ اإللكرتونية؛ السجائر 
األجازة االلكرتونية الستنشاق الرذاذات اليت حتتوي على 
النيكوتني ؛ وأجازة التبخري ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ 
وبدائل التبغ؛ ؛ مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع 

أجازة  33فئة ولوازم للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة، يف ال
إطفاء السجائر والسيجار املسّخن وكذلك أعواد التبغ املسّخ نة؛ 

. علب السجائر اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن
 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: أبسم 

S.A.  
 ل، سويسرا نوشاتي 0222، 3كواي جينريناود  :العنوان 

 1 
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  Trade Mark No.: 31067 31512:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 30 :نف يف الص
  Date: 15/03/2017 10/53/7512 :التاريخ 

خدمات اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات : من اجل 
اإلتصاالت، اهلاتف، اهلاتف النقال، خدمات الربيد الفاكس ، 
التلكس، مجع ونقل الرسائل، البيجر عن طريق الراديو، حتويل 

اإلستعالمات وخدمات الربيد املكاملات، الرد اإليل، دليل 
اإللكرتوين؛ نقل وتسليم وإستالم الصوت، البياانت، الصور، 
املوسيقى و املعلومات؛ مخات استقبال الرسائل اإللكرتونية؛ 
خدمات املعلومات على اخلط املتعلقة ابالتصاالت السلكية 
والالسلكية؛ تبادل خدمات البياانت؛ نقل البياانت عن طريق 

لسلكية والالسلكية؛ خدمات األقمار الصناعية؛ االتصاالت ا
خدمات البث اإلذاعي؛ البث اإلذاعي ونقل برامج الراديو 
والتلفاز واألفالم، وبرامج التسوق عن طريق اهلاتف واإلنرتنت؛ 
نصوص الفيديو، نصوص مكتوبة وخدمات عرض البياانت؛ 
البث وإيصال حمتوى الوسائط املتعددة عرب شبكات االتصاالت 
اإللكرتونية ؛ خدمات املراسلة عرب الفيديو؛ خدمات اإلتصال 
عن طريق الفيديو كونفرنس؛ خدمات اإلتصال عن طريق 

مبا يف )الفيديو؛ االتصاالت السلكية والالسلكية للمعلومات 
، برامج الكمبيوتر وأية بياانت أخرى؛ (ذلك صفحات الويب

صاالت توفري وصول املستخدم اىل اإلنرتنت؛ وتوفري االت
السلكية والالسلكية أو وصالت إىل شبكة اإلنرتنت أو قواعد 

مقدمي )البياانت؛ وتوفري وصول املستخدم إىل شبكة االنرتنت 
، وتوفري وتشغيل املؤمترات اإللكرتونية، جمموعات (اخلدمات

النقاش وغرف الشات؛ توفري امكانية الوصول اىل مواقع اإلم يب 
فري الدخول اىل املواقع املوسيقية ثري على مواقع على النت؛ تو 

الرقمية على االنرتنت، استقبال املوسيقى الرقمية بواسطة 
اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ توفري سبل الوصول إىل البنية 
التحتية ملشغلي االتصاالت السلكية والالسلكية األخرى؛ 
تشغيل وتوفري حمركات البحث؛ خدمات وصول اإلتصاالت 

46

اإللكرتونية؛ قطع ولوازم للمنتجات امليكورة سابقا 
أجهزة إطفاء السجائر  31املتضمنة، يف الفئة 

ّخ نة؛ علب والسيجار املسّخن وكيلك أعواد التبغ املس
. السجائر اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2333ا 0يوناا ج نرينوو يد  :العنونا  
 ننع ت  ا سنيسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :
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  Trade Mark No.: 31067 30162:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 39 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
خدمات اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ : من اجل 

خدمات اإلتصاالت، اهلاتف، اهلاتف النقال، خدمات 
الربيد الفاكس ، التلكس، مجع ونقل الرسائل، البيجر 
عن طريق الراديو، حتويل املكاملات، الرد اإليل، دليل 
اإلستعالمات وخدمات الربيد اإللكرتوين؛ نقل وتسليم 

الصور، املوسيقى و وإستالم الصوت، البياانت، 
املعلومات؛ مخات استقبال الرسائل اإللكرتونية؛ 
خدمات املعلومات على اخلط املتعلقة ابالتصاالت 

السلكية؛ اإلنتقال مبساعدة احلاسوب للرسائل السلكية وال
والصور؛ اإلتصال عرب الكومبيوتر؛ خدمات وكالة األنباء؛ نقل 
األخبار ومعلومات عن الشؤون احلالية؛إستئجار، التأجري و 
التأجري التمويلي لألجازة واألدوات واملنشآت أو مكوانت 

رية الستخداماا يف توفري اخلدمات املذكورة آنفا؛ االستشا
. واملعلومات واخلدمات االستشارية املتعلقة املذكورة آنفا مجيعا

خدمات اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات :من اجل 
اإلتصاالت، اهلاتف، اهلاتف النقال، خدمات الربيد الفاكس ، 
التلكس، مجع ونقل الرسائل، البيجر عن طريق الراديو، حتويل 

إلستعالمات وخدمات الربيد املكاملات، الرد اإليل، دليل ا
اإللكرتوين؛ نقل وتسليم وإستالم الصوت، البياانت، الصور، 
املوسيقى و املعلومات؛ مخات استقبال الرسائل اإللكرتونية؛ 
خدمات املعلومات على اخلط املتعلقة ابالتصاالت السلكية 
والالسلكية؛ تبادل خدمات البياانت؛ نقل البياانت عن طريق 

سلكية والالسلكية؛ خدمات األقمار الصناعية؛ االتصاالت ال
خدمات البث اإلذاعي؛ البث اإلذاعي ونقل برامج الراديو 
والتلفاز واألفالم، وبرامج التسوق عن طريق اهلاتف واإلنرتنت؛ 
نصوص الفيديو، نصوص مكتوبة وخدمات عرض البياانت؛ 
البث وإيصال حمتوى الوسائط املتعددة عرب شبكات االتصاالت 

إللكرتونية ؛ خدمات املراسلة عرب الفيديو؛ خدمات اإلتصال ا
عن طريق الفيديو كونفرنس؛ خدمات اإلتصال عن طريق 

مبا يف )الفيديو؛ االتصاالت السلكية والالسلكية للمعلومات 
، برامج الكمبيوتر وأية بياانت أخرى؛ (ذلك صفحات الويب

االت توفري وصول املستخدم اىل اإلنرتنت؛ وتوفري االتص
السلكية والالسلكية أو وصالت إىل شبكة اإلنرتنت أو قواعد 

مقدمي )البياانت؛ وتوفري وصول املستخدم إىل شبكة االنرتنت 
، وتوفري وتشغيل املؤمترات اإللكرتونية، جمموعات (اخلدمات

النقاش وغرف الشات؛ توفري امكانية الوصول اىل مواقع اإلم يب 
ري الدخول اىل املواقع املوسيقية ثري على مواقع على النت؛ توف

الرقمية على االنرتنت، استقبال املوسيقى الرقمية بواسطة 
اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ توفري سبل الوصول إىل البنية 
التحتية ملشغلي االتصاالت السلكية والالسلكية األخرى؛ 
تشغيل وتوفري حمركات البحث؛ خدمات وصول اإلتصاالت 

سلكية؛ اإلنتقال مبساعدة احلاسوب للرسائل السلكية والال
والصور؛ اإلتصال عرب الكومبيوتر؛ خدمات وكالة األنباء؛ نقل 
األخبار ومعلومات عن الشؤون احلالية؛إستئجار، التأجري و 
التأجري التمويلي لألجازة واألدوات واملنشآت أو مكوانت 

ية الستخداماا يف توفري اخلدمات املذكورة آنفا؛ االستشار 
. واملعلومات واخلدمات االستشارية املتعلقة املذكورة آنفا مجيعا
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السلكية؛ اإلنتقال مبساعدة احلاسوب للرسائل السلكية وال
والصور؛ اإلتصال عرب الكومبيوتر؛ خدمات وكالة األنباء؛ نقل 
األخبار ومعلومات عن الشؤون احلالية؛إستئجار، التأجري و 
التأجري التمويلي لألجازة واألدوات واملنشآت أو مكوانت 

رية الستخداماا يف توفري اخلدمات املذكورة آنفا؛ االستشا
. واملعلومات واخلدمات االستشارية املتعلقة املذكورة آنفا مجيعا

خدمات اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات :من اجل 
اإلتصاالت، اهلاتف، اهلاتف النقال، خدمات الربيد الفاكس ، 
التلكس، مجع ونقل الرسائل، البيجر عن طريق الراديو، حتويل 

إلستعالمات وخدمات الربيد املكاملات، الرد اإليل، دليل ا
اإللكرتوين؛ نقل وتسليم وإستالم الصوت، البياانت، الصور، 
املوسيقى و املعلومات؛ مخات استقبال الرسائل اإللكرتونية؛ 
خدمات املعلومات على اخلط املتعلقة ابالتصاالت السلكية 
والالسلكية؛ تبادل خدمات البياانت؛ نقل البياانت عن طريق 

سلكية والالسلكية؛ خدمات األقمار الصناعية؛ االتصاالت ال
خدمات البث اإلذاعي؛ البث اإلذاعي ونقل برامج الراديو 
والتلفاز واألفالم، وبرامج التسوق عن طريق اهلاتف واإلنرتنت؛ 
نصوص الفيديو، نصوص مكتوبة وخدمات عرض البياانت؛ 
البث وإيصال حمتوى الوسائط املتعددة عرب شبكات االتصاالت 

إللكرتونية ؛ خدمات املراسلة عرب الفيديو؛ خدمات اإلتصال ا
عن طريق الفيديو كونفرنس؛ خدمات اإلتصال عن طريق 

مبا يف )الفيديو؛ االتصاالت السلكية والالسلكية للمعلومات 
، برامج الكمبيوتر وأية بياانت أخرى؛ (ذلك صفحات الويب

االت توفري وصول املستخدم اىل اإلنرتنت؛ وتوفري االتص
السلكية والالسلكية أو وصالت إىل شبكة اإلنرتنت أو قواعد 

مقدمي )البياانت؛ وتوفري وصول املستخدم إىل شبكة االنرتنت 
، وتوفري وتشغيل املؤمترات اإللكرتونية، جمموعات (اخلدمات

النقاش وغرف الشات؛ توفري امكانية الوصول اىل مواقع اإلم يب 
ري الدخول اىل املواقع املوسيقية ثري على مواقع على النت؛ توف

الرقمية على االنرتنت، استقبال املوسيقى الرقمية بواسطة 
اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ توفري سبل الوصول إىل البنية 
التحتية ملشغلي االتصاالت السلكية والالسلكية األخرى؛ 
تشغيل وتوفري حمركات البحث؛ خدمات وصول اإلتصاالت 

سلكية؛ اإلنتقال مبساعدة احلاسوب للرسائل السلكية والال
والصور؛ اإلتصال عرب الكومبيوتر؛ خدمات وكالة األنباء؛ نقل 
األخبار ومعلومات عن الشؤون احلالية؛إستئجار، التأجري و 
التأجري التمويلي لألجازة واألدوات واملنشآت أو مكوانت 

ية الستخداماا يف توفري اخلدمات املذكورة آنفا؛ االستشار 
. واملعلومات واخلدمات االستشارية املتعلقة املذكورة آنفا مجيعا

 In the name of: sharekat sho biddak شركة شوبدك للخدمات االعالنية : أبسم 
lelkhadamat alelanya  

 رام هللا  :العنوان 
:  رام هللا االرسال، عمارة البزار  :عنوان التبليغ 

 



35العدد العرشون 2017/11/7

شركة شوبدك للخدمات : أبسم 
 االعالنية 

In the name of: sharekat sho biddak lelkhadamat alelanya  

  ا     :العننا  
:  رام هللا االرسال، عمارة البزار  :عنوان التبليغ 

 

 03 
 

  Trade Mark No.: 31078 30129:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 
  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم: من اجل 

االرشاد واالستشارات يف ادارة وتنظيم , ادارة االعمال
ادارة الشؤون , االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم

العقارية وادارة االعمال العقارية مبا فيها ادارة االعمال 
يف جمال الفنادق واجملمعات الفندقية والشقق واالقامات 

, معلومات االعمال واستشارات االعمال, لفندقيةا
ترويج االعمال عرب كافة الوسائل االعالمية مبا فيها عرب 

( مبا فيها االنرتنت والشبكات)شبكة كمبوترات عاملية 
وابالخ  من خالل وسائل توفري بطاقات الشخصيات 
املهمة وتنظيم وادارة العمليات املتعلقة بوالء 

بطاقات الوالء والتدقيق يف جمال املستهلكني من خالل 
ادارة وتنظيم االعمال خبصوص , ادارة اموارد البشرية

حقيقة ونوعية اخلدمات املقدمة للغري واستشارات 

47

 13 
 

  Trade Mark No.: 31078 31520:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 30 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 10/53/7512 :التاريخ 
ادارة , ادارة االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم: من اجل 

االرشاد واالستشارات يف ادارة وتنظيم االعمال يف , االعمال
ادارة الشؤون العقارية وادارة االعمال , جمال الفنادق واملطاعم

فياا ادارة االعمال يف جمال الفنادق واجملمعات العقارية مبا 
معلومات االعمال , الفندقية والشقق واالقامات الفندقية

ترويج االعمال عرب كافة الوسائل , واستشارات االعمال
مبا فياا االنرتنت )االعالمية مبا فياا عرب شبكة كمبوترات عاملية 

وابالخص من خالل وسائل توفري بطاقات ( والشبكات
لشخصيات املامة وتنظيم وادارة العمليات املتعلقة بوالء ا

املستالكني من خالل بطاقات الوالء والتدقيق يف جمال ادارة 
ادارة وتنظيم االعمال خبصوص حقيقة ونوعية , اموارد البشرية

اخلدمات املقدمة للغري واستشارات االعمال يف جمال السفر 
ة للرحالت اجلوية واسعار توفري املعلومات املقارن, وختطيط السفر

, ادارة االعمال وتنظيم االستشارات يف جمال االمتيازات, الفنادق
معلومات االعمال والتقارير , (التسويقي)التسويق والتواصل 
ادارة , دراسات املشاريع املتعلقة ابلتسويق, املتعلقة ابالمتيازات

االعمال وتنظيم االستشارات واالرشادات ضمن اطار عمل 
خدمات ماحني االمتيازات مبا فياا عمليات , ات االمتيازاتشبك

ادراة عمليات الفنادق , االعمال والتصنيع واملساعدة االدارية
, (غري االندية)واملطاعم والكافيتريايت وغرف الشاي والبارات 

االعالانت املباشرة , االعالانت يف جمال الفنادق واملطاعم

ل الفنادق واملطاعم اونالين عرب شبكة كمبيوتر يف جما
 In the name of: GT LICENSING LUX جي يت اليسانسينغ لوكس اس ايه ار ال : أبسم 

sarl  
 لوكسيمبورغ  2880-ال, رو غويالومي كرول 5 :العنوان 

/ :عنوان التبليغ 
   

 :
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  Trade Mark No.: 31080 31505:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 31 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 10/53/7512 :التاريخ 
خدمات التدريب على , خدمات التعليم والتدريس: من اجل 
, توفري املعلومات عن التعليم ,(تعليم)االكادمييات , الوظائف

تدريب املشرفني مبا يتعلق ابلعمالء والعمل يف مراكز االتصال 
تدريب طواقم الفنادق مبا , ابهلاتف وابلربيد االلكرتوين وابلفاكس

يتعلق يف حجوزات الفنادق وادارة قواعد البياانت وادارة 
التدريب على ادارة الفنادق واحلجوزات عن بعد , الفنادق

عقد , الخص عرب االنرتنت والشبكات الداخلية واخلارجيةواب
االرشاد التعليمي )االرشاد املاين , وترتيب ورش العمل التدريبية

, املساقات املعطاة ضمن الندوات, التدريب العملي, (والتدرييب
, تنظيم املعارض للغاايت الثقافية والتعليمية, مساقات املراسالت

ترتيب وعقد الندوات , ة او الرتفيايةترتيب املسابقات التعليمي
توفري التسايالت اخلاصة , واملؤمترات واحللقات واللقاءات

نشر واعارة االعمال التعليمية , (تنظيم معارض)ابملتاحف 
انتاج وتقدمي , واالدبية واملوسيقية واالعمال املسموعة واملرئية

, ليميةأتجري االفالم للغاايت التع, االفالم للغاايت التعليمية
خدمات التصوير الرقمي وخدمات املكتبات واملكتبات 

نشر , اعارة الكتب, التصويرية وخدمات النشر االلكرتوين
ليست )توفري منشورات الكرتونية مباشرة اونالين , الكتب

نشر , النشر االكرتوين املباشر اونالين للدورايت والكتب, (منزلة
 اطقم ومعدات أتجري, (ابستثناء النصوص العامة)النصوص 

الرتفيه , الرتفيه االذاعي, املعلومات الرتفياية, الراديو والتلفزيون
االنشطة , (ترفياية( )العطل)خدمات املخيمات , التلفزيوين

االنشطة , خدمات املرفيان, خدمات النماذج للفنانني, الثقافية

شركة شوبدك للخدمات : أبسم 
 االعالنية 

In the name of: sharekat sho biddak lelkhadamat alelanya  

  ا     :العننا  
:  رام هللا االرسال، عمارة البزار  :عنوان التبليغ 

 

 03 
 

  Trade Mark No.: 31078 30129:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 
  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم: من اجل 

االرشاد واالستشارات يف ادارة وتنظيم , ادارة االعمال
ادارة الشؤون , االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم

العقارية وادارة االعمال العقارية مبا فيها ادارة االعمال 
يف جمال الفنادق واجملمعات الفندقية والشقق واالقامات 

, معلومات االعمال واستشارات االعمال, لفندقيةا
ترويج االعمال عرب كافة الوسائل االعالمية مبا فيها عرب 

( مبا فيها االنرتنت والشبكات)شبكة كمبوترات عاملية 
وابالخ  من خالل وسائل توفري بطاقات الشخصيات 
املهمة وتنظيم وادارة العمليات املتعلقة بوالء 

بطاقات الوالء والتدقيق يف جمال املستهلكني من خالل 
ادارة وتنظيم االعمال خبصوص , ادارة اموارد البشرية

حقيقة ونوعية اخلدمات املقدمة للغري واستشارات 

49

شركة شوبدك للخدمات : أبسم 
 االعالنية 

In the name of: sharekat sho biddak lelkhadamat alelanya  

  ا     :العننا  
:  رام هللا االرسال، عمارة البزار  :عنوان التبليغ 

 

 03 
 

  Trade Mark No.: 31078 30129:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 
  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم: من اجل 

االرشاد واالستشارات يف ادارة وتنظيم , ادارة االعمال
ادارة الشؤون , االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم

العقارية وادارة االعمال العقارية مبا فيها ادارة االعمال 
يف جمال الفنادق واجملمعات الفندقية والشقق واالقامات 

, معلومات االعمال واستشارات االعمال, لفندقيةا
ترويج االعمال عرب كافة الوسائل االعالمية مبا فيها عرب 

( مبا فيها االنرتنت والشبكات)شبكة كمبوترات عاملية 
وابالخ  من خالل وسائل توفري بطاقات الشخصيات 
املهمة وتنظيم وادارة العمليات املتعلقة بوالء 

بطاقات الوالء والتدقيق يف جمال املستهلكني من خالل 
ادارة وتنظيم االعمال خبصوص , ادارة اموارد البشرية

حقيقة ونوعية اخلدمات املقدمة للغري واستشارات 

48

 13  
 

  Trade Mark No.: 31079 31529:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39 39 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 10/53/7512 :التاريخ 
, ارشاد وحراسة السفر, ادارة السفر, نقل املسافرين: من اجل 

حة مبا فياا حجوزات السفر خدمات السفر ووكاالت السيا
التنقل , (ابستثناء حجوزات الفنادق وبيوت االقامة)والعطل 

, التنقل ابلقطارات, التنقل ابجلو, التنقل ابلباصات, ابلسيارات
, ترتيب السفر والعطل, خدمات السياقة, التنقل ابلقوارب

, وكاالت السياحة, ترتيب الرحالت البحرية واجلوالت والرحالت
حجز املقاعد , ملركبات والسيارات والطائرات والقواربأتجري ا

توفري , خدمات مواقف السيارات, للسفر وحجوزات السفر
املعلومات املتعلقة ابلعطل والسفر والسياحة واملعلومات اجلغرافية 

اخلدمات االستشارية , مبا فياا اخلرائط وخطوط سري الرحالت
رتيب العطل ت, واالرشادية املتعلقة ابخلدمات املكورة

 In the name of: GT LICENSING LUX جي يت اليسانسينغ لوكس اس ايه ار ال : أبسم 
sarl  

 لوكسيمبورغ  2880-ال, رو غويالومي كرول 5 :العنوان 

/ :عنوان التبليغ 
   

 :

 

  



37العدد العرشون 2017/11/7

 10  
 

  Trade Mark No.: 31080 31505:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 31 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 10/53/7512 :التاريخ 
خدمات التدريب على , خدمات التعليم والتدريس: من اجل 
, توفري املعلومات عن التعليم ,(تعليم)االكادمييات , الوظائف

تدريب املشرفني مبا يتعلق ابلعمالء والعمل يف مراكز االتصال 
تدريب طواقم الفنادق مبا , ابهلاتف وابلربيد االلكرتوين وابلفاكس

يتعلق يف حجوزات الفنادق وادارة قواعد البياانت وادارة 
التدريب على ادارة الفنادق واحلجوزات عن بعد , الفنادق

عقد , الخص عرب االنرتنت والشبكات الداخلية واخلارجيةواب
االرشاد التعليمي )االرشاد املاين , وترتيب ورش العمل التدريبية

, املساقات املعطاة ضمن الندوات, التدريب العملي, (والتدرييب
, تنظيم املعارض للغاايت الثقافية والتعليمية, مساقات املراسالت

ترتيب وعقد الندوات , ة او الرتفيايةترتيب املسابقات التعليمي
توفري التسايالت اخلاصة , واملؤمترات واحللقات واللقاءات

نشر واعارة االعمال التعليمية , (تنظيم معارض)ابملتاحف 
انتاج وتقدمي , واالدبية واملوسيقية واالعمال املسموعة واملرئية

, ليميةأتجري االفالم للغاايت التع, االفالم للغاايت التعليمية
خدمات التصوير الرقمي وخدمات املكتبات واملكتبات 

نشر , اعارة الكتب, التصويرية وخدمات النشر االلكرتوين
ليست )توفري منشورات الكرتونية مباشرة اونالين , الكتب

نشر , النشر االكرتوين املباشر اونالين للدورايت والكتب, (منزلة
 اطقم ومعدات أتجري, (ابستثناء النصوص العامة)النصوص 

الرتفيه , الرتفيه االذاعي, املعلومات الرتفياية, الراديو والتلفزيون
االنشطة , (ترفياية( )العطل)خدمات املخيمات , التلفزيوين

االنشطة , خدمات املرفيان, خدمات النماذج للفنانني, الثقافية
خدمات املخيمات , تنظيم املسابقات الرايضية, الرايضية
, توفري التسايالت الرايضية, ات االندية الصحيةخدم, الرايضية

أتجري املعدات الرايضية , أتجري مالعب التنس, التعليم الرايضي
, خدمات املتنزهات الرتفياية, خدمات الرتفيه, (غري املركبات)

تنظيم العروض , حترير الربامج االذاعية والتلفزيونية, اليناصيب
تسجيل , هد العروضأتجري مشا, (وكاالت احلجز املسرحية)

انتاج , أتجري الرسوم املتحركة, أتجري افالم الفيديو, الفيديو
, توفري تسايالت مسارح االفالم, حترير افالم الفيديو, االفالم

حجز , خدمات التمثيل, تنظيم االلعاب, خدمات االوركسرتا
توفري , انتاج العروض وتقدمي االداء املباشر, تذاكر العروض

االلعاب املقدمة اونالين عرب شبكة  , ينوتسايالت الكاز 
خدمات التأليف , توفري خدمات عروض التسلية, كمبيوترات

قاعات , حدائق احليواانت, املنتزهات الرتفياية, املوسيقي
التقارير , التصوير الفوتوغرايف, تنظيم مسابقات اجلمال, املوسيقى
, (رفيهت)تنظيم احلفالت , خدمات التقارير االخبارية, املصورة

توفري مواقع الكرتونية لتمكني املستخدمني من نشر التقييمات 
واملشاهدات والتوصيات على االحداث واالنشطة يف اجملال 

ترتيب الندوات للغاايت االعالنية والتجارية وتنظيم , الرتفياي
املسابقات للغاايت الرتوجيية والتجارية ولتحفيز املوظفني مبا فياا 

( االنرتنت والشبكات)علومايت شبكات االتصال امل

 In the name of: GT LICENSING LUX جي يت اليسانسينغ لوكس اس ايه ار ال : أبسم 
sarl  

 لوكسيمبورغ  2880-ال, رو غويالومي كرول 5 :العنوان 

/ :عنوان التبليغ 

   

 :
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  Trade Mark No.: 31081 31501:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 33 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 10/53/7512 :التاريخ 
, خدمات توفري الطعام والشراب, اخلدمات الفندقية: من اجل 

خدمات الفنادق والكافيتريايت وغرف الشاي , االقامة املؤقتة
وكاالت السفر ابالخص خدمة , (االندية ابستثناء)والبارات 

خدمات وكاالت , غرف الفنادق للمسافرين والسكن املؤقت
توفري , السفر ابالخص عمل احلجوزات للمطاعم والوجبات
احلجز , املعلومات املتعلقة ابلفنادق واالقامة املؤقتة واملطاعم

والتأجري والتوظيف للمؤمترات وقاعات االجتماعات وللغرف 
حجز وأتجري الغرف والقاعات واملساحات , حاتوللمسا

, للندوات والعزائم والكوكتيالت وخدمات االستقبال
يف جمال الفنادق واملطاعم ( ليست لالعمال)االستشارات 

 In the name of: GT LICENSING LUX جي يت اليسانسينغ لوكس اس ايه ار ال : أبسم 
sarl  

 لوكسيمبورغ  2880-ال, رو غويالومي كرول 5 :العنوان 

/ :عنوان التبليغ 
   

 :
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شركة شوبدك للخدمات : أبسم 
 االعالنية 

In the name of: sharekat sho biddak lelkhadamat alelanya  

  ا     :العننا  
:  رام هللا االرسال، عمارة البزار  :عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 31078 30129:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 
  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم: من اجل 

االرشاد واالستشارات يف ادارة وتنظيم , ادارة االعمال
ادارة الشؤون , االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم

العقارية وادارة االعمال العقارية مبا فيها ادارة االعمال 
يف جمال الفنادق واجملمعات الفندقية والشقق واالقامات 

, معلومات االعمال واستشارات االعمال, لفندقيةا
ترويج االعمال عرب كافة الوسائل االعالمية مبا فيها عرب 

( مبا فيها االنرتنت والشبكات)شبكة كمبوترات عاملية 
وابالخ  من خالل وسائل توفري بطاقات الشخصيات 
املهمة وتنظيم وادارة العمليات املتعلقة بوالء 

بطاقات الوالء والتدقيق يف جمال املستهلكني من خالل 
ادارة وتنظيم االعمال خبصوص , ادارة اموارد البشرية

حقيقة ونوعية اخلدمات املقدمة للغري واستشارات 

خدمات املخيمات , تنظيم املسابقات الرايضية, الرايضية
, توفري التسايالت الرايضية, ات االندية الصحيةخدم, الرايضية

أتجري املعدات الرايضية , أتجري مالعب التنس, التعليم الرايضي
, خدمات املتنزهات الرتفياية, خدمات الرتفيه, (غري املركبات)

تنظيم العروض , حترير الربامج االذاعية والتلفزيونية, اليناصيب
تسجيل , هد العروضأتجري مشا, (وكاالت احلجز املسرحية)

انتاج , أتجري الرسوم املتحركة, أتجري افالم الفيديو, الفيديو
, توفري تسايالت مسارح االفالم, حترير افالم الفيديو, االفالم

حجز , خدمات التمثيل, تنظيم االلعاب, خدمات االوركسرتا
توفري , انتاج العروض وتقدمي االداء املباشر, تذاكر العروض

االلعاب املقدمة اونالين عرب شبكة  , ينوتسايالت الكاز 
خدمات التأليف , توفري خدمات عروض التسلية, كمبيوترات

قاعات , حدائق احليواانت, املنتزهات الرتفياية, املوسيقي
التقارير , التصوير الفوتوغرايف, تنظيم مسابقات اجلمال, املوسيقى
, (رفيهت)تنظيم احلفالت , خدمات التقارير االخبارية, املصورة

توفري مواقع الكرتونية لتمكني املستخدمني من نشر التقييمات 
واملشاهدات والتوصيات على االحداث واالنشطة يف اجملال 

ترتيب الندوات للغاايت االعالنية والتجارية وتنظيم , الرتفياي
املسابقات للغاايت الرتوجيية والتجارية ولتحفيز املوظفني مبا فياا 

( االنرتنت والشبكات)علومايت شبكات االتصال امل

 In the name of: GT LICENSING LUX جي يت اليسانسينغ لوكس اس ايه ار ال : أبسم 
sarl  

 لوكسيمبورغ  2880-ال, رو غويالومي كرول 5 :العنوان 

/ :عنوان التبليغ 

   

 :
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  Trade Mark No.: 31082 30197:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 
  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم: من اجل 

االرشاد واالستشارات يف ادارة وتنظيم , ادارة االعمال
ادارة الشؤون , االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم

لعقارية مبا فيها ادارة االعمال العقارية وادارة االعمال ا
يف جمال الفنادق واجملمعات الفندقية والشقق واالقامات 

, معلومات االعمال واستشارات االعمال, الفندقية
ترويج االعمال عرب كافة الوسائل االعالمية مبا فيها عرب 

( مبا فيها االنرتنت والشبكات)شبكة كمبوترات عاملية 
فري بطاقات الشخصيات وابالخ  من خالل وسائل تو 

املهمة وتنظيم وادارة العمليات املتعلقة بوالء 
املستهلكني من خالل بطاقات الوالء والتدقيق يف جمال 

ادارة وتنظيم االعمال خبصوص , ادارة اموارد البشرية
حقيقة ونوعية اخلدمات املقدمة للغري واستشارات 

توفري , االعمال يف جمال السفر وختطيط السفر
, ومات املقارنة للرحالت اجلوية واسعار الفنادقاملعل

, ادارة االعمال وتنظيم االستشارات يف جمال االمتيازات
معلومات االعمال , (التسويقي)التسويق والتواصل 

دراسات املشاريع املتعلقة , والتقارير املتعلقة ابالمتيازات
ادارة االعمال وتنظيم االستشارات , ابلتسويق

, اطار عمل شبكات االمتيازاتواالرشادات ضمن 
خدمات ماحني االمتيازات مبا فيها عمليات االعمال 

ادراة عمليات الفنادق , والتصنيع واملساعدة االدارية
ذري )واملطاعم والكافيتريايت وذرف الشاي والبارات 
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  Trade Mark No.: 31082 31507:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 30 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 10/53/7512 :التاريخ 
رة ادا, ادارة االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم: من اجل 

االرشاد واالستشارات يف ادارة وتنظيم االعمال يف , االعمال
ادارة الشؤون العقارية وادارة االعمال , جمال الفنادق واملطاعم

العقارية مبا فياا ادارة االعمال يف جمال الفنادق واجملمعات 
معلومات االعمال , الفندقية والشقق واالقامات الفندقية

عمال عرب كافة الوسائل ترويج اال, واستشارات االعمال
مبا فياا االنرتنت )االعالمية مبا فياا عرب شبكة كمبوترات عاملية 

وابالخص من خالل وسائل توفري بطاقات ( والشبكات
الشخصيات املامة وتنظيم وادارة العمليات املتعلقة بوالء 
املستالكني من خالل بطاقات الوالء والتدقيق يف جمال ادارة 

ادارة وتنظيم االعمال خبصوص حقيقة ونوعية  ,اموارد البشرية
اخلدمات املقدمة للغري واستشارات االعمال يف جمال السفر 

توفري املعلومات املقارنة للرحالت اجلوية واسعار , وختطيط السفر
, ادارة االعمال وتنظيم االستشارات يف جمال االمتيازات, الفنادق

عمال والتقارير معلومات اال, (التسويقي)التسويق والتواصل 
ادارة , دراسات املشاريع املتعلقة ابلتسويق, املتعلقة ابالمتيازات

االعمال وتنظيم االستشارات واالرشادات ضمن اطار عمل 
خدمات ماحني االمتيازات مبا فياا عمليات , شبكات االمتيازات

ادراة عمليات الفنادق , االعمال والتصنيع واملساعدة االدارية
, (غري االندية)كافيتريايت وغرف الشاي والبارات واملطاعم وال

االعالانت املباشرة , االعالانت يف جمال الفنادق واملطاعم
اونالين عرب شبكة كمبيوتر يف جمال الفنادق واملطاعم 

 In the name of: GT LICENSING LUX جي يت اليسانسينغ لوكس اس ايه ار ال : أبسم 
sarl  

 لوكسيمبورغ  2880-ال, رو غويالومي كرول 5 :العنوان 

/ :عنوان التبليغ 
   

 :
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  Trade Mark No.: 31083 31503:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39 39 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 10/53/7512 :التاريخ 
, حراسة السفرارشاد و , ادارة السفر, نقل املسافرين: من اجل 

خدمات السفر ووكاالت السياحة مبا فياا حجوزات السفر 
التنقل , (ابستثناء حجوزات الفنادق وبيوت االقامة)والعطل 

, التنقل ابلقطارات, التنقل ابجلو, التنقل ابلباصات, ابلسيارات
, ترتيب السفر والعطل, خدمات السياقة, التنقل ابلقوارب

, وكاالت السياحة, والت والرحالتترتيب الرحالت البحرية واجل
حجز املقاعد , أتجري املركبات والسيارات والطائرات والقوارب

توفري , خدمات مواقف السيارات, للسفر وحجوزات السفر
املعلومات املتعلقة ابلعطل والسفر والسياحة واملعلومات اجلغرافية 

اخلدمات االستشارية , مبا فياا اخلرائط وخطوط سري الرحالت
ترتيب العطل , االرشادية املتعلقة ابخلدمات املكورةو 

 In the name of: GT LICENSING LUX جي يت اليسانسينغ لوكس اس ايه ار ال : أبسم 
sarl  

 لوكسيمبورغ  2880-ال, رو غويالومي كرول 5 :العنوان 

/ :عنوان التبليغ 
   

 :
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  Trade Mark No.: 31084 31503:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 31 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 10/53/7512 :التاريخ 
ريب على خدمات التد, خدمات التعليم والتدريس: من اجل 
, توفري املعلومات عن التعليم, (تعليم)االكادمييات , الوظائف

تدريب املشرفني مبا يتعلق ابلعمالء والعمل يف مراكز االتصال 
تدريب طواقم الفنادق مبا , ابهلاتف وابلربيد االلكرتوين وابلفاكس

يتعلق يف حجوزات الفنادق وادارة قواعد البياانت وادارة 
على ادارة الفنادق واحلجوزات عن بعد التدريب , الفنادق

عقد , وابالخص عرب االنرتنت والشبكات الداخلية واخلارجية
االرشاد التعليمي )االرشاد املاين , وترتيب ورش العمل التدريبية

, املساقات املعطاة ضمن الندوات, التدريب العملي, (والتدرييب
, والتعليمية تنظيم املعارض للغاايت الثقافية, مساقات املراسالت

ترتيب وعقد الندوات , ترتيب املسابقات التعليمية او الرتفياية
توفري التسايالت اخلاصة , واملؤمترات واحللقات واللقاءات

نشر واعارة االعمال التعليمية , (تنظيم معارض)ابملتاحف 
انتاج وتقدمي , واالدبية واملوسيقية واالعمال املسموعة واملرئية

, أتجري االفالم للغاايت التعليمية, التعليميةاالفالم للغاايت 
خدمات التصوير الرقمي وخدمات املكتبات واملكتبات 

نشر , اعارة الكتب, التصويرية وخدمات النشر االلكرتوين
ليست )توفري منشورات الكرتونية مباشرة اونالين , الكتب

نشر , النشر االكرتوين املباشر اونالين للدورايت والكتب, (منزلة

 

  Trade Mark No.: 31082 30197:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 
  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم: من اجل 

االرشاد واالستشارات يف ادارة وتنظيم , ادارة االعمال
ادارة الشؤون , االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم

لعقارية مبا فيها ادارة االعمال العقارية وادارة االعمال ا
يف جمال الفنادق واجملمعات الفندقية والشقق واالقامات 

, معلومات االعمال واستشارات االعمال, الفندقية
ترويج االعمال عرب كافة الوسائل االعالمية مبا فيها عرب 

( مبا فيها االنرتنت والشبكات)شبكة كمبوترات عاملية 
فري بطاقات الشخصيات وابالخ  من خالل وسائل تو 

املهمة وتنظيم وادارة العمليات املتعلقة بوالء 
املستهلكني من خالل بطاقات الوالء والتدقيق يف جمال 

ادارة وتنظيم االعمال خبصوص , ادارة اموارد البشرية
حقيقة ونوعية اخلدمات املقدمة للغري واستشارات 

توفري , االعمال يف جمال السفر وختطيط السفر
, ومات املقارنة للرحالت اجلوية واسعار الفنادقاملعل

, ادارة االعمال وتنظيم االستشارات يف جمال االمتيازات
معلومات االعمال , (التسويقي)التسويق والتواصل 

دراسات املشاريع املتعلقة , والتقارير املتعلقة ابالمتيازات
ادارة االعمال وتنظيم االستشارات , ابلتسويق

, اطار عمل شبكات االمتيازاتواالرشادات ضمن 
خدمات ماحني االمتيازات مبا فيها عمليات االعمال 

ادراة عمليات الفنادق , والتصنيع واملساعدة االدارية
ذري )واملطاعم والكافيتريايت وذرف الشاي والبارات 
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  Trade Mark No.: 31082 30197:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 
  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم: من اجل 

االرشاد واالستشارات يف ادارة وتنظيم , ادارة االعمال
ادارة الشؤون , االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم

لعقارية مبا فيها ادارة االعمال العقارية وادارة االعمال ا
يف جمال الفنادق واجملمعات الفندقية والشقق واالقامات 

, معلومات االعمال واستشارات االعمال, الفندقية
ترويج االعمال عرب كافة الوسائل االعالمية مبا فيها عرب 

( مبا فيها االنرتنت والشبكات)شبكة كمبوترات عاملية 
فري بطاقات الشخصيات وابالخ  من خالل وسائل تو 

املهمة وتنظيم وادارة العمليات املتعلقة بوالء 
املستهلكني من خالل بطاقات الوالء والتدقيق يف جمال 

ادارة وتنظيم االعمال خبصوص , ادارة اموارد البشرية
حقيقة ونوعية اخلدمات املقدمة للغري واستشارات 

توفري , االعمال يف جمال السفر وختطيط السفر
, ومات املقارنة للرحالت اجلوية واسعار الفنادقاملعل

, ادارة االعمال وتنظيم االستشارات يف جمال االمتيازات
معلومات االعمال , (التسويقي)التسويق والتواصل 

دراسات املشاريع املتعلقة , والتقارير املتعلقة ابالمتيازات
ادارة االعمال وتنظيم االستشارات , ابلتسويق

, اطار عمل شبكات االمتيازاتواالرشادات ضمن 
خدمات ماحني االمتيازات مبا فيها عمليات االعمال 

ادراة عمليات الفنادق , والتصنيع واملساعدة االدارية
ذري )واملطاعم والكافيتريايت وذرف الشاي والبارات 
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أتجري اطقم ومعدات , (ابستثناء النصوص العامة)النصوص 
الرتفيه , الرتفيه االذاعي, املعلومات الرتفياية, الراديو والتلفزيون

االنشطة , (ترفياية( )العطل)خدمات املخيمات , التلفزيوين
االنشطة , خدمات املرفيان, خدمات النماذج للفنانني, الثقافية

خدمات املخيمات , لرايضيةتنظيم املسابقات ا, الرايضية
, توفري التسايالت الرايضية, خدمات االندية الصحية, الرايضية

أتجري املعدات الرايضية , أتجري مالعب التنس, التعليم الرايضي
, خدمات املتنزهات الرتفياية, خدمات الرتفيه, (غري املركبات)

وض تنظيم العر , حترير الربامج االذاعية والتلفزيونية, اليناصيب
تسجيل , أتجري مشاهد العروض, (وكاالت احلجز املسرحية)

انتاج , أتجري الرسوم املتحركة, أتجري افالم الفيديو, الفيديو
, توفري تسايالت مسارح االفالم, حترير افالم الفيديو, االفالم

حجز , خدمات التمثيل, تنظيم االلعاب, خدمات االوركسرتا
توفري ,  االداء املباشرانتاج العروض وتقدمي, تذاكر العروض

االلعاب املقدمة اونالين عرب شبكة  , تسايالت الكازينو
خدمات التأليف , توفري خدمات عروض التسلية, كمبيوترات

قاعات , حدائق احليواانت, املنتزهات الرتفياية, املوسيقي
التقارير , التصوير الفوتوغرايف, تنظيم مسابقات اجلمال, املوسيقى
, (ترفيه)تنظيم احلفالت , التقارير االخبارية خدمات, املصورة

توفري مواقع الكرتونية لتمكني املستخدمني من نشر التقييمات 
واملشاهدات والتوصيات على االحداث واالنشطة يف اجملال 

ترتيب الندوات للغاايت االعالنية والتجارية وتنظيم , الرتفياي
ز املوظفني مبا فياا املسابقات للغاايت الرتوجيية والتجارية ولتحفي

( االنرتنت والشبكات)شبكات االتصال املعلومايت 
 In the name of: GT LICENSING LUX اليسانسينغ لوكس اس ايه ار ال جي يت : أبسم 

sarl  
 لوكسيمبورغ  2880-ال, رو غويالومي كرول 5 :العنوان 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 19  
 

  Trade Mark No.: 31084 31503:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 31 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 10/53/7512 :التاريخ 
ريب على خدمات التد, خدمات التعليم والتدريس: من اجل 
, توفري املعلومات عن التعليم, (تعليم)االكادمييات , الوظائف

تدريب املشرفني مبا يتعلق ابلعمالء والعمل يف مراكز االتصال 
تدريب طواقم الفنادق مبا , ابهلاتف وابلربيد االلكرتوين وابلفاكس

يتعلق يف حجوزات الفنادق وادارة قواعد البياانت وادارة 
على ادارة الفنادق واحلجوزات عن بعد التدريب , الفنادق

عقد , وابالخص عرب االنرتنت والشبكات الداخلية واخلارجية
االرشاد التعليمي )االرشاد املاين , وترتيب ورش العمل التدريبية

, املساقات املعطاة ضمن الندوات, التدريب العملي, (والتدرييب
, والتعليمية تنظيم املعارض للغاايت الثقافية, مساقات املراسالت

ترتيب وعقد الندوات , ترتيب املسابقات التعليمية او الرتفياية
توفري التسايالت اخلاصة , واملؤمترات واحللقات واللقاءات

نشر واعارة االعمال التعليمية , (تنظيم معارض)ابملتاحف 
انتاج وتقدمي , واالدبية واملوسيقية واالعمال املسموعة واملرئية

, أتجري االفالم للغاايت التعليمية, التعليميةاالفالم للغاايت 
خدمات التصوير الرقمي وخدمات املكتبات واملكتبات 

نشر , اعارة الكتب, التصويرية وخدمات النشر االلكرتوين
ليست )توفري منشورات الكرتونية مباشرة اونالين , الكتب

نشر , النشر االكرتوين املباشر اونالين للدورايت والكتب, (منزلة
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  Trade Mark No.: 31082 30197:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 
  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم: من اجل 

االرشاد واالستشارات يف ادارة وتنظيم , ادارة االعمال
ادارة الشؤون , االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم

لعقارية مبا فيها ادارة االعمال العقارية وادارة االعمال ا
يف جمال الفنادق واجملمعات الفندقية والشقق واالقامات 

, معلومات االعمال واستشارات االعمال, الفندقية
ترويج االعمال عرب كافة الوسائل االعالمية مبا فيها عرب 

( مبا فيها االنرتنت والشبكات)شبكة كمبوترات عاملية 
فري بطاقات الشخصيات وابالخ  من خالل وسائل تو 

املهمة وتنظيم وادارة العمليات املتعلقة بوالء 
املستهلكني من خالل بطاقات الوالء والتدقيق يف جمال 

ادارة وتنظيم االعمال خبصوص , ادارة اموارد البشرية
حقيقة ونوعية اخلدمات املقدمة للغري واستشارات 

توفري , االعمال يف جمال السفر وختطيط السفر
, ومات املقارنة للرحالت اجلوية واسعار الفنادقاملعل

, ادارة االعمال وتنظيم االستشارات يف جمال االمتيازات
معلومات االعمال , (التسويقي)التسويق والتواصل 

دراسات املشاريع املتعلقة , والتقارير املتعلقة ابالمتيازات
ادارة االعمال وتنظيم االستشارات , ابلتسويق

, اطار عمل شبكات االمتيازاتواالرشادات ضمن 
خدمات ماحني االمتيازات مبا فيها عمليات االعمال 

ادراة عمليات الفنادق , والتصنيع واملساعدة االدارية
ذري )واملطاعم والكافيتريايت وذرف الشاي والبارات 

54

 75  
 

  Trade Mark No.: 31085 31500:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 33 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 10/53/7512 :التاريخ 
, خدمات توفري الطعام والشراب, اخلدمات الفندقية: من اجل 

ايت وغرف الشاي خدمات الفنادق والكافيتري , االقامة املؤقتة
وكاالت السفر ابالخص خدمة , (ابستثناء االندية)والبارات 

خدمات وكاالت , غرف الفنادق للمسافرين والسكن املؤقت
توفري , السفر ابالخص عمل احلجوزات للمطاعم والوجبات
احلجز , املعلومات املتعلقة ابلفنادق واالقامة املؤقتة واملطاعم

ت وقاعات االجتماعات وللغرف والتأجري والتوظيف للمؤمترا
حجز وأتجري الغرف والقاعات واملساحات , وللمساحات

, للندوات والعزائم والكوكتيالت وخدمات االستقبال
يف جمال الفنادق واملطاعم ( ليست لالعمال)االستشارات 

 In the name of: GT LICENSING LUX جي يت اليسانسينغ لوكس اس ايه ار ال : أبسم 
sarl  

 لوكسيمبورغ  2880-ال, رو غويالومي كرول 5 :العنوان 

/  :تبليغ عنوان ال
  

 :

 

  

أتجري اطقم ومعدات , (ابستثناء النصوص العامة)النصوص 
الرتفيه , الرتفيه االذاعي, املعلومات الرتفياية, الراديو والتلفزيون

االنشطة , (ترفياية( )العطل)خدمات املخيمات , التلفزيوين
االنشطة , خدمات املرفيان, خدمات النماذج للفنانني, الثقافية

خدمات املخيمات , لرايضيةتنظيم املسابقات ا, الرايضية
, توفري التسايالت الرايضية, خدمات االندية الصحية, الرايضية

أتجري املعدات الرايضية , أتجري مالعب التنس, التعليم الرايضي
, خدمات املتنزهات الرتفياية, خدمات الرتفيه, (غري املركبات)

وض تنظيم العر , حترير الربامج االذاعية والتلفزيونية, اليناصيب
تسجيل , أتجري مشاهد العروض, (وكاالت احلجز املسرحية)

انتاج , أتجري الرسوم املتحركة, أتجري افالم الفيديو, الفيديو
, توفري تسايالت مسارح االفالم, حترير افالم الفيديو, االفالم

حجز , خدمات التمثيل, تنظيم االلعاب, خدمات االوركسرتا
توفري ,  االداء املباشرانتاج العروض وتقدمي, تذاكر العروض

االلعاب املقدمة اونالين عرب شبكة  , تسايالت الكازينو
خدمات التأليف , توفري خدمات عروض التسلية, كمبيوترات

قاعات , حدائق احليواانت, املنتزهات الرتفياية, املوسيقي
التقارير , التصوير الفوتوغرايف, تنظيم مسابقات اجلمال, املوسيقى
, (ترفيه)تنظيم احلفالت , التقارير االخبارية خدمات, املصورة

توفري مواقع الكرتونية لتمكني املستخدمني من نشر التقييمات 
واملشاهدات والتوصيات على االحداث واالنشطة يف اجملال 

ترتيب الندوات للغاايت االعالنية والتجارية وتنظيم , الرتفياي
ز املوظفني مبا فياا املسابقات للغاايت الرتوجيية والتجارية ولتحفي

( االنرتنت والشبكات)شبكات االتصال املعلومايت 
 In the name of: GT LICENSING LUX اليسانسينغ لوكس اس ايه ار ال جي يت : أبسم 

sarl  
 لوكسيمبورغ  2880-ال, رو غويالومي كرول 5 :العنوان 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :
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خدمات الفنادق , االقامة املؤقتة, والشراب
ابستثناء )والكافيتريايت وذرف الشاي والبارات 

وكاالت السفر ابالخ  خدمة ذرف الفنادق , (االندية
خدمات وكاالت السفر , للمسافرين والسكن املؤقت

توفري , ابالخ  عمل احلجوزات للمطاعم والوجبات
, املعلومات املتعلقة ابلفنادق واالقامة املؤقتة واملطاعم
احلجز والتأجري والتوظيف للمؤمترات وقاعات 

حجز وأتجري , االجتماعات وللغرف وللمساحات
الغرف والقاعات واملساحات للندوات والعزائم 

االستشارات , والكوكتيالت وخدمات االستقبال
عم يف جمال الفنادق واملطا( ليست لالعمال)

جي يت اليسانسينغ : أبسم 
 لوكس اس ايه ار ال 

In the name of: GT LICENSING LUX sarl  

,  ي غووونيحيم  يوووريل 5 :العنووونا  
 لنيس م ن غ  1222-ال

/  :عنوان التبليغ 
  

 :
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  Trade Mark No.: 31086 30196:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 
  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
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  Trade Mark No.: 31086 31501:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 30 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 10/53/7512 :التاريخ 
ادارة , االعمال يف جمال الفنادق واملطاعمادارة : من اجل 

االرشاد واالستشارات يف ادارة وتنظيم االعمال يف , االعمال
ادارة الشؤون العقارية وادارة االعمال , جمال الفنادق واملطاعم

العقارية مبا فياا ادارة االعمال يف جمال الفنادق واجملمعات 
ت االعمال معلوما, الفندقية والشقق واالقامات الفندقية

ترويج االعمال عرب كافة الوسائل , واستشارات االعمال
مبا فياا )االعالمية مبا فياا عرب شبكة كمبوترات عاملية 

وابالخص من خالل وسائل توفري ( االنرتنت والشبكات
بطاقات الشخصيات املامة وتنظيم وادارة العمليات املتعلقة 

التدقيق يف جمال بوالء املستالكني من خالل بطاقات الوالء و 
ادارة وتنظيم االعمال خبصوص حقيقة , ادارة اموارد البشرية

ونوعية اخلدمات املقدمة للغري واستشارات االعمال يف جمال 
توفري املعلومات املقارنة للرحالت , السفر وختطيط السفر
ادارة االعمال وتنظيم االستشارات يف , اجلوية واسعار الفنادق

معلومات , (التسويقي)تسويق والتواصل ال, جمال االمتيازات
دراسات املشاريع , االعمال والتقارير املتعلقة ابالمتيازات

ادارة االعمال وتنظيم االستشارات , املتعلقة ابلتسويق
خدمات , واالرشادات ضمن اطار عمل شبكات االمتيازات

ماحني االمتيازات مبا فياا عمليات االعمال والتصنيع 
ادراة عمليات الفنادق واملطاعم , يةواملساعدة االدار 

, (غري االندية)والكافيتريايت وغرف الشاي والبارات 

االعالانت املباشرة , االعالانت يف جمال الفنادق واملطاعم
اونالين عرب شبكة كمبيوتر يف جمال الفنادق واملطاعم 

 In the name of: GT LICENSING LUX جي يت اليسانسينغ لوكس اس ايه ار ال : أبسم 
sarl  

 2880-ال, رو غووووووووووووويالومي كوووووووووووورول 5 :العنووووووووووووان 
 لوكسيمبورغ 

/ :عنوان التبليغ 
   

 :
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خدمات الفنادق , االقامة املؤقتة, والشراب
ابستثناء )والكافيتريايت وذرف الشاي والبارات 

وكاالت السفر ابالخ  خدمة ذرف الفنادق , (االندية
خدمات وكاالت السفر , للمسافرين والسكن املؤقت

توفري , ابالخ  عمل احلجوزات للمطاعم والوجبات
, املعلومات املتعلقة ابلفنادق واالقامة املؤقتة واملطاعم
احلجز والتأجري والتوظيف للمؤمترات وقاعات 

حجز وأتجري , االجتماعات وللغرف وللمساحات
الغرف والقاعات واملساحات للندوات والعزائم 

االستشارات , والكوكتيالت وخدمات االستقبال
عم يف جمال الفنادق واملطا( ليست لالعمال)

جي يت اليسانسينغ : أبسم 
 لوكس اس ايه ار ال 

In the name of: GT LICENSING LUX sarl  

,  ي غووونيحيم  يوووريل 5 :العنووونا  
 لنيس م ن غ  1222-ال

/  :عنوان التبليغ 
  

 :
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  Trade Mark No.: 31086 30196:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 
  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 

خدمات الفنادق , االقامة املؤقتة, والشراب
ابستثناء )والكافيتريايت وذرف الشاي والبارات 

وكاالت السفر ابالخ  خدمة ذرف الفنادق , (االندية
خدمات وكاالت السفر , للمسافرين والسكن املؤقت

توفري , ابالخ  عمل احلجوزات للمطاعم والوجبات
, املعلومات املتعلقة ابلفنادق واالقامة املؤقتة واملطاعم
احلجز والتأجري والتوظيف للمؤمترات وقاعات 

حجز وأتجري , االجتماعات وللغرف وللمساحات
الغرف والقاعات واملساحات للندوات والعزائم 

االستشارات , والكوكتيالت وخدمات االستقبال
عم يف جمال الفنادق واملطا( ليست لالعمال)

جي يت اليسانسينغ : أبسم 
 لوكس اس ايه ار ال 

In the name of: GT LICENSING LUX sarl  

,  ي غووونيحيم  يوووريل 5 :العنووونا  
 لنيس م ن غ  1222-ال

/  :عنوان التبليغ 
  

 :
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  Trade Mark No.: 31086 30196:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 
  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 

 77  
 

  Trade Mark No.: 31087 31502:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39 39 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 10/53/7512 :التاريخ 
, ارشاد وحراسة السفر, ادارة السفر, قل املسافرينن: من اجل 

خدمات السفر ووكاالت السياحة مبا فياا حجوزات السفر 
التنقل , (ابستثناء حجوزات الفنادق وبيوت االقامة)والعطل 

, التنقل ابلقطارات, التنقل ابجلو, التنقل ابلباصات, ابلسيارات
, والعطلترتيب السفر , خدمات السياقة, التنقل ابلقوارب

, وكاالت السياحة, ترتيب الرحالت البحرية واجلوالت والرحالت
حجز املقاعد , أتجري املركبات والسيارات والطائرات والقوارب

توفري , خدمات مواقف السيارات, للسفر وحجوزات السفر
املعلومات املتعلقة ابلعطل والسفر والسياحة واملعلومات اجلغرافية 

اخلدمات االستشارية , سري الرحالت مبا فياا اخلرائط وخطوط
ترتيب العطل , واالرشادية املتعلقة ابخلدمات املكورة

 In the name of: GT LICENSING LUX جي يت اليسانسينغ لوكس اس ايه ار ال : أبسم 
sarl  

 لوكسيمبورغ  2880-ال, رو غويالومي كرول 5 :العنوان 

 :عنوان التبليغ 
 /  

 :
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  Trade Mark No.: 31088 31500:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 33 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 10/53/7512 :التاريخ 
, خدمات توفري الطعام والشراب, دمات الفندقيةاخل: من اجل 

خدمات الفنادق والكافيتريايت وغرف الشاي , االقامة املؤقتة
وكاالت السفر ابالخص خدمة , (ابستثناء االندية)والبارات 

خدمات وكاالت , غرف الفنادق للمسافرين والسكن املؤقت
توفري , السفر ابالخص عمل احلجوزات للمطاعم والوجبات

احلجز , علومات املتعلقة ابلفنادق واالقامة املؤقتة واملطاعمامل
والتأجري والتوظيف للمؤمترات وقاعات االجتماعات وللغرف 

حجز وأتجري الغرف والقاعات واملساحات , وللمساحات
, للندوات والعزائم والكوكتيالت وخدمات االستقبال

 يف جمال الفنادق واملطاعم( ليست لالعمال)االستشارات 

 In the name of: GT LICENSING LUX جي يت اليسانسينغ لوكس اس ايه ار ال : أبسم 
sarl  

 لوكسيمبورغ  2880-ال, رو غويالومي كرول 5 :العنوان 

/ :عنوان التبليغ 
   

 :
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 71  
 

  Trade Mark No.: 31089 30195:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 
  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم: من اجل 

االرشاد واالستشارات يف ادارة وتنظيم , ادارة االعمال
ادارة الشؤون , االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم

العقارية وادارة االعمال العقارية مبا فيها ادارة االعمال 
يف جمال الفنادق واجملمعات الفندقية والشقق واالقامات 

, معلومات االعمال واستشارات االعمال, الفندقية
ترويج االعمال عرب كافة الوسائل االعالمية مبا فيها عرب 

( مبا فيها االنرتنت والشبكات)شبكة كمبوترات عاملية 
وابالخ  من خالل وسائل توفري بطاقات الشخصيات 
املهمة وتنظيم وادارة العمليات املتعلقة بوالء 

والء والتدقيق يف جمال املستهلكني من خالل بطاقات ال
ادارة وتنظيم االعمال خبصوص , ادارة اموارد البشرية

حقيقة ونوعية اخلدمات املقدمة للغري واستشارات 
توفري , االعمال يف جمال السفر وختطيط السفر

, املعلومات املقارنة للرحالت اجلوية واسعار الفنادق
, اتادارة االعمال وتنظيم االستشارات يف جمال االمتياز 

معلومات االعمال , (التسويقي)التسويق والتواصل 
دراسات املشاريع املتعلقة , والتقارير املتعلقة ابالمتيازات

 73  
 

  Trade Mark No.: 31089 31509:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 30 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 10/53/7512 :التاريخ 
ادارة , ادارة االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم: من اجل 

رات يف ادارة وتنظيم االعمال يف االرشاد واالستشا, االعمال
ادارة الشؤون العقارية وادارة االعمال , جمال الفنادق واملطاعم

العقارية مبا فياا ادارة االعمال يف جمال الفنادق واجملمعات 
معلومات االعمال , الفندقية والشقق واالقامات الفندقية

ترويج االعمال عرب كافة الوسائل , واستشارات االعمال
مبا فياا االنرتنت )مية مبا فياا عرب شبكة كمبوترات عاملية االعال

وابالخص من خالل وسائل توفري بطاقات ( والشبكات
الشخصيات املامة وتنظيم وادارة العمليات املتعلقة بوالء 
املستالكني من خالل بطاقات الوالء والتدقيق يف جمال ادارة 

حقيقة ونوعية ادارة وتنظيم االعمال خبصوص , اموارد البشرية
اخلدمات املقدمة للغري واستشارات االعمال يف جمال السفر 

توفري املعلومات املقارنة للرحالت اجلوية واسعار , وختطيط السفر
, ادارة االعمال وتنظيم االستشارات يف جمال االمتيازات, الفنادق

معلومات االعمال والتقارير , (التسويقي)التسويق والتواصل 
ادارة , دراسات املشاريع املتعلقة ابلتسويق, متيازاتاملتعلقة ابال

االعمال وتنظيم االستشارات واالرشادات ضمن اطار عمل 

 

  Trade Mark No.: 31088 31500:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 33 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 10/53/7512 :التاريخ 
, خدمات توفري الطعام والشراب, دمات الفندقيةاخل: من اجل 

خدمات الفنادق والكافيتريايت وغرف الشاي , االقامة املؤقتة
وكاالت السفر ابالخص خدمة , (ابستثناء االندية)والبارات 

خدمات وكاالت , غرف الفنادق للمسافرين والسكن املؤقت
توفري , السفر ابالخص عمل احلجوزات للمطاعم والوجبات

احلجز , علومات املتعلقة ابلفنادق واالقامة املؤقتة واملطاعمامل
والتأجري والتوظيف للمؤمترات وقاعات االجتماعات وللغرف 

حجز وأتجري الغرف والقاعات واملساحات , وللمساحات
, للندوات والعزائم والكوكتيالت وخدمات االستقبال

 يف جمال الفنادق واملطاعم( ليست لالعمال)االستشارات 

 In the name of: GT LICENSING LUX جي يت اليسانسينغ لوكس اس ايه ار ال : أبسم 
sarl  

 لوكسيمبورغ  2880-ال, رو غويالومي كرول 5 :العنوان 

/ :عنوان التبليغ 
   

 :
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ادارة االعمال وتنظيم االستشارات , ابلتسويق
, واالرشادات ضمن اطار عمل شبكات االمتيازات

خدمات ماحني االمتيازات مبا فيها عمليات االعمال 
ادراة عمليات الفنادق , االداريةوالتصنيع واملساعدة 

ذري )واملطاعم والكافيتريايت وذرف الشاي والبارات 
, االعالانت يف جمال الفنادق واملطاعم, (االندية

االعالانت املباشرة اونالين عرب شبكة كمبيوتر يف جمال 
الفنادق واملطاعم 

جي يت اليسانسينغ : أبسم 
 لوكس اس ايه ار ال 

In the name of: GT LICENSING LUX sarl  

,  ي غووونيحيم  يوووريل 5 :العنووونا  
 لنيس م ن غ  1222-ال

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 79  
 

  Trade Mark No.: 31090 30151:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39 35 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
ارشاد وحراسة , ادارة السفر, نقل املسافرين: من اجل 

خدمات السفر ووكاالت السياحة مبا فيها , السفر
ابستثناء حجوزات الفنادق )حجوزات السفر والعطل 

59

خدمات ماحني االمتيازات مبا فياا عمليات , شبكات االمتيازات
ادراة عمليات الفنادق , االعمال والتصنيع واملساعدة االدارية

, (غري االندية)ات واملطاعم والكافيتريايت وغرف الشاي والبار 
االعالانت املباشرة , االعالانت يف جمال الفنادق واملطاعم

اونالين عرب شبكة كمبيوتر يف جمال الفنادق واملطاعم 
جي يت اليسانسينغ : أبسم 

 لوكس اس ايه ار ال 
In the name of: GT LICENSING LUX sarl  

, رو غووووويالومي كوووورول 5 :العنوووووان 
 لوكسيمبورغ  2880-ال

/  :عنوان التبليغ 
  

 :
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  Trade Mark No.: 31090 31595:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39 39 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 10/53/7512 :التاريخ 
, ارشاد وحراسة السفر, ادارة السفر, نقل املسافرين: من اجل 

السياحة مبا فياا حجوزات السفر  خدمات السفر ووكاالت
التنقل , (ابستثناء حجوزات الفنادق وبيوت االقامة)والعطل 

, التنقل ابلقطارات, التنقل ابجلو, التنقل ابلباصات, ابلسيارات
, ترتيب السفر والعطل, خدمات السياقة, التنقل ابلقوارب

, وكاالت السياحة, ترتيب الرحالت البحرية واجلوالت والرحالت
حجز املقاعد , جري املركبات والسيارات والطائرات والقواربأت

توفري , خدمات مواقف السيارات, للسفر وحجوزات السفر
املعلومات املتعلقة ابلعطل والسفر والسياحة واملعلومات اجلغرافية 

اخلدمات االستشارية , مبا فياا اخلرائط وخطوط سري الرحالت
ترتيب العطل , ورةواالرشادية املتعلقة ابخلدمات املك

 In the name of: GT LICENSING LUX جي يت اليسانسينغ لوكس اس ايه ار ال : أبسم 
sarl  

 لوكسيمبورغ  2880-ال, رو غويالومي كرول 5 :العنوان 

 :عنوان التبليغ 
 /  

 :

 73  
 

  Trade Mark No.: 31089 31509:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 30 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 10/53/7512 :التاريخ 
ادارة , ادارة االعمال يف جمال الفنادق واملطاعم: من اجل 

رات يف ادارة وتنظيم االعمال يف االرشاد واالستشا, االعمال
ادارة الشؤون العقارية وادارة االعمال , جمال الفنادق واملطاعم

العقارية مبا فياا ادارة االعمال يف جمال الفنادق واجملمعات 
معلومات االعمال , الفندقية والشقق واالقامات الفندقية

ترويج االعمال عرب كافة الوسائل , واستشارات االعمال
مبا فياا االنرتنت )مية مبا فياا عرب شبكة كمبوترات عاملية االعال

وابالخص من خالل وسائل توفري بطاقات ( والشبكات
الشخصيات املامة وتنظيم وادارة العمليات املتعلقة بوالء 
املستالكني من خالل بطاقات الوالء والتدقيق يف جمال ادارة 

حقيقة ونوعية ادارة وتنظيم االعمال خبصوص , اموارد البشرية
اخلدمات املقدمة للغري واستشارات االعمال يف جمال السفر 

توفري املعلومات املقارنة للرحالت اجلوية واسعار , وختطيط السفر
, ادارة االعمال وتنظيم االستشارات يف جمال االمتيازات, الفنادق

معلومات االعمال والتقارير , (التسويقي)التسويق والتواصل 
ادارة , دراسات املشاريع املتعلقة ابلتسويق, متيازاتاملتعلقة ابال

االعمال وتنظيم االستشارات واالرشادات ضمن اطار عمل 
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ادارة االعمال وتنظيم االستشارات , ابلتسويق
, واالرشادات ضمن اطار عمل شبكات االمتيازات

خدمات ماحني االمتيازات مبا فيها عمليات االعمال 
ادراة عمليات الفنادق , االداريةوالتصنيع واملساعدة 

ذري )واملطاعم والكافيتريايت وذرف الشاي والبارات 
, االعالانت يف جمال الفنادق واملطاعم, (االندية

االعالانت املباشرة اونالين عرب شبكة كمبيوتر يف جمال 
الفنادق واملطاعم 

جي يت اليسانسينغ : أبسم 
 لوكس اس ايه ار ال 

In the name of: GT LICENSING LUX sarl  

,  ي غووونيحيم  يوووريل 5 :العنووونا  
 لنيس م ن غ  1222-ال

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 79  
 

  Trade Mark No.: 31090 30151:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39 35 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 09/13/7102 :التاريخ 
ارشاد وحراسة , ادارة السفر, نقل املسافرين: من اجل 

خدمات السفر ووكاالت السياحة مبا فيها , السفر
ابستثناء حجوزات الفنادق )حجوزات السفر والعطل 

60

 71  
 

  Trade Mark No.: 31091 31591:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 33 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 10/53/7512 :التاريخ 
, خدمات توفري الطعام والشراب, اخلدمات الفندقية: من اجل 

الفنادق والكافيتريايت وغرف الشاي  خدمات, االقامة املؤقتة
وكاالت السفر ابالخص خدمة , (ابستثناء االندية)والبارات 

خدمات وكاالت , غرف الفنادق للمسافرين والسكن املؤقت
توفري , السفر ابالخص عمل احلجوزات للمطاعم والوجبات
احلجز , املعلومات املتعلقة ابلفنادق واالقامة املؤقتة واملطاعم

 والتوظيف للمؤمترات وقاعات االجتماعات وللغرف والتأجري
حجز وأتجري الغرف والقاعات واملساحات , وللمساحات

, للندوات والعزائم والكوكتيالت وخدمات االستقبال
يف جمال الفنادق واملطاعم ( ليست لالعمال)االستشارات 

جي يت اليسانسينغ : أبسم 
 لوكس اس ايه ار ال 

In the name of: GT LICENSING LUX sarl  

, رو غووووويالومي كوووورول 5 :العنوووووان 
 لوكسيمبورغ  2880-ال

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 70  
 

  Trade Mark No.: 31090 31595:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39 39 :يف الصنف 

  Date: 15/03/2017 10/53/7512 :التاريخ 
, ارشاد وحراسة السفر, ادارة السفر, نقل املسافرين: من اجل 

السياحة مبا فياا حجوزات السفر  خدمات السفر ووكاالت
التنقل , (ابستثناء حجوزات الفنادق وبيوت االقامة)والعطل 

, التنقل ابلقطارات, التنقل ابجلو, التنقل ابلباصات, ابلسيارات
, ترتيب السفر والعطل, خدمات السياقة, التنقل ابلقوارب

, وكاالت السياحة, ترتيب الرحالت البحرية واجلوالت والرحالت
حجز املقاعد , جري املركبات والسيارات والطائرات والقواربأت

توفري , خدمات مواقف السيارات, للسفر وحجوزات السفر
املعلومات املتعلقة ابلعطل والسفر والسياحة واملعلومات اجلغرافية 

اخلدمات االستشارية , مبا فياا اخلرائط وخطوط سري الرحالت
ترتيب العطل , ورةواالرشادية املتعلقة ابخلدمات املك

 In the name of: GT LICENSING LUX جي يت اليسانسينغ لوكس اس ايه ار ال : أبسم 
sarl  

 لوكسيمبورغ  2880-ال, رو غويالومي كرول 5 :العنوان 

 :عنوان التبليغ 
 /  

 :
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اآلالم، العدوى، االلتهاابت، اضطراابت اهلرموانت، 
اضطراابت العظام، واالضطراابت العقلية؛ الكيميائية، 
الكواشف التحليلية والتشخيصية لالستخدام يف اجلسم 
احلي؛ املسكنات؛ اهلرموانت؛ التأثريات النفسية؛ 

اب؛ العوامل مضاّدات العدوى؛ مضادات االلته
. املضاّدة ملرض السرطان

  In the name of: .Exelixis, Inc . إكسيليكسيز، إنك: أبسم 
ه سوو  جرانوود ،ف ن وونا  213 :العنوونا  

سووو ي  سووو   فرانس سوووكن سووو  ه ووو  
 ا النال  ت المتحدة األمريك و  21323

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31129 30075:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :الصنف يف 

  Date: 21/03/2017 70/13/7102 :التاريخ 
ف .ب.واقي الشمس س 07فيتاكرمي ب: من اجل 

 91ف .ب.واقي الشمس س 07فيتاكرمي ب 31
 07مرطب وجمدد خالاي فيتاكرمي ب 07فيتاكرمي ب

بلسم للعيون فيتاكرمي  07حليب اجلسم فيتاكرمي ب
مضاد التجاعيد  07بلتفتيح البشرة فيتاكرمي  07ب

61

62

خدمات الفنادق , االقامة املؤقتة, والشراب
ابستثناء )والكافيتريايت وذرف الشاي والبارات 

وكاالت السفر ابالخ  خدمة ذرف الفنادق , (االندية
خدمات وكاالت السفر , للمسافرين والسكن املؤقت

توفري , ابالخ  عمل احلجوزات للمطاعم والوجبات
, املعلومات املتعلقة ابلفنادق واالقامة املؤقتة واملطاعم
احلجز والتأجري والتوظيف للمؤمترات وقاعات 

حجز وأتجري , االجتماعات وللغرف وللمساحات
الغرف والقاعات واملساحات للندوات والعزائم 

االستشارات , والكوكتيالت وخدمات االستقبال
عم يف جمال الفنادق واملطا( ليست لالعمال)

جي يت اليسانسينغ : أبسم 
 لوكس اس ايه ار ال 

In the name of: GT LICENSING LUX sarl  

,  ي غووونيحيم  يوووريل 5 :العنووونا  
 لنيس م ن غ  1222-ال

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31109 30015:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 
  Date: 19/03/2017 05/13/7102 :التاريخ 
مستحضرات صيدالنية ملعاجلة السرطان، : من اجل 

 1 
 

  Trade Mark No.: 31109 31159:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 0 :يف الصنف 

  Date: 19/03/2017 19/53/7512 :التاريخ 
مستحضرات صيدالنية ملعاجلة السرطان، اآلالم، : جل من ا

العدوى، االلتااابت، اضطراابت اهلرموانت، اضطراابت العظام، 
واالضطراابت العقلية؛ الكيميائية، الكواشف التحليلية 
والتشخيصية لالستخدام يف اجلسم احلي؛ املسكنات؛ اهلرموانت؛ 

اللتااب؛ التأثريات النفسية؛ مضاّدات العدوى؛ مضادات ا
. العوامل املضاّدة ملرض السرطان

  In the name of: .Exelixis, Inc . إكسيليكسيز، إنك: أبسم 
إيسوووووود جرانوووووود  سينيووووووو، سوووووواو  سووووووان  022 :العنوووووووان 

 ، الواليات المتحدة األمريكية  08282سرانسيسكو سي إيه 
 –سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  3327ب .ص 
 :

 

  

 1 
 

  Trade Mark No.: 31129 31179:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :نف يف الص
  Date: 21/03/2017 71/53/7512 :التاريخ 

 35ف .ب.واقي الشمس س 17فيتاكرمي ب: من اجل 
 17فيتاكرمي ب 05ف .ب.واقي الشمس س 17فيتاكرمي ب

حليب اجلسم فيتاكرمي  17مرطب وجمدد خالاي فيتاكرمي ب
لتفتيح البشرة فيتاكرمي  17بلسم للعيون فيتاكرمي ب 17ب
مضاد التجاعيد  17ب

  In the name of: Darvidis S.A أ .س دارفيدس: أبسم 
 -بوسووووين   2238 - 28شووووارا جرانوووود ريووووو  :العنوووووان 
 سويسرا 
:  عمارة البزار  -شارع االرسال  -رام هللا  :عنوان التبليغ 

  مشروطه بعدم منح محاية على كلمة 
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  In the name of: Darvidis S.A أ .دارفيدس س: أبسم 
 - 12عووو    جرانووود  يووون  :العنووونا  
 سنيسرا  -ينس نال  1301

عمارة  -شارع االرسال  -رام هللا  :عنوان التبليغ 
 البزار 

 :

  مشروطه بعدم منح محاية على كلمة 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31148 30019:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 2 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
أجهزة تفقيس البيض، فرجوانت كربونية : من اجل 

وحامالت فرجوانت، فرجوانت تشغيل، مراوح 
فرجوانت 

كارديس إيليكرتيك : أبسم 
ساانيي يف تيكاريت أنونيم 

 سريكييت 

In the name of: KARDES ELEKTRIK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI  

: هسك  لننود ا ،سوف لت    وا :العننا  
ف تري   /ي س نل س ف كنا اس،ن نل 6

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

 :

 

63

64

  In the name of: Darvidis S.A أ .دارفيدس س: أبسم 
 - 12عووو    جرانووود  يووون  :العنووونا  
 سنيسرا  -ينس نال  1301

عمارة  -شارع االرسال  -رام هللا  :عنوان التبليغ 
 البزار 

 :

  مشروطه بعدم منح محاية على كلمة 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31148 30019:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 2 :يف الصنف 

  Date: 22/03/2017 77/13/7102 :التاريخ 
أجهزة تفقيس البيض، فرجوانت كربونية : من اجل 

وحامالت فرجوانت، فرجوانت تشغيل، مراوح 
فرجوانت 

كارديس إيليكرتيك : أبسم 
ساانيي يف تيكاريت أنونيم 

 سريكييت 

In the name of: KARDES ELEKTRIK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI  

: هسك  لننود ا ،سوف لت    وا :العننا  
ف تري   /ي س نل س ف كنا اس،ن نل 6

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

 :

 
 0 

 

  Trade Mark No.: 31177 30022:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 10 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 79/13/7102 :التاريخ 
, التدريب, خدمات التعليم والتهييب: من اجل 

األنشطة الرايضية والثقافية , الرتفيه
هيال يت يف استوديو : أبسم 

 . م.م.تلفزيوين ذ
In the name of: Hayla TV TV Studio L.L.C.  

 -االم  ات العر  وو المتحودة  :العننا  
مريووووز  -ال رعوووو ء االيلوووو   -ديوووو  

 031ال رعووووووو ء لحدمووووووو ل مكتوووووووب 
  23521صنديق يريد   ا 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 5  
 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31177 30022:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 10 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 79/13/7102 :التاريخ 
, التدريب, خدمات التعليم والتهييب: من اجل 

األنشطة الرايضية والثقافية , الرتفيه
هيال يت يف استوديو : أبسم 

 . م.م.تلفزيوين ذ
In the name of: Hayla TV TV Studio L.L.C.  

 -االم  ات العر  وو المتحودة  :العننا  
مريووووز  -ال رعوووو ء االيلوووو   -ديوووو  

 031ال رعووووووو ء لحدمووووووو ل مكتوووووووب 
  23521صنديق يريد   ا 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 5  
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  Trade Mark No.: 31182 30097:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18 09 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 79/13/7102 :التاريخ 
احلقائب احملمولة املستعملة جلميع االذراض : من اجل 

وحتديدا حقائب اليد وحقائب الكتف وحقائب حتمل 
ابليد وحقائب مصنوعة من النسيج املتني وشنط الظهر 
وحقائب الساعي وحقائب جلميع االذراض وحقائب 

. لشاطئ البحر وحقائب االحيية، احملافظ، املظالت
ألدو ذروب إنرتانشوانل : أبسم 

 أي جي 
In the name of: Aldo Group International AG  

 6013ا 2ل ندنشوووووووتراس  :العنووووووونا  
 يغا سنيسرا /ب  

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31182 30097:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18 09 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 79/13/7102 :التاريخ 
احلقائب احملمولة املستعملة جلميع االذراض : من اجل 

وحتديدا حقائب اليد وحقائب الكتف وحقائب حتمل 
ابليد وحقائب مصنوعة من النسيج املتني وشنط الظهر 
وحقائب الساعي وحقائب جلميع االذراض وحقائب 

. لشاطئ البحر وحقائب االحيية، احملافظ، املظالت
ألدو ذروب إنرتانشوانل : أبسم 

 أي جي 
In the name of: Aldo Group International AG  

 6013ا 2ل ندنشوووووووتراس  :العنووووووونا  
 يغا سنيسرا /ب  

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 01  
 

65

66

  Trade Mark No.: 31182 30097:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18 09 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 79/13/7102 :التاريخ 
احلقائب احملمولة املستعملة جلميع االذراض : من اجل 

وحتديدا حقائب اليد وحقائب الكتف وحقائب حتمل 
ابليد وحقائب مصنوعة من النسيج املتني وشنط الظهر 
وحقائب الساعي وحقائب جلميع االذراض وحقائب 

. لشاطئ البحر وحقائب االحيية، احملافظ، املظالت
ألدو ذروب إنرتانشوانل : أبسم 

 أي جي 
In the name of: Aldo Group International AG  

 6013ا 2ل ندنشوووووووتراس  :العنووووووونا  
 يغا سنيسرا /ب  

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 01  
 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31183 30013:م العالمة التجارية رق
  In Class: 25 52 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 51/13/5102 :التاريخ 
لباس القدم وحتديدا االحذية واجلزمات واحلفاايت : من اجل 

واالحذية الرايضية والصنادل والبوابيج، كماليات لباس القدم 
ومسكات االحذية وحتديدا ضباانت االحذية وحشوات االحذية 

اليت متنع التزحلق، املالبس وحتديدا املعاطف واجلاكيتات 
واجلليهات وأطقم االستحمام واألوشحة والقفازات والقفازات 
الرايضية والقبعات واالحزمة وربطات العنق واجلوارب ومدفئات 
االرجل، املالبس املصنوعة من اجللد والسويد وحتديدا املعاطف 

. مة والقفازاتواجلاكيتات واالحز 
 In the name of: Aldo Group ألدو غروب إنرتانشوانل أي جي : أبسم 

International AG  
 زغ، سويسرا /بار 0436، 8ليندنشتراس  :العنوان 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,27ب .ص

 :
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  Trade Mark No.: 31182 30097:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18 09 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 79/13/7102 :التاريخ 
احلقائب احملمولة املستعملة جلميع االذراض : من اجل 

وحتديدا حقائب اليد وحقائب الكتف وحقائب حتمل 
ابليد وحقائب مصنوعة من النسيج املتني وشنط الظهر 
وحقائب الساعي وحقائب جلميع االذراض وحقائب 

. لشاطئ البحر وحقائب االحيية، احملافظ، املظالت
ألدو ذروب إنرتانشوانل : أبسم 

 أي جي 
In the name of: Aldo Group International AG  

 6013ا 2ل ندنشوووووووتراس  :العنووووووونا  
 يغا سنيسرا /ب  

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 01  
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  Trade Mark No.: 31184 30091:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 79/13/7102 :التاريخ 
خدمات حمالت البيع ابجلملة وخدمات البيع : من اجل 

الكرتونيا ابجلملة واملفرق يف جمال احلقائب واالحيية 
. وكماليات االحيية واملالبس

ألدو ذروب إنرتانشوانل : أبسم 
 أي جي 

In the name of: Aldo Group International AG  

 6013ا 2ل ندنشوووووووتراس  :العنووووووونا  
 يغا سنيسرا /ب  

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 3 
 

  Trade Mark No.: 31193 30053:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 14 01 :يف الصنف 

  Date: 29/03/2017 75/13/7102 :التاريخ 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31184 30017:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 32 :يف الصنف 

  Date: 28/03/2017 51/13/5102 :التاريخ 
خدمات حمالت البيع ابجلملة وخدمات البيع الكرتونيا : من اجل 

ابجلملة واملفرق يف جمال احلقائب واالحذية وكماليات االحذية 
. واملالبس

 In the name of: Aldo Group ألدو غروب إنرتانشوانل أي جي : أبسم 
International AG  

 زغ، سويسرا /بار 0436، 8ليندنشتراس  :العنوان 

ب .عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون، ص :لتبليغ عنوان ا
 رام هللا ,27

 
  

 3 
 

  Trade Mark No.: 31193 30013:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 14 07 :يف الصنف 

  Date: 29/03/2017 51/13/5102 :التاريخ 
صناعية؛ االحجار الكرمية، اجملوهرات؛ اجملوهرات ال: من اجل 

الاللئ واملعادن الثمينة، وتقليدها؛ األحجار النفيسة الطبيعية 
واالصطناعية واألحجار شبه النفيسة الطبيعية أو االصطناعية؛ 
األحجار الكرمية الطبيعية أو األصطناعية؛ البضائع األخرى 
املصنوعة من املعادن الثمينة واألحجار النفيسة، وتقليدها؛ 

وهرات املصنوعة من احلجارة أو املصنوعة من قبل انإنسان، اجمل
أو احلجارة املكعبة؛ حلي الزينة؛ احللي املصنوعة /الكريستال و

من املعادن الثمينة أو املطلية هبا ؛ أزرار األكمام؛ داببيس الزينة؛ 
ساعات اليد ؛ قشط لساعات اليد؛ سالسل ساعات اليد؛ علب 

. للمجوهرات والساعات 
  In the name of: Pandora A/S أس /ابندورا إيه: أبسم 

كوبينلووان  نوو ،  9609، 91-91هووانينيلولني   :العنوووان 
 الدننارك 
–سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 ة البي  7725ب .ص  
 :

 

 7  
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املبيعات والعمليات ابلتجزئة، البيع ابجلملة، : من اجل 
عروض املبيعات والبيع على االنرتنت فيما يتعلق 
ابجملوهرات، البضائع املصنوعة من املعادن الثمينة، 
األحجار الكرمية، ساعات اليد، املواد العطرية، 
مستحضرات تنظيف وتلميع، النظارات الطبية، 

ات و النظارات النظارات الشمسية، إطارات النظار 
الشمسية، البضائع املصنوعة من اجللود واجللود 
املقلدة، املالبس، ألبسة القدم وأذطية الرأس، 
الصناديق واحلافظات للبضائع امليكورة أعاله، حقائب 
اجملوهرات؛ خدمات االستشارات واملساعدة يف أتسيس 
نقاط البيع ابلتجزئة؛ خدمات تقدمي االستشارات 

حني االمتياز فيما يتعلق إبدارة منشآت واملساعدات ملا
. ممنوحة االمتياز

  In the name of: Pandora A/S أس /ابندورا إيه: أبسم 
ا 15-12جووووو ففن ينلم ر  :العنووووونا  

 ين  ني فر ف ا الدنم  و  1561
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31195 30059:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 14 01 :يف الصنف 

69

70

اجملوهرات؛ اجملوهرات الصناعية؛ االحجار : من اجل 
الكرمية، الاللئ واملعادن الثمينة، وتقليدها؛ األحجار 
النفيسة الطبيعية واالصطناعية واألحجار شبه النفيسة 
الطبيعية أو االصطناعية؛ األحجار الكرمية الطبيعية أو 

خرى املصنوعة من املعادن األصطناعية؛ البضائع األ
الثمينة واألحجار النفيسة، وتقليدها؛ اجملوهرات 
املصنوعة من احلجارة أو املصنوعة من قبل اإلنسان، 

أو احلجارة املكعبة؛ حلي الزينة؛ احللي /الكريستال و
املصنوعة من املعادن الثمينة أو املطلية هبا ؛ أزرار 

قشط لساعات األكمام؛ داببيس الزينة؛ ساعات اليد ؛ 
اليد؛ سالسل ساعات اليد؛ علب للمجوهرات 

. والساعات 
  In the name of: Pandora A/S أس /ابندورا إيه: أبسم 

ا 15-12جووووو ففن ينلم ر  :العنووووونا  
 ين  ني فر ف ا الدنم  و  1561

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31194 30051:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Trade Mark No.: 31194 30017:العالمة التجارية رقم   Date: 29/03/2017 75/13/7102 :التاريخ 
  In Class: 35 32 :يف الصنف 

  Date: 29/03/2017 51/13/5102 :التاريخ 
املبيعات والعمليات ابلتجزئة، البيع ابجلملة، عروض : من اجل 

لبيع على االنرتنت فيما يتعلق ابجملوهرات، البضائع املبيعات وا
املصنوعة من املعادن الثمينة، األحجار الكرمية، ساعات اليد، 
املواد العطرية، مستحضرات تنظيف وتلميع، النظارات الطبية، 
النظارات الشمسية، إطارات النظارات و النظارات الشمسية، 

لدة، املالبس، ألبسة البضائع املصنوعة من اجللود واجللود املق
القدم وأغطية الرأس، الصناديق واحلافظات للبضائع املذكورة 
أعاله، حقائب اجملوهرات؛ خدمات االستشارات واملساعدة يف 
أتسيس نقاط البيع ابلتجزئة؛ خدمات تقدمي االستشارات 
واملساعدات ملاحني االمتياز فيما يتعلق إبدارة منشآت ممنوحة 

. االمتياز
  In the name of: Pandora A/S أس /ابندورا إيه: أبسم 

كوبينلووان  نوو ،  9609، 91-91هووانينيلولني   :العنوووان 
 الدننارك 
سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البية  7725ب .ص  
 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31195 30012:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 14 07 :يف الصنف 

  Date: 29/03/2017 51/13/5102 :التاريخ 
جملوهرات الصناعية؛ االحجار الكرمية، اجملوهرات؛ ا: من اجل 

الاللئ واملعادن الثمينة، وتقليدها؛ األحجار النفيسة الطبيعية 
واالصطناعية واألحجار شبه النفيسة الطبيعية أو االصطناعية؛ 
األحجار الكرمية الطبيعية أو األصطناعية؛ البضائع األخرى 

قليدها؛ املصنوعة من املعادن الثمينة واألحجار النفيسة، وت
اجملوهرات املصنوعة من احلجارة أو املصنوعة من قبل انإنسان، 

أو احلجارة املكعبة؛ حلي الزينة؛ احللي املصنوعة /الكريستال و
من املعادن الثمينة أو املطلية هبا ؛ أزرار األكمام؛ داببيس الزينة؛ 

. علب اجملوهرات 
  In the name of: Pandora A/S أس /ابندورا إيه: أبسم 

كوبينلووان  نوو ،  9609، 91-91هووانينيلولني   :العنوووان 
 الدننارك 
سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البية  7725ب .ص 
 :

 

 6  
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  Date: 29/03/2017 75/13/7102 :التاريخ 
اجملوهرات؛ اجملوهرات الصناعية؛ االحجار : من اجل 

الكرمية، الاللئ واملعادن الثمينة، وتقليدها؛ األحجار 
النفيسة الطبيعية واالصطناعية واألحجار شبه النفيسة 

و الطبيعية أو االصطناعية؛ األحجار الكرمية الطبيعية أ
األصطناعية؛ البضائع األخرى املصنوعة من املعادن 
الثمينة واألحجار النفيسة، وتقليدها؛ اجملوهرات 
املصنوعة من احلجارة أو املصنوعة من قبل اإلنسان، 

أو احلجارة املكعبة؛ حلي الزينة؛ احللي /الكريستال و
املصنوعة من املعادن الثمينة أو املطلية هبا ؛ أزرار 

. بيس الزينة؛ علب اجملوهرات األكمام؛ داب
  In the name of: Pandora A/S أس /ابندورا إيه: أبسم 

ا 15-12جووووو ففن ينلم ر  :العنووووونا  
 ين  ني فر ف ا الدنم  و  1561

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31196 30056:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 14 01 :يف الصنف 

  Date: 29/03/2017 75/13/7102 :التاريخ 
اجملوهرات؛ اجملوهرات الصناعية؛ االحجار : من اجل 

  Trade Mark No.: 31196 30016:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 14 07 :يف الصنف 

  Date: 29/03/2017 51/13/5102 :التاريخ 
اجملوهرات؛ اجملوهرات الصناعية؛ االحجار الكرمية، : من اجل 

جار النفيسة الطبيعية الاللئ واملعادن الثمينة، وتقليدها؛ األح
واالصطناعية واألحجار شبه النفيسة الطبيعية أو االصطناعية؛ 
األحجار الكرمية الطبيعية أو األصطناعية؛ البضائع األخرى 
املصنوعة من املعادن الثمينة واألحجار النفيسة، وتقليدها؛ 
اجملوهرات املصنوعة من احلجارة أو املصنوعة من قبل انإنسان، 

أو احلجارة املكعبة؛ حلي الزينة؛ احللي املصنوعة /و الكريستال
من املعادن الثمينة أو املطلية هبا ؛ أزرار األكمام؛ داببيس الزينة؛ 
ساعات اليد ؛ قشط لساعات اليد؛ سالسل ساعات اليد؛ علب 

. للمجوهرات والساعات 
  In the name of: Pandora A/S أس /ابندورا إيه: أبسم 

كوبينلووان  نوو ،  9609، 91-91هووانينيلولني   :العنوووان 
 الدننارك 

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البية  7725

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31195 30012:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 14 07 :يف الصنف 

  Date: 29/03/2017 51/13/5102 :التاريخ 
جملوهرات الصناعية؛ االحجار الكرمية، اجملوهرات؛ ا: من اجل 

الاللئ واملعادن الثمينة، وتقليدها؛ األحجار النفيسة الطبيعية 
واالصطناعية واألحجار شبه النفيسة الطبيعية أو االصطناعية؛ 
األحجار الكرمية الطبيعية أو األصطناعية؛ البضائع األخرى 

قليدها؛ املصنوعة من املعادن الثمينة واألحجار النفيسة، وت
اجملوهرات املصنوعة من احلجارة أو املصنوعة من قبل انإنسان، 

أو احلجارة املكعبة؛ حلي الزينة؛ احللي املصنوعة /الكريستال و
من املعادن الثمينة أو املطلية هبا ؛ أزرار األكمام؛ داببيس الزينة؛ 

. علب اجملوهرات 
  In the name of: Pandora A/S أس /ابندورا إيه: أبسم 

كوبينلووان  نوو ،  9609، 91-91هووانينيلولني   :العنوووان 
 الدننارك 
سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البية  7725ب .ص 
 :
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الكرمية، الاللئ واملعادن الثمينة، وتقليدها؛ األحجار 
النفيسة الطبيعية واالصطناعية واألحجار شبه النفيسة 
الطبيعية أو االصطناعية؛ األحجار الكرمية الطبيعية أو 
األصطناعية؛ البضائع األخرى املصنوعة من املعادن 

النفيسة، وتقليدها؛ اجملوهرات  الثمينة واألحجار
املصنوعة من احلجارة أو املصنوعة من قبل اإلنسان، 

أو احلجارة املكعبة؛ حلي الزينة؛ احللي /الكريستال و
املصنوعة من املعادن الثمينة أو املطلية هبا ؛ أزرار 
األكمام؛ داببيس الزينة؛ ساعات اليد ؛ قشط لساعات 

لمجوهرات اليد؛ سالسل ساعات اليد؛ علب ل
. والساعات 

  In the name of: Pandora A/S أس /ابندورا إيه: أبسم 
ا 15-12جووووو ففن ينلم ر  :العنووووونا  

 ين  ني فر ف ا الدنم  و  1561
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31203 30713:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 29/03/2017 75/13/7102 :التاريخ 
, املستحضرات الطبية والصيدالنية: من اجل 

املكمالت الغياية ومواد احلمية 
صن فارماكيوتيكال : أبسم 

 انداسرتيز ليمتد 
In the name of: SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LIMITED  

, 1/يو  231, صور جو يس :العنونا  
ييسوووووووووتر  اكسووووووووو ريال ج ينيوووووووووو  

 -منم وووو ا , ا سوووو  -جن يهوووو ي  ,
 اليند , 133360

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31208 30719:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 
خدمات ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت : من اجل 

ومرافق اإليواء املؤقت األخرى مبا يف ذلك الشقق 
املفروشة والشقق الفندقية املفروشة؛ خدمات العالقات 
العامة فيما يتعلق مبرافق االيواء املؤقت مبا يف ذلك 
الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق الفندقية 

مرافق اإليواء املؤقت مبا يف  املفروشة؛ خدمات تسويق
ذلك الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق 

72

73

األحجار الكرمية، الاللئ واملعادن الثمينة، وتقليدها؛ 
النفيسة الطبيعية واالصطناعية واألحجار شبه النفيسة 
الطبيعية أو االصطناعية؛ األحجار الكرمية الطبيعية أو 
األصطناعية؛ البضائع األخرى املصنوعة من املعادن 
الثمينة واألحجار النفيسة، وتقليدها؛ اجملوهرات 
املصنوعة من احلجارة أو املصنوعة من قبل اإلنسان، 

أو احلجارة املكعبة؛ حلي الزينة؛ احللي /ستال والكري
املصنوعة من املعادن الثمينة أو املطلية هبا ؛ أزرار 
األكمام؛ داببيس الزينة؛ ساعات اليد ؛ قشط لساعات 
اليد؛ سالسل ساعات اليد؛ علب للمجوهرات 

. والساعات 
  In the name of: Pandora A/S أس /ابندورا إيه: أبسم 

ا 15-12جووووو ففن ينلم ر  :العنووووونا  
 ين  ني فر ف ا الدنم  و  1561

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31197 30052:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 14 01 :يف الصنف 

  Date: 29/03/2017 75/13/7102 :التاريخ 
اجملوهرات؛ اجملوهرات الصناعية؛ االحجار : من اجل 

الكرمية، الاللئ واملعادن الثمينة، وتقليدها؛ األحجار 
النفيسة الطبيعية واالصطناعية واألحجار شبه النفيسة 
الطبيعية أو االصطناعية؛ األحجار الكرمية الطبيعية أو 
األصطناعية؛ البضائع األخرى املصنوعة من املعادن 

النفيسة، وتقليدها؛ اجملوهرات  الثمينة واألحجار
املصنوعة من احلجارة أو املصنوعة من قبل اإلنسان، 

أو احلجارة املكعبة؛ حلي الزينة؛ احللي /الكريستال و
املصنوعة من املعادن الثمينة أو املطلية هبا ؛ أزرار 
األكمام؛ داببيس الزينة؛ ساعات اليد ؛ قشط لساعات 

لمجوهرات اليد؛ سالسل ساعات اليد؛ علب ل
. والساعات 

  In the name of: Pandora A/S أس /ابندورا إيه: أبسم 
ا 15-12جووووو ففن ينلم ر  :العنووووونا  

 ين  ني فر ف ا الدنم  و  1561
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31203 30713:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 29/03/2017 75/13/7102 :التاريخ 
, املستحضرات الطبية والصيدالنية: من اجل 

  Trade Mark No.: 31197 30012:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 14 07 :يف الصنف 

  Date: 29/03/2017 51/13/5102 :التاريخ 
اجملوهرات؛ اجملوهرات الصناعية؛ االحجار الكرمية، : من اجل 

حجار النفيسة الطبيعية الاللئ واملعادن الثمينة، وتقليدها؛ األ
واالصطناعية واألحجار شبه النفيسة الطبيعية أو االصطناعية؛ 
األحجار الكرمية الطبيعية أو األصطناعية؛ البضائع األخرى 
املصنوعة من املعادن الثمينة واألحجار النفيسة، وتقليدها؛ 
اجملوهرات املصنوعة من احلجارة أو املصنوعة من قبل انإنسان، 

أو احلجارة املكعبة؛ حلي الزينة؛ احللي املصنوعة /ل والكريستا
من املعادن الثمينة أو املطلية هبا ؛ أزرار األكمام؛ داببيس الزينة؛ 
ساعات اليد ؛ قشط لساعات اليد؛ سالسل ساعات اليد؛ علب 

. للمجوهرات والساعات 
  In the name of: Pandora A/S أس /ابندورا إيه: أبسم 

كوبينلووان  نوو ،  9609، 91-91هووانينيلولني   :العنوووان 
 الدننارك 
–سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البية  7725ب .ص  
: 
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 3  
 

  Trade Mark No.: 31208 30511:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 32 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/5102 :التاريخ 
خدمات ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت ومرافق : من اجل 

انإيواء املؤقت األخرى مبا يف ذلك الشقق املفروشة والشقق 

افق الفندقية املفروشة؛ خدمات العالقات العامة فيما يتعلق مبر 

االيواء املؤقت مبا يف ذلك الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة 

والشقق الفندقية املفروشة؛ خدمات تسويق مرافق انإيواء املؤقت 

مبا يف ذلك الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق 

الفندقية املفروشة، مبا يف ذلك الدعاية واالعالن للخدمات 

. نت وشبكات حاسوبية عامليةاملذكورة عرب شبكة االنرت 

 & In the name of: MILLENNIUM ميلينيوم اند كوبثورن إنرتنشنال ليمتد : أبسم 
COPTHORNE INTERNATIONAL 
LIMITED  

سوويت  هووا س،  69-63ر بنسوو  ر  ، ر وو   40 :العنوووان 
  608811سنغانورة 
مساس للملكيه الفكريه :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 501ب .ص 
 :

 

املكمالت الغياية ومواد احلمية 
صن فارماكيوتيكال : أبسم 

 انداسرتيز ليمتد 

In the name of: SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LIMITED  

, 1/يو  231, صور جو يس :العنونا  
ييسوووووووووتر  اكسووووووووو ريال ج ينيوووووووووو  

 -منم وووو ا , ا سوووو  -جن يهوووو ي  ,

 اليند , 133360

 :عنوان التبليغ 
 /

  

 :
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 30719:العالمة التجارية رقم 

Trade Mark No.: 31208  

 39 :يف الصنف 

In Class: 35  

 31/13/7102 :التاريخ 

Date: 30/03/2017  

: من اجل 
الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق الفندقية العامة فيما يتعلق مبرافق االيواء املؤقت مبا يف ذلك املفروشة والشقق الفندقية املفروشة؛ خدمات العالقات ومرافق اإليواء املؤقت األخرى مبا يف ذلك الشقق خدمات ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت 

مرافق اإليواء املؤقت مبا يف  املفروشة؛ خدمات تسويق
ذلك الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق 

74

75

للخدمات امليكورة عرب شبكة االنرتنت وشبكات الفندقية املفروشة، مبا يف ذلك الدعاية واالعالن 
. حاسوبية عاملية

ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 
 إنرتنشنال ليمتد 

In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE INTERNATIONAL LIMITED  

 ي نسووووور  يدا   وووووا  06 :العنووووونا  
سوووو ت  جوووو يسا سوووونه فن ة  31-31

362255  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705

 :

 

 00  
 

 30706:العالمة التجارية رقم 

Trade Mark No.: 31216  

 39 :يف الصنف 

In Class: 35  

 31/13/7102 :التاريخ 

Date: 30/03/2017  

: من اجل 
الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق الفندقية العامة فيما يتعلق مبرافق االيواء املؤقت مبا يف ذلك املفروشة والشقق الفندقية املفروشة؛ خدمات العالقات ومرافق اإليواء املؤقت األخرى مبا يف ذلك الشقق خدمات ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت 

مرافق اإليواء املؤقت مبا يف  املفروشة؛ خدمات تسويق
ذلك الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31216 30506:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 32 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/5102 :التاريخ 
خدمات ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت ومرافق : من اجل 

انإيواء 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 

شة؛ خدمات تسويق مرافق انإيواء املؤقت والشقق الفندقية املفرو 
مبا يف ذلك الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق 
الفندقية املفروشة، مبا يف ذلك الدعاية واالعالن للخدمات 

. املذكورة عرب شبكة االنرتنت وشبكات حاسوبية عاملية

 & In the name of: MILLENNIUM ميلينيوم اند كوبثورن إنرتنشنال ليمتد : أبسم 
COPTHORNE INTERNATIONAL 
LIMITED  

سوويت  هووا س،  69-63ر بنسوو  ر  ، ر وو   40 :العنوووان 
  608811سنغانورة 
مساس للملكيه الفكريه :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 501ب .ص 
 :
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الفندقية املفروشة، مبا يف ذلك الدعاية واالعالن 
للخدمات امليكورة عرب شبكة االنرتنت وشبكات 

. حاسوبية عاملية
ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 

 إنرتنشنال ليمتد 
In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

 ي نسووووور  يدا   وووووا  06 :العنووووونا  
سوووو ت  جوووو يسا سوووونه فن ة  31-31

362255  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :

 

 09 
 

  Trade Mark No.: 31220 30771:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/7102 :التاريخ 
خدمات ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت : من اجل 

ومرافق اإليواء املؤقت األخرى مبا يف ذلك الشقق 
املفروشة والشقق الفندقية املفروشة؛ خدمات العالقات 
العامة فيما يتعلق مبرافق االيواء املؤقت مبا يف ذلك 
الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق الفندقية 

مرافق اإليواء املؤقت مبا يف  املفروشة؛ خدمات تسويق
ذلك الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق 
الفندقية املفروشة، مبا يف ذلك الدعاية واالعالن 
للخدمات امليكورة عرب شبكة االنرتنت وشبكات 

76

 02 
 

  Trade Mark No.: 31220 30551:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 32 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/5102 :التاريخ 

خدمات ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت ومرافق : من اجل 

 ذلك الشقق املفروشة والشقق انإيواء املؤقت األخرى مبا يف

الفندقية املفروشة؛ خدمات العالقات العامة فيما يتعلق مبرافق 

االيواء املؤقت مبا يف ذلك الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة 

والشقق الفندقية املفروشة؛ خدمات تسويق مرافق انإيواء املؤقت 

شقق مبا يف ذلك الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة وال

الفندقية املفروشة، مبا يف ذلك الدعاية واالعالن للخدمات 

. املذكورة عرب شبكة االنرتنت وشبكات حاسوبية عاملية
 & In the name of: MILLENNIUM ميلينيوم اند كوبثورن إنرتنشنال ليمتد : أبسم 

COPTHORNE INTERNATIONAL 
LIMITED  

سوويت  هووا س،  69-63ر بنسوو  ر  ، ر وو   40 :العنوووان 
  608811سنغانورة 
 -انبلس 501ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني 
 :

 7 
 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31216 30506:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 32 :يف الصنف 

  Date: 30/03/2017 31/13/5102 :التاريخ 
خدمات ادارة اعمال الفنادق واملوتيالت ومرافق : من اجل 

انإيواء 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 

شة؛ خدمات تسويق مرافق انإيواء املؤقت والشقق الفندقية املفرو 
مبا يف ذلك الفنادق واملوتيالت والشقق املفروشة والشقق 
الفندقية املفروشة، مبا يف ذلك الدعاية واالعالن للخدمات 

. املذكورة عرب شبكة االنرتنت وشبكات حاسوبية عاملية

 & In the name of: MILLENNIUM ميلينيوم اند كوبثورن إنرتنشنال ليمتد : أبسم 
COPTHORNE INTERNATIONAL 
LIMITED  

سوويت  هووا س،  69-63ر بنسوو  ر  ، ر وو   40 :العنوووان 
  608811سنغانورة 
مساس للملكيه الفكريه :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 501ب .ص 
 :
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78

. حاسوبية عاملية
ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 

 إنرتنشنال ليمتد 
In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

 ي نسووووور  يدا   وووووا  06 :العنووووونا  
سوووو ت  جوووو يسا سوووونه فن ة  31-31

362255  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :

 1 
 

  Trade Mark No.: 31237 30732:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 03/04/2017 13/11/7102 :التاريخ 
سيارات كهرابئيه : من اجل 

اكسامني ديال نيو انرجي : أبسم 
 اوتوموابيل 

In the name of: Xiamen Dalle New Energy Automobile CO 
.Ltd  

  وووا .Dم نووو  . 1ال،ووو ي   :العنوونا  
 و  .دينهن تو ي  -عم ل ت ن  - 06

عوووووووووووووووووووووووووو  مر -ج  كوووووووووووووووووووووووووو   
33265226505016  

مشال - 36رقم .مبىن . 0الطابق  :عنوان التبليغ 
شيامن -حي هايكان .دونغو اتون -اتنغ 

11969576939306  

 :

 

. حاسوبية عاملية
ميلينيوم اند كوبثورن : أبسم 

 إنرتنشنال ليمتد 
In the name of: MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED  

 ي نسووووور  يدا   وووووا  06 :العنووووونا  
سوووو ت  جوووو يسا سوووونه فن ة  31-31

362255  
ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني  -انبلس 705
 :

 1 
 

  Trade Mark No.: 31237 30732:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 03/04/2017 13/11/7102 :التاريخ 
سيارات كهرابئيه : من اجل 

اكسامني ديال نيو انرجي : أبسم 
 اوتوموابيل 

In the name of: Xiamen Dalle New Energy Automobile CO 
.Ltd  

  وووا .Dم نووو  . 1ال،ووو ي   :العنوونا  
 و  .دينهن تو ي  -عم ل ت ن  - 06

عوووووووووووووووووووووووووو  مر -ج  كوووووووووووووووووووووووووو   
33265226505016  

مشال - 36رقم .مبىن . 0الطابق  :عنوان التبليغ 
شيامن -حي هايكان .دونغو اتون -اتنغ 

11969576939306  

 :

  9  
 

  Trade Mark No.: 31238 30739:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 03/04/2017 13/11/7102 :التاريخ 
الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة : من اجل 

من هيه املواد، املطبوعات، القرطاسية، مواد التوجيه 
، كليشيهات، لوحات (عدا األجهزة)والتدريس 

إعالانت من الورق أو الورق املقوى، كتيبات، تقاومي،  
، دفاتر، (أدلة)كتالوجات، بطاقات هتنئة، كتب موجزة 

نشرات إخبارية دورية،أختام توثيق 
شركة إدراك للتدريب : أبسم 

 والتنمية اجملتمعية 
In the name of: Edraak for Training and Development  

 –دموووووووووووو    –األ د   :العنوووووووووووونا  
 –عوو    الملكووو نوون   –الشم سوو ن  
دموو    2206ب .ص 26دمو  ة   وا 

 األ د   11121

– –
–

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

 :

 

 6  
 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31238 13213:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 31 :يف الصنف 

  Date: 03/04/2017 31/30/2332 :التاريخ 
الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة من هذه : من اجل 

عدا )املواد، املطبوعات، القرطاسية، مواد التوجيه والتدريس 
، كليشيهات، لوحات إعالانت من الورق أو الورق (األجهزة

طاقات هتنئة، كتب موجزة املقوى، كتيبات، تقاومي، كتالوجات، ب
، دفاتر، نشرات إخبارية دورية،أختام توثيق (أدلة)

 In the name of: Edraak for Training شركة إدراك للتدريب والتنمية اجملتمعية : أبسم 
and Development  

شوو را المة وو   –الشميسوو     –عموو    –  األرد :العنوونا  
 11131عمووووو    3398ب .ص 68عمووووو ر  ر ووووو   – ووووونر 
 األرد  

–
– –

 -انبلس 232ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 
 فلسطني 

 :
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 9  
 

  Trade Mark No.: 31238 30739:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 03/04/2017 13/11/7102 :التاريخ 
الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة : من اجل 

من هيه املواد، املطبوعات، القرطاسية، مواد التوجيه 
، كليشيهات، لوحات (عدا األجهزة)والتدريس 

إعالانت من الورق أو الورق املقوى، كتيبات، تقاومي،  
، دفاتر، (أدلة)كتالوجات، بطاقات هتنئة، كتب موجزة 

نشرات إخبارية دورية،أختام توثيق 
شركة إدراك للتدريب : أبسم 

 والتنمية اجملتمعية 
In the name of: Edraak for Training and Development  

 –دموووووووووووو    –األ د   :العنوووووووووووونا  
 –عوو    الملكووو نوون   –الشم سوو ن  
دموو    2206ب .ص 26دمو  ة   وا 

 األ د   11121

– –
–

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

 :

 

 6  
 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31238 30739:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 03/04/2017 13/11/7102 :التاريخ 
الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة : من اجل 

من هيه املواد، املطبوعات، القرطاسية، مواد التوجيه 
، كليشيهات، لوحات (عدا األجهزة)والتدريس 

إعالانت من الورق أو الورق املقوى، كتيبات، تقاومي،  
، دفاتر، (أدلة)كتالوجات، بطاقات هتنئة، كتب موجزة 

نشرات إخبارية دورية،أختام توثيق 
شركة إدراك للتدريب : أبسم 

 والتنمية اجملتمعية 
In the name of: Edraak for Training and Development  

 –دموووووووووووو    –األ د   :العنوووووووووووونا  
 –عوو    الملكووو نوون   –الشم سوو ن  
دموو    2206ب .ص 26دمو  ة   وا 

 األ د   11121

– –
–

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

 :

 

 6  
 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31239 13212:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 15 :يف الصنف 

  Date: 03/04/2017 31/30/2332 :التاريخ 
الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل : من اجل 

يث مواد الدعاية واإلعالن، لصق النشاط املكتيب، حتد
. اإلعالانت، الدعاية واإلعالن

 In the name of: Edraak for Training عية شركة إدراك للتدريب والتنمية اجملتم: أبسم 
and Development  

شوو را المة وو   –الشميسوو     –عموو    –األرد   :العنوونا  
 11131عمووووو    3398ب .ص 68عمووووو ر  ر ووووو   – ووووونر 
 األرد  

–
– –

 -انبلس 232ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 
 فلسطني 

 :

 

  

 2  
 

  Trade Mark No.: 31240 13203:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 13 :يف الصنف 

  Date: 03/04/2017 31/30/2332 :التاريخ 
اإلتصاالت، أتجري زمن الوصول إىل شبكات حاسوب : اجل  من

عاملية، توفري الربط بقاعدة معلومات، خدمات لوحات النشرات 
، توفري غرف احلوار عرب [خدمات إتصاالت]اإللكرتونية 

اإلنرتنت، إرسال الرسائل، توفري املنتدايت عرب اإلنرتنت، دفق 
شبكة كمبيوتر عاملية، البياانت، توفري إمكانية توصيل املستخدم ب

. خدمات عقد املؤمترات عرب الفيديو، خدمات الربيد الصويت
 In the name of: Edraak for Training شركة إدراك للتدريب والتنمية اجملتمعية : أبسم 

and Development  
شوو را المة وو   –الشميسوو     –عموو    –األرد   :العنوونا  
 11131عمووووو    3398ب .ص 68عمووووو ر  ر ووووو   – ووووونر 
 األرد  

–
– –

 -انبلس 232ب .مساس للملكيه الفكريه ص :ليغ عنوان التب
 فلسطني 

 :
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  Trade Mark No.: 31238 30739:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 03/04/2017 13/11/7102 :التاريخ 
الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة : من اجل 

من هيه املواد، املطبوعات، القرطاسية، مواد التوجيه 
، كليشيهات، لوحات (عدا األجهزة)والتدريس 

إعالانت من الورق أو الورق املقوى، كتيبات، تقاومي،  
، دفاتر، (أدلة)كتالوجات، بطاقات هتنئة، كتب موجزة 

نشرات إخبارية دورية،أختام توثيق 
شركة إدراك للتدريب : أبسم 

 والتنمية اجملتمعية 
In the name of: Edraak for Training and Development  

 –دموووووووووووو    –األ د   :العنوووووووووووونا  
 –عوو    الملكووو نوون   –الشم سوو ن  
دموو    2206ب .ص 26دمو  ة   وا 

 األ د   11121

– –
–

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

 :

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31254 30791:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 05/04/2017 19/11/7102 :التاريخ 
املالبس واالحيية : من اجل 

  In the name of: motaz mohmod tahaYa3’mour معتز حممود طه يغمور : أبسم 
الخل وووووووو   اس ال وووووووون ة  :العنوووووووونا  

3522325666  
اخلليل راس اجلورة  :عنوان التبليغ 
1955192666  

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31268 30769:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/11/7102 :التاريخ 

  Trade Mark No.: 31254 30791:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 05/04/2017 19/11/7102 :التاريخ 
املالبس واالحيية : من اجل 

  In the name of: motaz mohmod tahaYa3’mour معتز حممود طه يغمور : أبسم 
الخل وووووووو   اس ال وووووووون ة  :العنوووووووونا  

3522325666  
اخلليل راس اجلورة  :عنوان التبليغ 
1955192666  

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31268 30769:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/11/7102 :التاريخ 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31241 13203:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 03 :يف الصنف 

  Date: 03/04/2017 31/30/2332 :التاريخ 
ريب، الرتفيه، األنشطة الرايضية والثقافية، تعليم، التد: من اجل 

، تنظيم وإدارة احللقات الدراسية، (للرتبية والتعليم)األكادمييات 
تنظيم وإدارة املؤمترات، دورات دراسية ابملراسلة، معلومات عن 
الرتبية والتعليم، اإلمتحاانت التعليمية، النشر املكتيب اإللكرتوين، 

ية الفورية، توفري املطبوعات نشر الكتب والصحف اإللكرتون
، التدريب العملي [غري القابلة للتنزيل]اإللكرتونية الفورية 

، تنظيم [نصائح تعليمية أو تدريبية]، التوجيه املهين [إستعراض]
. ، صياغة النصوص[تدريب]وإدارة ورشات العمل 

 In the name of: Edraak for Training شركة إدراك للتدريب والتنمية اجملتمعية : أبسم 
and Development  

شو را المة و   ونر  –الشميسو     –عمو    –األرد   :العننا  
 األرد   11131عم    3398ب .ص 68عم ر  ر    –

–
– –

مساس للملكيه الفكريه  :عنوان التبليغ 
 فلسطني  -انبلس 232ب .ص
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الدهاانت والورنيش واللكر، احلافظات ضد : من اجل 
الصدأ وضد آتكل اخلشب، الصبغات، مثبتات االلوان، 
املواد الصمغية الطبيعية ذري املصنعة، القصدير 
املستعمل يف الدهان والزخرفة والطباعة والفن، املواد 
امللونة، صبغات اخلشب، الصبغات، مستحضرات 

لتآكل، مستحضرات الربط وخمففات الدهان، مضادة ل
حرب الطباعة، الدهاانت املستعملة يف صناعة الطباعة، 

، املخففات واملكثفات للطالء (الدهان)الطالء 
. وللصبغات وللحرب

  .In the name of: VERNITES S.R.L . ال.ار.فرينيتس اس: أبسم 
ا 11ف وووووووو  دل  يغوووووووو   :العنوووووووونا  
 -(فووووو )يوووو  دانن ال يوووو م ن  21313
 ا ، ل   

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 2 
 

  Trade Mark No.: 31280 30791:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 10/04/2017 01/11/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة ايلمنتس للتصميم : أبسم 

 والديكور مسامهة خصوصية 
In the name of: Sharekat Elements Leltasmeem 
Waldeekoor Mosahama Khososiya  

 ا    الم صووو ن  دمووو  ة  :العنووونا  
 سم   ا    

:  رام هللا املاصيون عمارة مسا رام هللا  :عنوان التبليغ 

 

 9 
 

  Trade Mark No.: 31281 30790:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :الصنف يف 

  Date: 11/04/2017 00/11/7102 :التاريخ 
, سراويل, املالبس مبا يف ذلك قمصان: من اجل 

, قمصان ماصة للعرق, جاكيتات, سراويل قصرية
, جوارب قصرية, أذطية الرأس, سراويل ماصة للعرق

. لباس القدم
  .In the name of: CrossFit, Inc شركة كروس فت : أبسم 

, ل وووك سوو يد ف لووو ك 0212 :العنوونا  
, 5615-26031ي .،, يريسووووووووووووكنت

 النال  ت المتحدة األمريك و 
شركة فراس أترية للملكية الفكرية،  :عنوان التبليغ 

  269. ب. انبلس، عمارة جالرياي سنرت، ص
 :
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  Trade Mark No.: 31254 30791:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 05/04/2017 19/11/7102 :التاريخ 
املالبس واالحيية : من اجل 

  In the name of: motaz mohmod tahaYa3’mour معتز حممود طه يغمور : أبسم 
الخل وووووووو   اس ال وووووووون ة  :العنوووووووونا  

3522325666  
اخلليل راس اجلورة  :عنوان التبليغ 
1955192666  

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31268 30769:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 16/11/7102 :التاريخ 

الدهاانت والورنيش واللكر، احلافظات ضد : من اجل 
الصدأ وضد آتكل اخلشب، الصبغات، مثبتات االلوان، 
املواد الصمغية الطبيعية ذري املصنعة، القصدير 
املستعمل يف الدهان والزخرفة والطباعة والفن، املواد 
امللونة، صبغات اخلشب، الصبغات، مستحضرات 

لتآكل، مستحضرات الربط وخمففات الدهان، مضادة ل
حرب الطباعة، الدهاانت املستعملة يف صناعة الطباعة، 

، املخففات واملكثفات للطالء (الدهان)الطالء 
. وللصبغات وللحرب

  .In the name of: VERNITES S.R.L . ال.ار.فرينيتس اس: أبسم 
ا 11ف وووووووو  دل  يغوووووووو   :العنوووووووونا  
 -(فووووو )يوووو  دانن ال يوووو م ن  21313
 ا ، ل   

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 2 
 

  Trade Mark No.: 31280 30791:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 10/04/2017 01/11/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 

 1 
 

  Trade Mark No.: 31268 81213:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 2 :يف الصنف 

  Date: 06/04/2017 61/60/2612 :التاريخ 
الدهاانت والورنيش واللكر، احلافظات ضد الصدأ : من اجل 

آتكل اخلشب، الصبغات، مثبتات االلوان، املواد الصمغية  وضد
الطبيعية غري املصنعة، القصدير املستعمل يف الدهان والزخرفة 
والطباعة والفن، املواد امللونة، صبغات اخلشب، الصبغات، 
مستحضرات مضادة للتآكل، مستحضرات الربط وخمففات 

اعة الطباعة، الدهان، حرب الطباعة، الدهاانت املستعملة يف صن
، املخففات واملكثفات للطالء وللصبغات (الدهان)الطالء 
. وللحرب
  .In the name of: VERNITES S.R.L . ال.ار.فرينيتس اس: أبسم 

كوودغ ا ن ار كوود  ن  01212، 11فيوود  ر غت وو   :العنوونا  
 ايطدليد  -(فد)

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
  رام هللا,20ب .ص

 :
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شركة ايلمنتس للتصميم : أبسم 
 والديكور مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Elements Leltasmeem 
Waldeekoor Mosahama Khososiya  

 ا    الم صووو ن  دمووو  ة  :العنووونا  
 سم   ا    

:  رام هللا املاصيون عمارة مسا رام هللا  :عنوان التبليغ 

 

 9 
 

  Trade Mark No.: 31281 30790:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :الصنف يف 

  Date: 11/04/2017 00/11/7102 :التاريخ 
, سراويل, املالبس مبا يف ذلك قمصان: من اجل 

, قمصان ماصة للعرق, جاكيتات, سراويل قصرية
, جوارب قصرية, أذطية الرأس, سراويل ماصة للعرق

. لباس القدم
  .In the name of: CrossFit, Inc شركة كروس فت : أبسم 

, ل وووك سوو يد ف لووو ك 0212 :العنوونا  
, 5615-26031ي .،, يريسووووووووووووكنت

 النال  ت المتحدة األمريك و 
شركة فراس أترية للملكية الفكرية،  :عنوان التبليغ 

  269. ب. انبلس، عمارة جالرياي سنرت، ص
 :

 

شركة ايلمنتس للتصميم : أبسم 
 والديكور مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Elements Leltasmeem 
Waldeekoor Mosahama Khososiya  

 ا    الم صووو ن  دمووو  ة  :العنووونا  
 سم   ا    

:  رام هللا املاصيون عمارة مسا رام هللا  :عنوان التبليغ 

 

 9 
 

  Trade Mark No.: 31281 30790:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :الصنف يف 

  Date: 11/04/2017 00/11/7102 :التاريخ 
, سراويل, املالبس مبا يف ذلك قمصان: من اجل 

, قمصان ماصة للعرق, جاكيتات, سراويل قصرية
, جوارب قصرية, أذطية الرأس, سراويل ماصة للعرق

. لباس القدم
  .In the name of: CrossFit, Inc شركة كروس فت : أبسم 

, ل وووك سوو يد ف لووو ك 0212 :العنوونا  
, 5615-26031ي .،, يريسووووووووووووكنت

 النال  ت المتحدة األمريك و 
شركة فراس أترية للملكية الفكرية،  :عنوان التبليغ 

  269. ب. انبلس، عمارة جالرياي سنرت، ص
 :

 

85

86

 3 
 

  Trade Mark No.: 31281 81231:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 23 :يف الصنف 

  Date: 11/04/2017 11/60/2612 :التاريخ 
, سراويل قصرية, سراويل, املالبس مبا يف ذلك قمصان: من اجل 
أغطية , سراويل ماصة للعرق, قمصان ماصة للعرق, جاكيتات

. لباس القدم, جوارب قصرية, الرأس
  .In the name of: CrossFit, Inc شركة كروس فت : أبسم 

ز .أ, بريسوووووو ن , ليوووووو  سوووووود   في ووووووي  8013 :العنوووووونا  
 الناليد  المتح ة األ ري ية , 30821-7067

شركة فراس أترية للملكية الفكرية، انبلس،  :عنوان التبليغ 
  213. ب. عمارة جالرياي سنرت، ص

 :

 

  

 9  
 

  Trade Mark No.: 31282 81232:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 28 23 :يف الصنف 

  Date: 11/04/2017 11/60/2612 :التاريخ 
قضبان رفع , أدوات متارين رايضية مبا يف ذلك: من اجل 

حبال متسلقي ,كرات طبية,(متارين رايضية)أثقال يدوية , األثقال
آالت وأدوات اللياقة ,قضبان تستخدم للتمارين الرايضية, اجلبال

وزان املستخدمة يف األ, آالت التجديف, البدنية مبا يف ذلك
معدات , (اجلمباز)أدوات الرايضة البدنية , التمارين الرايضية

أجهزة التمارين ملنطقة , التمارين الرايضية اليدوية مبا يف ذلك
دراجات , األلعاب املطروحة على األرض, ألواح التزجل, البطن

. هوائية اثبتة للتمارين
  .In the name of: CrossFit, Inc شركة كروس فت : أبسم 

ز .أ, بريسوووووو ن , ليوووووو  سوووووود   في ووووووي  8013 :العنوووووونا  
 الناليد  المتح ة األ ري ية , 30821-7067

 شركة فراس أترية للملكية الفكرية، انبلس، :عنوان التبليغ 
  213. ب. عمارة جالرياي سنرت، ص

 :
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شركة ايلمنتس للتصميم : أبسم 
 والديكور مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Elements Leltasmeem 
Waldeekoor Mosahama Khososiya  

 ا    الم صووو ن  دمووو  ة  :العنووونا  
 سم   ا    

:  رام هللا املاصيون عمارة مسا رام هللا  :عنوان التبليغ 

 

 9 
 

  Trade Mark No.: 31281 30790:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :الصنف يف 

  Date: 11/04/2017 00/11/7102 :التاريخ 
, سراويل, املالبس مبا يف ذلك قمصان: من اجل 

, قمصان ماصة للعرق, جاكيتات, سراويل قصرية
, جوارب قصرية, أذطية الرأس, سراويل ماصة للعرق

. لباس القدم
  .In the name of: CrossFit, Inc شركة كروس فت : أبسم 

, ل وووك سوو يد ف لووو ك 0212 :العنوونا  
, 5615-26031ي .،, يريسووووووووووووكنت

 النال  ت المتحدة األمريك و 
شركة فراس أترية للملكية الفكرية،  :عنوان التبليغ 

  269. ب. انبلس، عمارة جالرياي سنرت، ص
 :

 

87

88

 11  
 

  Trade Mark No.: 31340 30311:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/11/7102 :التاريخ 
االعالانت وخدمات االعمال وبرامج : من اجل 

واجهزة التسجيل اخلاصة هبا عرب االنرتنت ووسائل 
التواصل االجتماعي 

كالفني كالين تريدمارك : أبسم 
 تراست 

In the name of: Calvin Klein Trademark Trust  

, سووتري  02ييسوو   235 :العنوونا  
النال و ت , 13312ن نيون و , ن نين و
 المتحدة 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 10  
 

 11  
 

  Trade Mark No.: 31340 30311:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/11/7102 :التاريخ 
االعالانت وخدمات االعمال وبرامج : من اجل 

واجهزة التسجيل اخلاصة هبا عرب االنرتنت ووسائل 
التواصل االجتماعي 

كالفني كالين تريدمارك : أبسم 
 تراست 

In the name of: Calvin Klein Trademark Trust  

, سووتري  02ييسوو   235 :العنوونا  
النال و ت , 13312ن نيون و , ن نين و
 المتحدة 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 10  
 

 16  
 

  Trade Mark No.: 31283 81238:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 01 :يف الصنف 

  Date: 11/04/2017 11/60/2612 :التاريخ 
ت وحلقات مسلسال,خدمات ترفيهية مبا يف ذلك: من اجل 

شرح عن اللياقة البدنية والتغذية و الرايضة و التمارين الرايضية 
وتوفري املعلومات يف جماالت , املعروضة عرب التلفاز و االنرتنت

تدريب اللياقة البدنية والرايضة وممارسة التمارين الرايضية عن 
نشر اجملالت على اإلنرتنت يف جماالت . طريق املواقع االلكرتونية

ياقة البدنية والتغذية والرايضة وممارسة الرايضة؛ اخلدمات الل
الرتفيهية مبا يف ذلك ، توفري املعلومات يف جماالت التدريب على 
اللياقة البدنية، والرايضة، وممارسة الرايضة عرب املدوانت 

تنظيم حماضرات وحلقات دراسية , خدمات تعليمية, الصوتية
بدنية والتغذية والرايضة وحلقات عمل يف ميادين اللياقة ال

. والتمارين الرايضية؛ مسابقات ترفيهية يف جمال اللياقة البدنية
تدريبات يف اللياقة البدنية , مسابقات ترفيهية يف جمال الرايضية

  .In the name of: CrossFit, Inc شركة كروس فت : أبسم 
ز .أ, بريسوووووو ن , ليوووووو  سوووووود   في ووووووي  8013 :العنوووووونا  
 الناليد  المتح ة األ ري ية , 30821-7067

فراس اترية للملكية الفكرية انبلس عمارة جالرياي  :عنوان التبليغ 
  213سنرت ص ب 

 06  
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 11  
 

  Trade Mark No.: 31340 30311:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/11/7102 :التاريخ 
االعالانت وخدمات االعمال وبرامج : من اجل 

واجهزة التسجيل اخلاصة هبا عرب االنرتنت ووسائل 
التواصل االجتماعي 

كالفني كالين تريدمارك : أبسم 
 تراست 

In the name of: Calvin Klein Trademark Trust  

, سووتري  02ييسوو   235 :العنوونا  
النال و ت , 13312ن نيون و , ن نين و
 المتحدة 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 10  
 

  Trade Mark No.: 31341 30310:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 6 6 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/11/7102 :التاريخ 
مفصالت معدنية ذات , مفصالت معدنية: من اجل 

مفصالت , مفصالت معدنية لالبواب, صفق طويل
, مفصالت معدنية لالرضيات, معدنية للشبابيك

مفصالت معدنية , مفصالت معدنية الصالح االانبيب
ادراج منزلقة من , لتثبيت االسالك والكوابل الكهرابئية

املعدن 
شركة عالء الدين و عز : أبسم 

 الدين و دمحم مجيل حسان 
In the name of: Aladdin and Izzeddin and Mohammed 
Jamil Hassan Company  

 -م  ي  الشم ل و  -دم    :العننا  
 اال د   -ب لقرب مر المريز االمن  

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 13  
 

  Trade Mark No.: 31341 30310:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 6 6 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/11/7102 :التاريخ 
مفصالت معدنية ذات , مفصالت معدنية: من اجل 

مفصالت , مفصالت معدنية لالبواب, صفق طويل
, مفصالت معدنية لالرضيات, معدنية للشبابيك

مفصالت معدنية , مفصالت معدنية الصالح االانبيب
ادراج منزلقة من , لتثبيت االسالك والكوابل الكهرابئية

املعدن 
شركة عالء الدين و عز : أبسم 

 الدين و دمحم مجيل حسان 
In the name of: Aladdin and Izzeddin and Mohammed 
Jamil Hassan Company  

 -م  ي  الشم ل و  -دم    :العننا  
 اال د   -ب لقرب مر المريز االمن  

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 13  
 

  Trade Mark No.: 31343 30313:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/11/7102 :التاريخ 
( الكعك احمللى)الكعك او الكيك؛ الكوكيز : من اجل 

والبسكويت 
شركة فيالدلفيا لصناعة : أبسم 

 م .م.الشوكوالته ذ
In the name of: Philadelphia Chocolate Manufacturing Co. 
L.L.C  

مدينو الملوك د ود  الثو ن   :العننا  
سووووووووح ب  162ب .الصوووووووون د وا ص

 ا اال د  11512
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 11  
 

  Trade Mark No.: 31344 30311:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 31343 30313:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/11/7102 :التاريخ 
( الكعك احمللى)الكعك او الكيك؛ الكوكيز : من اجل 

والبسكويت 
شركة فيالدلفيا لصناعة : أبسم 

 م .م.الشوكوالته ذ
In the name of: Philadelphia Chocolate Manufacturing Co. 
L.L.C  

مدينو الملوك د ود  الثو ن   :العننا  
سووووووووح ب  162ب .الصوووووووون د وا ص

 ا اال د  11512
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 11  
 

  Trade Mark No.: 31344 30311:العالمة التجارية رقم 
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  In Class: 30 31 :يف الصنف 
  Date: 12/04/2017 07/11/7102 :التاريخ 

( الكعك احمللى)الكعك او الكيك؛ الكوكيز : من اجل 
والبسكويت 

شركة فيالدلفيا لصناعة : أبسم 
 م .م.الشوكوالته ذ

In the name of: Philadelphia Chocolate Manufacturing Co. 
L.L.C  

مدينو الملوك د ود  الثو ن   :العننا  
سووووووووح ب  162ب .الصوووووووون د وا ص

 ا اال د  11512
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 19  
 

  Trade Mark No.: 31345 30319:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/11/7102 :التاريخ 
( الكعك احمللى)الكعك او الكيك؛ الكوكيز : من اجل 

والبسكويت 

  In Class: 30 31 :يف الصنف 
  Date: 12/04/2017 07/11/7102 :التاريخ 

( الكعك احمللى)الكعك او الكيك؛ الكوكيز : من اجل 
والبسكويت 

شركة فيالدلفيا لصناعة : أبسم 
 م .م.الشوكوالته ذ

In the name of: Philadelphia Chocolate Manufacturing Co. 
L.L.C  

مدينو الملوك د ود  الثو ن   :العننا  
سووووووووح ب  162ب .الصوووووووون د وا ص

 ا اال د  11512
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 19  
 

  Trade Mark No.: 31345 30319:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/11/7102 :التاريخ 
( الكعك احمللى)الكعك او الكيك؛ الكوكيز : من اجل 

والبسكويت 

  Trade Mark No.: 31343 30313:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/11/7102 :التاريخ 
( الكعك احمللى)الكعك او الكيك؛ الكوكيز : من اجل 

والبسكويت 
شركة فيالدلفيا لصناعة : أبسم 

 م .م.الشوكوالته ذ
In the name of: Philadelphia Chocolate Manufacturing Co. 
L.L.C  

مدينو الملوك د ود  الثو ن   :العننا  
سووووووووح ب  162ب .الصوووووووون د وا ص

 ا اال د  11512
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 31344 30311:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 31343 30313:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/11/7102 :التاريخ 
( الكعك احمللى)الكعك او الكيك؛ الكوكيز : من اجل 

والبسكويت 
شركة فيالدلفيا لصناعة : أبسم 

 م .م.الشوكوالته ذ
In the name of: Philadelphia Chocolate Manufacturing Co. 
L.L.C  

مدينو الملوك د ود  الثو ن   :العننا  
سووووووووح ب  162ب .الصوووووووون د وا ص

 ا اال د  11512
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 11  
 

  Trade Mark No.: 31344 30311:العالمة التجارية رقم 
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  Trade Mark No.: 31343 30313:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/11/7102 :التاريخ 
( الكعك احمللى)الكعك او الكيك؛ الكوكيز : من اجل 

والبسكويت 
شركة فيالدلفيا لصناعة : أبسم 

 م .م.الشوكوالته ذ
In the name of: Philadelphia Chocolate Manufacturing Co. 
L.L.C  

مدينو الملوك د ود  الثو ن   :العننا  
سووووووووح ب  162ب .الصوووووووون د وا ص

 ا اال د  11512
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 11  
 

  Trade Mark No.: 31344 30311:العالمة التجارية رقم 

  In Class: 30 31 :يف الصنف 
  Date: 12/04/2017 07/11/7102 :التاريخ 

( الكعك احمللى)الكعك او الكيك؛ الكوكيز : من اجل 
والبسكويت 

شركة فيالدلفيا لصناعة : أبسم 
 م .م.الشوكوالته ذ

In the name of: Philadelphia Chocolate Manufacturing Co. 
L.L.C  

مدينو الملوك د ود  الثو ن   :العننا  
سووووووووح ب  162ب .الصوووووووون د وا ص

 ا اال د  11512
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 19  
 

  Trade Mark No.: 31345 30319:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 12/04/2017 07/11/7102 :التاريخ 
( الكعك احمللى)الكعك او الكيك؛ الكوكيز : من اجل 

والبسكويت 
شركة فيالدلفيا لصناعة : أبسم 

 م .م.الشوكوالته ذ
In the name of: Philadelphia Chocolate Manufacturing Co. 
L.L.C  

مدينو الملوك د ود  الثو ن   :العننا  
سووووووووح ب  162ب .الصوووووووون د وا ص

 ا اال د  11512
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31346 30316:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 13/04/2017 03/11/7102 :التاريخ 
( التوابل ) امللح ، اخلردل ، الصلصات : من اجل 

البهارات ،مستحضرات منكه للطعام ، منكهات 
( منكهات ) للمشروابت خبالف الزيوت العطريه 

امحد شهاب عارف ابو : أبسم 
 شهاب 

In the name of: ahmad shehab aref abu shehab  

 -عو    القوودس  -نوو يلال  :العنونا  
  352512156: جنال 

: جوال  -شارع القدس  -انبلس  :عنوان التبليغ 
195207196  

 :

  مشروط بعدم منح محاية على كلمة 
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93

94

شركة فيالدلفيا لصناعة : أبسم 
 م .م.الشوكوالته ذ

In the name of: Philadelphia Chocolate Manufacturing Co. 
L.L.C  

مدينو الملوك د ود  الثو ن   :العننا  
سووووووووح ب  162ب .الصوووووووون د وا ص

 ا اال د  11512
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31346 30316:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 13/04/2017 03/11/7102 :التاريخ 
( التوابل ) امللح ، اخلردل ، الصلصات : من اجل 

البهارات ،مستحضرات منكه للطعام ، منكهات 
( منكهات ) للمشروابت خبالف الزيوت العطريه 

امحد شهاب عارف ابو : أبسم 
 شهاب 

In the name of: ahmad shehab aref abu shehab  

 -عو    القوودس  -نوو يلال  :العنونا  
  352512156: جنال 

: جوال  -شارع القدس  -انبلس  :عنوان التبليغ 
195207196  

 :

  مشروط بعدم منح محاية على كلمة 

TASTY ABUSHEHAB

 7  
 

  Trade Mark No.: 31347 30312:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 13/04/2017 03/11/7102 :التاريخ 
( التوابل ) امللح ، اخلردل ، الصلصات : من اجل 

البهارات ،مستحضرات منكه للطعام ، منكهات 
( منكهات ) للمشروابت خبالف الزيوت العطريه 

امحد شهاب عارف ابو : أبسم 
 شهاب 

In the name of: ahmad shehab aref abu shehab  

 -عوو    القوودس  -نوو يلال  :العنونا  
  352512156: جنال 

: جوال  -شارع القدس  -انبلس  :عنوان التبليغ 
195207196  

 :

 

 0 
 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31347 30312:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 13/04/2017 03/11/7102 :التاريخ 
( التوابل ) امللح ، اخلردل ، الصلصات : من اجل 

البهارات ،مستحضرات منكه للطعام ، منكهات 
( منكهات ) للمشروابت خبالف الزيوت العطريه 

امحد شهاب عارف ابو : أبسم 
 شهاب 

In the name of: ahmad shehab aref abu shehab  

 -عوو    القوودس  -نوو يلال  :العنونا  
  352512156: جنال 

: جوال  -شارع القدس  -انبلس  :عنوان التبليغ 
195207196  

 :

 

 0 
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صحون واوعية واكياس مصنوعة من : من اجل 
البالستيك 

شركة زد اتش للصناعة : أبسم 
 والتجارة 

In the name of: sharikat ZHllsinaa waltigara  

الخل   د ص   رب مد سوو  :العننا  
  2252321س دن  ايراج ا 

اخلليل عيصى قرب مدرسة سيدان  :عنوان التبليغ 
  7799171ابراهيم 

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31359 30395:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 

  Date: 18/04/2017 09/11/7102 :التاريخ 
السجائر : من اجل 

  In the name of: riffee compnay for food services شركة ريف للمواد الغيائية : أبسم 
 -عو     و  ن   -طنلكر   :العننا  
  3522530555تلفن  

تلفون  -شارع قاقون  -طولكرم  :عنوان التبليغ 
1957213999  

 :

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

  Trade Mark No.: 31353 30393:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 17/04/2017 02/11/7102 :التاريخ 
املياه املعدنية واملشروابت الغازية بطعم : من اجل 

الفواكه 
  In the name of: raed abdellah mohamad karajeh رائد عبد هللا دمحم كرجة : أبسم 

الخل وو   لحوونل ايل طريوو   :العنوونا  
 ي ند 

:  اخلليل حلحول اول طريق زبود  :عنوان التبليغ 

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31355 30399:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 17 02 :يف الصنف 

  Date: 17/04/2017 02/11/7102 :التاريخ 

  Trade Mark No.: 31353 30393:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 17/04/2017 02/11/7102 :التاريخ 
املياه املعدنية واملشروابت الغازية بطعم : من اجل 

الفواكه 
  In the name of: raed abdellah mohamad karajeh رائد عبد هللا دمحم كرجة : أبسم 

الخل وو   لحوونل ايل طريوو   :العنوونا  
 ي ند 

:  اخلليل حلحول اول طريق زبود  :عنوان التبليغ 

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31355 30399:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 17 02 :يف الصنف 

  Date: 17/04/2017 02/11/7102 :التاريخ 

صحون واوعية واكياس مصنوعة من : من اجل 
البالستيك 

شركة زد اتش للصناعة : أبسم 
 والتجارة 

In the name of: sharikat ZHllsinaa waltigara  

الخل   د ص   رب مد سوو  :العننا  
  2252321س دن  ايراج ا 

اخلليل عيصى قرب مدرسة سيدان  :عنوان التبليغ 
  7799171ابراهيم 

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31359 30395:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 

  Date: 18/04/2017 09/11/7102 :التاريخ 
السجائر : من اجل 

  In the name of: riffee compnay for food services شركة ريف للمواد الغيائية : أبسم 
 -عو     و  ن   -طنلكر   :العننا  
  3522530555تلفن  

تلفون  -شارع قاقون  -طولكرم  :عنوان التبليغ 
1957213999  

 :

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

صحون واوعية واكياس مصنوعة من : من اجل 
البالستيك 

شركة زد اتش للصناعة : أبسم 
 والتجارة 

In the name of: sharikat ZHllsinaa waltigara  

الخل   د ص   رب مد سوو  :العننا  
  2252321س دن  ايراج ا 

اخلليل عيصى قرب مدرسة سيدان  :عنوان التبليغ 
  7799171ابراهيم 

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31359 30395:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 

  Date: 18/04/2017 09/11/7102 :التاريخ 
السجائر : من اجل 

  In the name of: riffee compnay for food services شركة ريف للمواد الغيائية : أبسم 
 -عو     و  ن   -طنلكر   :العننا  
  3522530555تلفن  

تلفون  -شارع قاقون  -طولكرم  :عنوان التبليغ 
1957213999  

 :

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

95

96

97

Magnum
ماغنوم

  Trade Mark No.: 31353 30393:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 17/04/2017 02/11/7102 :التاريخ 
املياه املعدنية واملشروابت الغازية بطعم : من اجل 

الفواكه 
  In the name of: raed abdellah mohamad karajeh رائد عبد هللا دمحم كرجة : أبسم 

الخل وو   لحوونل ايل طريوو   :العنوونا  
 ي ند 

:  اخلليل حلحول اول طريق زبود  :عنوان التبليغ 

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31355 30399:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 17 02 :يف الصنف 

  Date: 17/04/2017 02/11/7102 :التاريخ 

 مبعزل عن العالمة 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31362 30367:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 18/04/2017 09/11/7102 :التاريخ 
الدعاية واالعالن وادارة وتوجية وتفعيل : من اجل 

النشاط املكتيب 
شركة املسلماين للتسويق : أبسم 

 والشوكوال 
In the name of: sharikit almaslamani liltasweeq 
waalshokola  

عوووو    غرن طوووو  -نوووو بال  :العنووونا  
3522265165  
شارع ذرانطه -انبس  :عنوان التبليغ 
1955769169  

 :

 

 0 
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98

99

 مبعزل عن العالمة 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31362 30367:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 18/04/2017 09/11/7102 :التاريخ 
الدعاية واالعالن وادارة وتوجية وتفعيل : من اجل 

النشاط املكتيب 
شركة املسلماين للتسويق : أبسم 

 والشوكوال 
In the name of: sharikit almaslamani liltasweeq 
waalshokola  

عوووو    غرن طوووو  -نوووو بال  :العنووونا  
3522265165  
شارع ذرانطه -انبس  :عنوان التبليغ 
1955769169  

 :

 

 0 
 

 مبعزل عن العالمة 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31362 30367:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 18/04/2017 09/11/7102 :التاريخ 
الدعاية واالعالن وادارة وتوجية وتفعيل : من اجل 

النشاط املكتيب 
شركة املسلماين للتسويق : أبسم 

 والشوكوال 
In the name of: sharikit almaslamani liltasweeq 
waalshokola  

عوووو    غرن طوووو  -نوووو بال  :العنووونا  
3522265165  
شارع ذرانطه -انبس  :عنوان التبليغ 
1955769169  

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31366 30366:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 18/04/2017 09/11/7102 :التاريخ 
واملياه املعدنية ( شراب الشعري )البرية : من اجل 

والغازية وذريها من املشروابت ذري الكحولية 
مشروابت مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه ,
شراب ومستحضرات اخرى لعمل املشروابت ,

شركة كوكتيل ميلون : أبسم 
للعصائر واملثلجات واملأكوالت 

 السريعةمسامهة خصوصية 

In the name of: Sharket koktail Melon Lelasaer 
Walmothlajat Walmakolat Alsarea Mosahama Khososiya  

 القدس يفر دقب  :العننا  
عمارة عائدون شارع القدس البرية  :عنوان التبليغ 

1969996699  
 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31366 30366:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 18/04/2017 09/11/7102 :التاريخ 
واملياه املعدنية ( شراب الشعري )البرية : من اجل 

والغازية وذريها من املشروابت ذري الكحولية 
مشروابت مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه ,
شراب ومستحضرات اخرى لعمل املشروابت ,

شركة كوكتيل ميلون : أبسم 
للعصائر واملثلجات واملأكوالت 

 السريعةمسامهة خصوصية 

In the name of: Sharket koktail Melon Lelasaer 
Walmothlajat Walmakolat Alsarea Mosahama Khososiya  

 القدس يفر دقب  :العننا  
عمارة عائدون شارع القدس البرية  :عنوان التبليغ 

1969996699  
 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 3  
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  Trade Mark No.: 31374 30321:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 20/04/2017 71/11/7102 :التاريخ 
واملياه املعدنية والغازية ( شراب الشعري)البرية : من اجل 

وذريها من املشروابت ذري الكحولية، مشروابت 
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب 

. ومستحضرات أخرى لعمل املشروابت
  In the name of: Ival Water trading Company شركة مياه افال للتجارة : أبسم 

المملكووو العر  وو السووعند و  :العنونا  
  11511الري    12162ب .ص

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

 :

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31375 30329:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 20/04/2017 71/11/7102 :التاريخ 
واملياه املعدنية والغازية ( شراب الشعري)البرية : من اجل 

وذريها من املشروابت ذري الكحولية، مشروابت 
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب 

. ومستحضرات أخرى لعمل املشروابت
  In the name of: Ival Water trading Company شركة مياه افال للتجارة : أبسم 

المملكووو العر  وو السووعند و  :العنونا  
  11511الري    12162ب .ص

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

 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31376 30326:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 23/04/2017 73/11/7102 :التاريخ 
خدمات توفري االطعمة واملشروابت ، : من اجل 

مطاعم، ابر، حانة صغرية، مطاعم الوجبات اخلفيفة، 
مقاهي، كافيتريايت، مقاصف، مطاعم ذات اخلدمة 
الياتية ومطاعم الوجبات السريعة؛ وخدمات تقدمي 
الطعام والشراب واحللوايت واملكسرات؛ وخدمات 

100

101

  Trade Mark No.: 31374 30321:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 20/04/2017 71/11/7102 :التاريخ 
واملياه املعدنية والغازية ( شراب الشعري)البرية : من اجل 

وذريها من املشروابت ذري الكحولية، مشروابت 
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب 

. ومستحضرات أخرى لعمل املشروابت
  In the name of: Ival Water trading Company شركة مياه افال للتجارة : أبسم 

المملكووو العر  وو السووعند و  :العنونا  
  11511الري    12162ب .ص

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

 :

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31374 30321:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 20/04/2017 71/11/7102 :التاريخ 
واملياه املعدنية والغازية ( شراب الشعري)البرية : من اجل 

وذريها من املشروابت ذري الكحولية، مشروابت 
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب 

. ومستحضرات أخرى لعمل املشروابت
  In the name of: Ival Water trading Company شركة مياه افال للتجارة : أبسم 

المملكووو العر  وو السووعند و  :العنونا  
  11511الري    12162ب .ص

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

 :

 

 1  
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  Trade Mark No.: 31375 30329:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 20/04/2017 71/11/7102 :التاريخ 
واملياه املعدنية والغازية ( شراب الشعري)البرية : من اجل 

وذريها من املشروابت ذري الكحولية، مشروابت 
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب 

. ومستحضرات أخرى لعمل املشروابت
  In the name of: Ival Water trading Company شركة مياه افال للتجارة : أبسم 

المملكووو العر  وو السووعند و  :العنونا  
  11511الري    12162ب .ص

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

 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31376 30326:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 23/04/2017 73/11/7102 :التاريخ 
خدمات توفري االطعمة واملشروابت ، : من اجل 

مطاعم، ابر، حانة صغرية، مطاعم الوجبات اخلفيفة، 
مقاهي، كافيتريايت، مقاصف، مطاعم ذات اخلدمة 
الياتية ومطاعم الوجبات السريعة؛ وخدمات تقدمي 
الطعام والشراب واحللوايت واملكسرات؛ وخدمات 

102

103

املطاعم؛ وتقدمي خدمات طلب الطعام من خالل 
. صال املباشر وعلى شبكة احلاسوب االت

شركة السمندر خلدمات : أبسم 
 . املطاعم واالستثمار

In the name of: Shareket Al Samndar Li Khadmmat Al 
Mattaaem W il Estethmar.  

 - ا     -ي رييوووووووووو   :العنوووووووووونا  
  -فلس، ر 
:  رام هللا، برج رام اللع  :عنوان التبليغ 

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31377 30322:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 23/04/2017 73/11/7102 :التاريخ 
الصق لالستخدامات الصناعية واملنزلية : من اجل 

شركة اجلعربي للتجارة : أبسم 
 والتسويق 

In the name of: AL JABARI FOR TRADING AND 
MARKTING CO  

الخل وووو  الشووووع بو ب  نووووب  :العنوووونا  
 مصنع ال  رين  لحل    

اخلليل الشعابة جبانب مصنع اجلربيين  :عنوان التبليغ 
 لاللبان 

 :

 

املطاعم؛ وتقدمي خدمات طلب الطعام من خالل 
. صال املباشر وعلى شبكة احلاسوب االت

شركة السمندر خلدمات : أبسم 
 . املطاعم واالستثمار

In the name of: Shareket Al Samndar Li Khadmmat Al 
Mattaaem W il Estethmar.  

 - ا     -ي رييوووووووووو   :العنوووووووووونا  
  -فلس، ر 
:  رام هللا، برج رام اللع  :عنوان التبليغ 

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31377 30322:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 23/04/2017 73/11/7102 :التاريخ 
الصق لالستخدامات الصناعية واملنزلية : من اجل 

شركة اجلعربي للتجارة : أبسم 
 والتسويق 

In the name of: AL JABARI FOR TRADING AND 
MARKTING CO  

الخل وووو  الشووووع بو ب  نووووب  :العنوووونا  
 مصنع ال  رين  لحل    

اخلليل الشعابة جبانب مصنع اجلربيين  :عنوان التبليغ 
 لاللبان 

 :

 

  Trade Mark No.: 31375 30329:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 20/04/2017 71/11/7102 :التاريخ 
واملياه املعدنية والغازية ( شراب الشعري)البرية : من اجل 

وذريها من املشروابت ذري الكحولية، مشروابت 
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب 

. ومستحضرات أخرى لعمل املشروابت
  In the name of: Ival Water trading Company شركة مياه افال للتجارة : أبسم 

المملكووو العر  وو السووعند و  :العنونا  
  11511الري    12162ب .ص

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

 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31376 30326:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 23/04/2017 73/11/7102 :التاريخ 
خدمات توفري االطعمة واملشروابت ، : من اجل 

مطاعم، ابر، حانة صغرية، مطاعم الوجبات اخلفيفة، 
مقاهي، كافيتريايت، مقاصف، مطاعم ذات اخلدمة 
الياتية ومطاعم الوجبات السريعة؛ وخدمات تقدمي 
الطعام والشراب واحللوايت واملكسرات؛ وخدمات 

املطاعم؛ وتقدمي خدمات طلب الطعام من خالل 
. صال املباشر وعلى شبكة احلاسوب االت

شركة السمندر خلدمات : أبسم 
 . املطاعم واالستثمار

In the name of: Shareket Al Samndar Li Khadmmat Al 
Mattaaem W il Estethmar.  

 - ا     -ي رييوووووووووو   :العنوووووووووونا  
  -فلس، ر 
:  رام هللا، برج رام اللع  :عنوان التبليغ 

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31377 30322:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 23/04/2017 73/11/7102 :التاريخ 
الصق لالستخدامات الصناعية واملنزلية : من اجل 

شركة اجلعربي للتجارة : أبسم 
 والتسويق 

In the name of: AL JABARI FOR TRADING AND 
MARKTING CO  

الخل وووو  الشووووع بو ب  نووووب  :العنوووونا  
 مصنع ال  رين  لحل    

اخلليل الشعابة جبانب مصنع اجلربيين  :عنوان التبليغ 
 لاللبان 

 :

 



70العدد العرشون 2017/11/7
 2  

 

  Trade Mark No.: 31378 30329:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 23/04/2017 73/11/7102 :التاريخ 
دهان زفتة للعزل : من اجل 

شركة جيالنكو للتجارة : أبسم 
 والصناعة 

In the name of: sharket jelanco litigara wa al sinaa  

 -عو      ووزي   -الخل وو   :العنونا  
  156ص ب  -ض   و الرامو 

ضاحية  -شارع قيزون  -اخلليل  :عنوان التبليغ 
  026ص ب  -الرامة 

 :

 

 9  
 

104

105

106

 2  
 

  Trade Mark No.: 31378 30329:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 23/04/2017 73/11/7102 :التاريخ 
دهان زفتة للعزل : من اجل 

شركة جيالنكو للتجارة : أبسم 
 والصناعة 

In the name of: sharket jelanco litigara wa al sinaa  

 -عو      ووزي   -الخل وو   :العنونا  
  156ص ب  -ض   و الرامو 

ضاحية  -شارع قيزون  -اخلليل  :عنوان التبليغ 
  026ص ب  -الرامة 

 :

 

 9  
 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31378 30329:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 23/04/2017 73/11/7102 :التاريخ 
دهان زفتة للعزل : من اجل 

شركة جيالنكو للتجارة : أبسم 
 والصناعة 

In the name of: sharket jelanco litigara wa al sinaa  

 -عو      ووزي   -الخل وو   :العنونا  
  156ص ب  -ض   و الرامو 

ضاحية  -شارع قيزون  -اخلليل  :عنوان التبليغ 
  026ص ب  -الرامة 

 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31379 30325:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 23/04/2017 73/11/7102 :التاريخ 
اإلعالن واألعمال املهنية وتتعلق هيه الفئة : من اجل 

. ابخلدمات اليت يؤديها األشخاص واهليئات
شركة مطعم وحلوايت : أبسم 

 مسرت ميم بكري ع ع 
In the name of: SHarekat Mata'am Whalawiat Mr M 
Bakri  

  اس ال ن ة  -الخل    :العننا  
 9ط  -عمارة اخلطيب  -رام هللا  :عنوان التبليغ 

 تلفاكس 
 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31380 30391:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
قهوة : من اجل 
شركة صن ذيت : أبسم 

انرتانشيوانل للمواد الغيائية 
 مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Sun Gate International llmawad 
Al ghetha'ia Musahema Khososieh  

  ا    ال لدة القد مو  :العننا  
:  رام هللا البلدة القدمية  :عنوان التبليغ 

  Trade Mark No.: 31379 30325:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 23/04/2017 73/11/7102 :التاريخ 
اإلعالن واألعمال املهنية وتتعلق هيه الفئة : من اجل 

. ابخلدمات اليت يؤديها األشخاص واهليئات
شركة مطعم وحلوايت : أبسم 

 مسرت ميم بكري ع ع 
In the name of: SHarekat Mata'am Whalawiat Mr M 
Bakri  

  اس ال ن ة  -الخل    :العننا  
 9ط  -عمارة اخلطيب  -رام هللا  :عنوان التبليغ 

 تلفاكس 
 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31380 30391:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
قهوة : من اجل 
شركة صن ذيت : أبسم 

انرتانشيوانل للمواد الغيائية 
 مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Sun Gate International llmawad 
Al ghetha'ia Musahema Khososieh  

  ا    ال لدة القد مو  :العننا  
:  رام هللا البلدة القدمية  :عنوان التبليغ 

  Trade Mark No.: 31379 30325:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 23/04/2017 73/11/7102 :التاريخ 
اإلعالن واألعمال املهنية وتتعلق هيه الفئة : من اجل 

. ابخلدمات اليت يؤديها األشخاص واهليئات
شركة مطعم وحلوايت : أبسم 

 مسرت ميم بكري ع ع 
In the name of: SHarekat Mata'am Whalawiat Mr M 
Bakri  

  اس ال ن ة  -الخل    :العننا  
 9ط  -عمارة اخلطيب  -رام هللا  :عنوان التبليغ 

 تلفاكس 
 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31380 30391:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
قهوة : من اجل 
شركة صن ذيت : أبسم 

انرتانشيوانل للمواد الغيائية 
 مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Sun Gate International llmawad 
Al ghetha'ia Musahema Khososieh  

  ا    ال لدة القد مو  :العننا  
:  رام هللا البلدة القدمية  :عنوان التبليغ 
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108

  Trade Mark No.: 31379 30325:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 23/04/2017 73/11/7102 :التاريخ 
اإلعالن واألعمال املهنية وتتعلق هيه الفئة : من اجل 

. ابخلدمات اليت يؤديها األشخاص واهليئات
شركة مطعم وحلوايت : أبسم 

 مسرت ميم بكري ع ع 
In the name of: SHarekat Mata'am Whalawiat Mr M 
Bakri  

  اس ال ن ة  -الخل    :العننا  
 9ط  -عمارة اخلطيب  -رام هللا  :عنوان التبليغ 

 تلفاكس 
 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31380 30391:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
قهوة : من اجل 
شركة صن ذيت : أبسم 

انرتانشيوانل للمواد الغيائية 
 مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Sun Gate International llmawad 
Al ghetha'ia Musahema Khososieh  

  ا    ال لدة القد مو  :العننا  
:  رام هللا البلدة القدمية  :عنوان التبليغ 

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31381 30390:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
االحيية : من اجل 

فضل نظمي حنفي أبو : أبسم 
 شامة 

In the name of: FADEL NATHMI HANAFI ABU SHAMA  

الحووو ييي األيل  -الخل ووو   :العنووونا  
 ب لقرب مر دينا  ،ل يد  

احلاووز األول ابلقرب من  -اخلليل  :عنوان التبليغ 
 ديوان أل بدر 

 :

 

 3  
 

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31381 30390:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
االحيية : من اجل 

فضل نظمي حنفي أبو : أبسم 
 شامة 

In the name of: FADEL NATHMI HANAFI ABU SHAMA  

الحووو ييي األيل  -الخل ووو   :العنووونا  
 ب لقرب مر دينا  ،ل يد  

احلاووز األول ابلقرب من  -اخلليل  :عنوان التبليغ 
 ديوان أل بدر 

 :

 

 3  
 

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31381 30390:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
االحيية : من اجل 

فضل نظمي حنفي أبو : أبسم 
 شامة 

In the name of: FADEL NATHMI HANAFI ABU SHAMA  

الحووو ييي األيل  -الخل ووو   :العنووونا  
 ب لقرب مر دينا  ،ل يد  

احلاووز األول ابلقرب من  -اخلليل  :عنوان التبليغ 
 ديوان أل بدر 

 :

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31382 30397:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 
  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
مح  : من اجل 
شركة اجلربيين ملنتجات : أبسم 

 االلبان واملواد الغيائية 
In the name of: Sharkat AL-jebreny Limontajat AL-alban 
w AL- Mawad Al- ghaza'yh  

 الخل    :العننا  
البرية،الشرفة جانب اندي السيارات  :عنوان التبليغ 
  3513ب.الفلسطينةص

 :

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31383 30393:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 
  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 

  Trade Mark No.: 31382 30397:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 
  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
مح  : من اجل 
شركة اجلربيين ملنتجات : أبسم 

 االلبان واملواد الغيائية 
In the name of: Sharkat AL-jebreny Limontajat AL-alban 
w AL- Mawad Al- ghaza'yh  

 الخل    :العننا  
البرية،الشرفة جانب اندي السيارات  :عنوان التبليغ 
  3513ب.الفلسطينةص

 :

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31383 30393:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 
  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
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اللحوم واألمساك والدواجن؛ مستخلصات : من اجل 
اللحوم احملفوظة واجملمدة، الفواكه اجملففة واملطبوخة 
،اخلضار؛ اهلالم واملرىب؛ والكومبوت والبيض واحلليب 
ومنتجات األلبان؛احلم ، الزيوت والدهون الصاحلة 
لألكل ؛ الربوتينات املعدة لالستهالك البشري؛ التجبني 

الك البشري ؛ املواد املستعملة وأمالحه املعدة لالسته
لتجبني اللنب؛ مسحوق اجلنب؛ بدائل للحليب 
والقشدة، حليب وقشدة بشكل مسحوق، احلليب 

احمللى لعمل املوس 
شركة املتوسط للمواد : أبسم 
 الغيائية 

In the name of: SHrakat AL- Motawset Lel-Mawad AL-
Ghetha'ya.  

 ي   لحا  :العننا  
البرية،الشرفة جانب اندي السيارات  :عنوان التبليغ 
  3513ب.الفلسطينةص

 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31384 30391:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 
  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 

السجائر والتبغ اخلام واملصنع ولوازم : من اجل 
. التدخني والوالعات والكربيت

اللحوم واألمساك والدواجن؛ مستخلصات : من اجل 
اللحوم احملفوظة واجملمدة، الفواكه اجملففة واملطبوخة 
،اخلضار؛ اهلالم واملرىب؛ والكومبوت والبيض واحلليب 
ومنتجات األلبان؛احلم ، الزيوت والدهون الصاحلة 
لألكل ؛ الربوتينات املعدة لالستهالك البشري؛ التجبني 

الك البشري ؛ املواد املستعملة وأمالحه املعدة لالسته
لتجبني اللنب؛ مسحوق اجلنب؛ بدائل للحليب 
والقشدة، حليب وقشدة بشكل مسحوق، احلليب 

احمللى لعمل املوس 
شركة املتوسط للمواد : أبسم 
 الغيائية 

In the name of: SHrakat AL- Motawset Lel-Mawad AL-
Ghetha'ya.  

 ي   لحا  :العننا  
البرية،الشرفة جانب اندي السيارات  :عنوان التبليغ 
  3513ب.الفلسطينةص

 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31384 30391:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 
  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 

السجائر والتبغ اخلام واملصنع ولوازم : من اجل 
. التدخني والوالعات والكربيت

109

110

  Trade Mark No.: 31382 30397:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 
  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
مح  : من اجل 
شركة اجلربيين ملنتجات : أبسم 

 االلبان واملواد الغيائية 
In the name of: Sharkat AL-jebreny Limontajat AL-alban 
w AL- Mawad Al- ghaza'yh  

 الخل    :العننا  
البرية،الشرفة جانب اندي السيارات  :عنوان التبليغ 
  3513ب.الفلسطينةص

 :

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31383 30393:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 
  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 

  Trade Mark No.: 31382 30397:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 
  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
مح  : من اجل 
شركة اجلربيين ملنتجات : أبسم 

 االلبان واملواد الغيائية 
In the name of: Sharkat AL-jebreny Limontajat AL-alban 
w AL- Mawad Al- ghaza'yh  

 الخل    :العننا  
البرية،الشرفة جانب اندي السيارات  :عنوان التبليغ 
  3513ب.الفلسطينةص

 :

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31383 30393:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 
  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 

اللحوم واألمساك والدواجن؛ مستخلصات : من اجل 
اللحوم احملفوظة واجملمدة، الفواكه اجملففة واملطبوخة 
،اخلضار؛ اهلالم واملرىب؛ والكومبوت والبيض واحلليب 
ومنتجات األلبان؛احلم ، الزيوت والدهون الصاحلة 
لألكل ؛ الربوتينات املعدة لالستهالك البشري؛ التجبني 

الك البشري ؛ املواد املستعملة وأمالحه املعدة لالسته
لتجبني اللنب؛ مسحوق اجلنب؛ بدائل للحليب 
والقشدة، حليب وقشدة بشكل مسحوق، احلليب 

احمللى لعمل املوس 
شركة املتوسط للمواد : أبسم 
 الغيائية 

In the name of: SHrakat AL- Motawset Lel-Mawad AL-
Ghetha'ya.  

 ي   لحا  :العننا  
البرية،الشرفة جانب اندي السيارات  :عنوان التبليغ 
  3513ب.الفلسطينةص

 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31384 30391:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 
  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 

السجائر والتبغ اخلام واملصنع ولوازم : من اجل 
. التدخني والوالعات والكربيت

  .In the name of: DUBEK LTD . دوبك مليتد: أبسم 
 2عريو اسراي ل و يدنناني   :العننا  

مووو  تر جيووو  سوووتري ا يتووو   ت كفووو ا 
 اسراي   

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31385 30399:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :الصنف يف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :
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111

112

  .In the name of: DUBEK LTD . دوبك مليتد: أبسم 
 2عريو اسراي ل و يدنناني   :العننا  

مووو  تر جيووو  سوووتري ا يتووو   ت كفووو ا 
 اسراي   

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31385 30399:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :الصنف يف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

  .In the name of: DUBEK LTD . دوبك مليتد: أبسم 
 2عريو اسراي ل و يدنناني   :العننا  

مووو  تر جيووو  سوووتري ا يتووو   ت كفووو ا 
 اسراي   

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31385 30399:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :الصنف يف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31386 30396:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 9  
 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31386 30396:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 9  
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  Trade Mark No.: 31387 30392:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31388 30399:العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5 9 :يف الصنف 
  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 

. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  
جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 

ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31389 30395:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

: عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

113

114

  Trade Mark No.: 31387 30392:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31388 30399:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 31387 30392:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31388 30399:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 31387 30392:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31388 30399:العالمة التجارية رقم 
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  In Class: 5 9 :يف الصنف 
  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 

. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  
جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 

ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31389 30395:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

: عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

115

116

  In Class: 5 9 :يف الصنف 
  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 

. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  
جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 

ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31389 30395:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

: عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

  In Class: 5 9 :يف الصنف 
  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 

. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  
جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 

ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31389 30395:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

: عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31390 30351:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 

املستخدمة لتسخني التبغ ؛  شواحن السيارات لألجهزة
. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2333ا 0يوناا ج نرينوو يد  :العنونا  
 ننع ت  ا سنيسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 

  Trade Mark No.: 31390 39313:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 1 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 25/30/2392 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت األجهزة : من اجل 

اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة الشحن لألجهزة 
االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ شواحن يو اس يب 
لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ شواحن 

ائر اإللكرتونية؛ شواحن السيارات لألجهزة السيارات للسج
املستخدمة لتسخني التبغ ؛ شواحن بطارايت السجائر 

. اإللكرتونية

 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: أبسم 
S.A.  

 نوشاتيل، سويسرا  0222، 3كواي جينريناود  :العنوان 

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  0022

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق احلماية املطلق : 
ابستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة تشتمل العالمة على 
اللون االزرق واالخضر واالخضر الغامق واالزرق الفاتح 

 والرمادي 
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والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
مبعزل عن العالمة تشتمل العالمة على اللون االزرق 
 واالخضر واالخضر الغامق واالزرق الفاتح والرمادي 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31391 30350:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2333ا 0يوناا ج نرينوو يد  :العنونا  
 ننع ت  ا سنيسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
مبعزل عن العالمة تشتمل العالمة على اللون االزرق 
 واالخضر واالخضر الغامق واالزرق الفاتح والرمادي 

117

 92  
 

  Trade Mark No.: 31391 39319:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 99 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 25/30/2392 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 0222، 3كوواي جينرينواود  :العنوان 
 سويسرا نوشاتيل، 
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  0022ب .ص 
 :

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

فية واألرقام ذات االستخدام العام والرسومات الوص
مبعزل عن العالمة تشتمل العالمة على اللون االزرق 
 واالخضر واالخضر الغامق واالزرق الفاتح والرمادي 

 93  
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118 03  
 

  Trade Mark No.: 31392 30357:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 
السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري (وط؛ بدائل التبغ من مزيج التبغ والقرنفل؛ السع
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )األذراض الطبية

ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 
علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف 
السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 
 منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية 

شاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري الستن
ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ 
مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم 

 

  Trade Mark No.: 31392 39312:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 30 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 25/30/2392 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية وأجهزة : من اجل 

التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ منتجات التبغ، مبا 
يف ذلك السيجار، السجائر، السيجار الرفيع، تبغ ماكينات 
 اللف اليدوية، تبغ الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر

لغري (املصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك ورق وأانبيب )األغراض الطبية

السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، علب ومنافض 
السجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف السجائر، القداحات؛ 

تبغ اليت يتم تسخينها ، أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، منتجات ال
أجهزة إلكرتونية وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل 
إطالق رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني اإللكرتوين؛ 

ر السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية كبدائل عن السجائ
التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية الستنشاق النيكوتني احملتوي على 
رذاذ؛ وأجهزة التبخري ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ وبدائل 
التبغ؛ مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم 

واألجهزة  30للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة، يف الفئة 
والسيجار ابإلضافة إىل أعواد التبغ  إلطفاء السجائر املسخنة

. املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 0222، 3كوواي جينرينواود  :العنوان 
 نوشاتيل، سويسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  0022ب .ص 

 :

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

العام  والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام
مبعزل عن العالمةوتشتمل العالمة على اللون االزرق 
 واالخضر واالخضر الغامق واالزرق الفاتح والرمادي 
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 31للمنتجات امليكورة سابقا املتضمنة، يف الفئة 
واألجهزة إلطفاء السجائر املسخنة والسيجار ابإلضافة 

سخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية إىل أعواد التبغ امل
. القابلة إلعادة الشحن

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2333ا 0يوناا ج نرينوو يد  :العنونا  
 ننع ت  ا سنيسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
مبعزل عن العالمةوتشتمل العالمة على اللون االزرق 
 واالخضر واالخضر الغامق واالزرق الفاتح والرمادي 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31393 30353:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 

119

 

  Trade Mark No.: 31393 39313:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 1 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 25/30/2392 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت األجهزة : من اجل 

اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة الشحن لألجهزة 
االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ شواحن يو اس يب 
لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ شواحن 

ات لألجهزة السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ شواحن السيار 
املستخدمة لتسخني التبغ ؛ شواحن بطارايت السجائر 

. اإللكرتونية

 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: أبسم 
S.A.  

 نوشاتيل، سويسرا  0222، 3كواي جينريناود  :العنوان 

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  0022

 :

يل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق احلماية املطلق ان تسج: 
ابستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة تشتمل العالمة على 

 اللون االصفر واالصفر الفاتح واالصفر الغامق والرمادي 

  

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 0222، 3كوواي جينرينواود  :العنوان 
 نوشاتيل، سويسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  0022ب .ص 

 :

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

العام  والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام
مبعزل عن العالمةوتشتمل العالمة على اللون االزرق 
 واالخضر واالخضر الغامق واالزرق الفاتح والرمادي 
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شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 

املستخدمة لتسخني التبغ ؛  شواحن السيارات لألجهزة
. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2333ا 0يوناا ج نرينوو يد  :العنونا  
 ننع ت  ا سنيسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
مبعزل عن العالمة تشتمل العالمة على اللون 
 االصفر واالصفر الفاتح واالصفر الغامق والرمادي 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31394 30351:التجارية رقم  العالمة
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2333ا 0يوناا ج نرينوو يد  :العنونا  
 ننع ت  ا سنيسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
مبعزل عن العالمة تشتمل العالمة على اللون 
 االصفر واالصفر الفاتح واالصفر الغامق والرمادي 

 06  
 

  Trade Mark No.: 31395 30359:التجارية رقم  العالمة
  In Class: 34 31 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 
السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري (وط؛ بدائل التبغ من مزيج التبغ والقرنفل؛ السع
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )األذراض الطبية

120

121

 95  
 

  Trade Mark No.: 31394 39310:رية رقم العالمة التجا
  In Class: 11 99 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 25/30/2392 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

. اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد البخار
 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: أبسم 

S.A.  
 نوشاتيل، سويسرا  0222، 3كواي جينريناود  :العنوان 

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  0022

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق احلماية املطلق : 
ابستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

عزل عن العالمة تشتمل العالمة على ذات االستخدام العام مب
 اللون االصفر واالصفر الفاتح واالصفر الغامق والرمادي 

  

 91  
 

  Trade Mark No.: 31395 39315:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 30 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 25/30/2392 :التاريخ 
بخرات السلكية للسجائر االلكرتونية وأجهزة امل: من اجل 

التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ منتجات التبغ، مبا 
يف ذلك السيجار، السجائر، السيجار الرفيع، تبغ ماكينات 
اللف اليدوية، تبغ الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر 

لغري (بدائل التبغ  املصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك ورق وأانبيب )األغراض الطبية

السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، علب ومنافض 
السجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف السجائر، القداحات؛ 
أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، 

طعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل أجهزة إلكرتونية وق
إطالق رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني اإللكرتوين؛ 
السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية كبدائل عن السجائر 

النيكوتني احملتوي على  التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية الستنشاق
رذاذ؛ وأجهزة التبخري ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ وبدائل 
التبغ؛ مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم 

واألجهزة  30للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة، يف الفئة 
إلطفاء السجائر املسخنة والسيجار ابإلضافة إىل أعواد التبغ 

. ة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحناملسخن
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 91  
 

  Trade Mark No.: 31395 39315:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 30 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 25/30/2392 :التاريخ 
بخرات السلكية للسجائر االلكرتونية وأجهزة امل: من اجل 

التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ منتجات التبغ، مبا 
يف ذلك السيجار، السجائر، السيجار الرفيع، تبغ ماكينات 
اللف اليدوية، تبغ الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر 

لغري (بدائل التبغ  املصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك ورق وأانبيب )األغراض الطبية

السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، علب ومنافض 
السجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف السجائر، القداحات؛ 
أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، 

طعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل أجهزة إلكرتونية وق
إطالق رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني اإللكرتوين؛ 
السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية كبدائل عن السجائر 

النيكوتني احملتوي على  التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية الستنشاق
رذاذ؛ وأجهزة التبخري ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ وبدائل 
التبغ؛ مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم 

واألجهزة  30للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة، يف الفئة 
إلطفاء السجائر املسخنة والسيجار ابإلضافة إىل أعواد التبغ 

. ة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحناملسخن

 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: أبسم 
S.A.  

 نوشاتيل، سويسرا  0222، 3كواي جينريناود  :العنوان 

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :نوان التبليغ ع
 البرية  0022

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق احلماية املطلق : 
ابستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
 ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة تشتمل العالمة على

 اللون االصفر واالصفر الفاتح واالصفر الغامق والرمادي 
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  Trade Mark No.: 31396 30356:التجارية رقم  العالمة
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 
شواحن السيارات لألجهزة املستخدمة لتسخني التبغ ؛ 

. شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2333ا 0يوناا ج نرينوو يد  :العنونا  
 ننع ت  ا سنيسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
مبعزل عن العالمةتشتمل العالمة على اللون الربتقايل 

 والربتقايل الفاتح والربتقايل الغامق والرمادي 

 09  
 

122
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  Trade Mark No.: 31396 39311:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 1 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 25/30/2392 :التاريخ 
األجهزة البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

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 

السجائر  املستخدمة لتسخني التبغ ؛ شواحن بطارايت
. اإللكرتونية

 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: أبسم 
S.A.  

 نوشاتيل، سويسرا  0222، 3كواي جينريناود  :عنوان ال

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  0022

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق احلماية املطلق : 
ستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام اب

ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمةتشتمل العالمة على 
 اللون الربتقايل والربتقايل الفاتح والربتقايل الغامق والرمادي 
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  Trade Mark No.: 31397 30352:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد 
. البخار
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2333ا 0يوناا ج نرينوو يد  :العنونا  
 ننع ت  ا سنيسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
مبعزل عن العالمة تشتمل العالمة على اللون 
 الربتقايل والربتقايل الفاتح والربتقايل الغامق والرمادي 

 05  
 

  Trade Mark No.: 31398 30359:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 
السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري (وط؛ بدائل التبغ من مزيج التبغ والقرنفل؛ السع
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )األذراض الطبية

ورق وأانبيب السجائر ، فالتر السجائر، علب التبغ، 
علب ومنافض السجائر، الغاليني، أدوات اجليب للف 
السجائر، القداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ، 
 منتجات التبغ اليت يتم تسخينها ، أجهزة إلكرتونية
وقطعها لغاية تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق 
رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل 
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني 
اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية  
كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية 

شاق النيكوتني احملتوي على رذاذ؛ وأجهزة التبخري الستن
ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ 
مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم 

 31للمنتجات امليكورة سابقا املتضمنة، يف الفئة 
واألجهزة إلطفاء السجائر املسخنة والسيجار ابإلضافة 

سخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية إىل أعواد التبغ امل
. القابلة إلعادة الشحن

123

124

 91  
 

  Trade Mark No.: 31397 39312:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 99 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 25/30/2392 :التاريخ 
أجهزة التبخري اإللكرتونية ابستثناء السجائر : من اجل 

. اإللكرتونية؛ أجهزة تسخني السوائل؛ أجهزة توليد البخار
 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: أبسم 

S.A.  
 نوشاتيل، سويسرا  0222، 3كواي جينريناود  :العنوان 

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :تبليغ عنوان ال
 البرية  0022

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق احلماية املطلق : 
ابستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة تشتمل العالمة على 

 الربتقايل والربتقايل الفاتح والربتقايل الغامق والرمادي اللون 

  

  

 91  
 

  Trade Mark No.: 31398 39311:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 30 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 25/30/2392 :التاريخ 
كرتونية وأجهزة التدخني املبخرات السلكية للسجائر االل: من اجل 

االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ منتجات التبغ، مبا يف ذلك 
السيجار، السجائر، السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، 
تبغ الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة من مزيج 

؛ )الطبية لغري األغراض(التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
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 

و التبغ من أجل إطالق رذاذ النيكوتني تسخني السجائر أ
لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل املستخدمة يف السجائر 
االلكرتونية؛ أجهزة التدخني اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ 
السجائر االلكرتونية كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة 

ذ؛ وأجهزة التبخري اإللكرتونية الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذا
ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ مستلزمات املدخنني 
للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم للمنتجات املذكورة سابقا 

واألجهزة إلطفاء السجائر املسخنة  30املتضمنة، يف الفئة 
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والسيجار ابإلضافة إىل أعواد التبغ املسخنة؛ علب السجائر 
. القابلة إلعادة الشحن اإللكرتونية

 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: أبسم 
S.A.  

 نوشاتيل، سويسرا  0222، 3كواي جينريناود  :العنوان 

ب .ص  -م للملكية الفكرية سااب وشركاه :عنوان التبليغ 
 البرية  0022

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق احلماية املطلق : 
ابستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات 
االستخدام العام مبعزل عن العالمةتشمل العالمة على اللون 

 الفاتح والربتقايل الغامق والرمادي الربتقايل والربتقايل 

  

 91  
 

  Trade Mark No.: 31398 39311:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 30 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 25/30/2392 :التاريخ 
كرتونية وأجهزة التدخني املبخرات السلكية للسجائر االل: من اجل 

االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ منتجات التبغ، مبا يف ذلك 
السيجار، السجائر، السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، 
تبغ الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة من مزيج 

؛ )الطبية لغري األغراض(التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
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 

و التبغ من أجل إطالق رذاذ النيكوتني تسخني السجائر أ
لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل املستخدمة يف السجائر 
االلكرتونية؛ أجهزة التدخني اإللكرتوين؛ السجائر اإللكرتونية؛ 
السجائر االلكرتونية كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة 

ذ؛ وأجهزة التبخري اإللكرتونية الستنشاق النيكوتني احملتوي على رذا
ابلفم للمدخنني ، منتجات التبغ وبدائل التبغ؛ مستلزمات املدخنني 
للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم للمنتجات املذكورة سابقا 

واألجهزة إلطفاء السجائر املسخنة  30املتضمنة، يف الفئة 
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125

فيليب موريس برودكتس : أبسم 
 . إيه. أس

In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2333ا 0يوناا ج نرينوو يد  :العنونا  
 ننع ت  ا سنيسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق : 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
مبعزل عن العالمةتشمل العالمة على اللون الربتقايل 

 والربتقايل الفاتح والربتقايل الغامق والرمادي 

 71  
 

  Trade Mark No.: 31399 30355:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية : من اجل 

وأجهزة التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ 
منتجات التبغ، مبا يف ذلك السيجار، السجائر، 
السيجار الرفيع، تبغ ماكينات اللف اليدوية، تبغ 
الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر املصنوعة 

لغري (وط؛ بدائل التبغ من مزيج التبغ والقرنفل؛ السع
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك )األذراض الطبية

 23  
 

  Trade Mark No.: 31399 39311:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 30 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 25/30/2392 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية وأجهزة : من اجل 

االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛ منتجات التبغ، مبا التدخني 
يف ذلك السيجار، السجائر، السيجار الرفيع، تبغ ماكينات 
اللف اليدوية، تبغ الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر 

لغري (املصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
خنني، مبا يف ذلك ورق وأانبيب ؛ مستلزمات املد)األغراض الطبية

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 

اذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيكوتني السائل إطالق رذ
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني اإللكرتوين؛ 
السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية كبدائل عن السجائر 
التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية الستنشاق النيكوتني احملتوي على 

للمدخنني ، منتجات التبغ وبدائل  رذاذ؛ وأجهزة التبخري ابلفم
التبغ؛ مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع ولوازم 

واألجهزة  30للمنتجات املذكورة سابقا املتضمنة، يف الفئة 
إلطفاء السجائر املسخنة والسيجار ابإلضافة إىل أعواد التبغ 

. املسخنة؛ علب السجائر اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن

 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: أبسم 
S.A.  

 نوشاتيل، سويسرا  0222، 3كواي جينريناود  :العنوان 

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  0022

 :

 

 29  
 

  Trade Mark No.: 31400 39033:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 35 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 25/30/2392 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه األعمال : من اجل 

عرض املنتجات والبيع ابجلملة والتجزئة , كتيبوتفعيل النشاط امل
للمنتجات الغذائية مثل الفواكه احملفوظة، اللحوم احملفوظة، 
اخلضار احملفوظة، الزيوت الصاحلة لألكل، منتجات األلبان، 
البيض، املخلالت، البقول احملفوظة، األطعمة احملضرة من األمساك 

سكويت، القهوة، والدواجن واللحوم احملفوظة، املربيات، الب
التوابل، الشاي، الشوكوالتة، اآليس كرمي، الطحني، ، املعكرونة، 
اخلبز، الفطائر، املعجنات، احللوى الطازجة اخلضروات والفواكه، 
عصائر الفاكهة واملياه املعدنية الغازية وغريها من املشروابت 

الغازية واملشروابت غري الكحولية 
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  Trade Mark No.: 31400 30111:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

عرض املنتجات , األعمال وتفعيل النشاط املكتيب
والبيع ابجلملة والتجزئة للمنتجات الغيائية مثل الفواكه 
احملفوظة، اللحوم احملفوظة، اخلضار احملفوظة، الزيوت 
الصاحلة لألكل، منتجات األلبان، البيض، املخلالت، 

ظة، األطعمة احملضرة من األمساك والدواجن البقول احملفو 
واللحوم احملفوظة، املربيات، البسكويت، القهوة، 
التوابل، الشاي، الشوكوالتة، اآليس كرمي، الطحني، ، 
املعكرونة، اخلبز، الفطائر، املعجنات، احللوى الطازجة 
اخلضروات والفواكه، عصائر الفاكهة واملياه املعدنية 

املشروابت الغازية واملشروابت ذري الغازية وذريها من 
الكحولية 

  .In the name of: Basamh Trading Co. Ltd شركة ابمسح التجارية : أبسم 
 ,P.O. Box: 427 :العنووونا  

Jeddah 21411, Kingdom of 
Saudi Arabia  

جدة,  172: ص ب السعودية اململكة العربية

/  :عنوان التبليغ 
  

 :
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  Trade Mark No.: 31401 30110:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

عرض املنتجات , األعمال وتفعيل النشاط املكتيب
والبيع ابجلملة والتجزئة للمنتجات الغيائية مثل الفواكه 
احملفوظة، اللحوم احملفوظة، اخلضار احملفوظة، الزيوت 
الصاحلة لألكل، منتجات األلبان، البيض، املخلالت، 

ظة، األطعمة احملضرة من األمساك والدواجن البقول احملفو 
واللحوم احملفوظة، املربيات، البسكويت، القهوة، 
التوابل، الشاي، الشوكوالتة، اآليس كرمي، الطحني، ، 
املعكرونة، اخلبز، الفطائر، املعجنات، احللوى الطازجة 
اخلضروات والفواكه، عصائر الفاكهة واملياه املعدنية 

املشروابت الغازية واملشروابت ذري الغازية وذريها من 
الكحولية 

شركة ابمسح الصناعية : أبسم 
 احملدودة 

In the name of: Basamh Industrial Co. Ltd.  

جوووووووووودة ,  251: ص ب :العنووووووووونا  
 المملكو العر  و السعند و ,  21121

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 0 

 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: أبسم 
S.A.  

 نوشاتيل، سويسرا  0222، 3كواي جينريناود  :العنوان 

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  0022

 :
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  Trade Mark No.: 31400 39033:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 35 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 25/30/2392 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه األعمال : من اجل 

عرض املنتجات والبيع ابجلملة والتجزئة , كتيبوتفعيل النشاط امل
للمنتجات الغذائية مثل الفواكه احملفوظة، اللحوم احملفوظة، 
اخلضار احملفوظة، الزيوت الصاحلة لألكل، منتجات األلبان، 
البيض، املخلالت، البقول احملفوظة، األطعمة احملضرة من األمساك 

سكويت، القهوة، والدواجن واللحوم احملفوظة، املربيات، الب
التوابل، الشاي، الشوكوالتة، اآليس كرمي، الطحني، ، املعكرونة، 
اخلبز، الفطائر، املعجنات، احللوى الطازجة اخلضروات والفواكه، 
عصائر الفاكهة واملياه املعدنية الغازية وغريها من املشروابت 

الغازية واملشروابت غري الكحولية 
 .In the name of: Basamh Trading Co شركة ابمسح التجارية : أبسم 

Ltd.  
 ,P.O. Box: 427, Jeddah 21411 :العنوووان 

Kingdom of Saudi Arabia  
جدة,  022: ص ب اململكة العربية السعودية

/  :وان التبليغ عن
  

 :

 

 22  
 

  Trade Mark No.: 31401 39039:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 35 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 25/30/2392 :التاريخ 
الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه األعمال  خدمات: من اجل 

عرض املنتجات والبيع ابجلملة والتجزئة , وتفعيل النشاط املكتيب
للمنتجات الغذائية مثل الفواكه احملفوظة، اللحوم احملفوظة، 
اخلضار احملفوظة، الزيوت الصاحلة لألكل، منتجات األلبان، 

ضرة من األمساك البيض، املخلالت، البقول احملفوظة، األطعمة احمل
والدواجن واللحوم احملفوظة، املربيات، البسكويت، القهوة، 
التوابل، الشاي، الشوكوالتة، اآليس كرمي، الطحني، ، املعكرونة، 
اخلبز، الفطائر، املعجنات، احللوى الطازجة اخلضروات والفواكه، 
عصائر الفاكهة واملياه املعدنية الغازية وغريها من املشروابت 

زية واملشروابت غري الكحولية الغا

 .In the name of: Basamh Trading Co شركة ابمسح التجارية : أبسم 
Ltd.  

 ,P.O. Box: 427, Jeddah 21411 :العنوووان 
Kingdom of Saudi Arabia  

جدة,  022: ص ب اململكة العربية السعودية

/  :وان التبليغ عن
  

 :

 

 22  
 

  Trade Mark No.: 31401 39039:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 35 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 25/30/2392 :التاريخ 
الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه األعمال  خدمات: من اجل 

عرض املنتجات والبيع ابجلملة والتجزئة , وتفعيل النشاط املكتيب
للمنتجات الغذائية مثل الفواكه احملفوظة، اللحوم احملفوظة، 
اخلضار احملفوظة، الزيوت الصاحلة لألكل، منتجات األلبان، 

ضرة من األمساك البيض، املخلالت، البقول احملفوظة، األطعمة احمل
والدواجن واللحوم احملفوظة، املربيات، البسكويت، القهوة، 
التوابل، الشاي، الشوكوالتة، اآليس كرمي، الطحني، ، املعكرونة، 
اخلبز، الفطائر، املعجنات، احللوى الطازجة اخلضروات والفواكه، 
عصائر الفاكهة واملياه املعدنية الغازية وغريها من املشروابت 

زية واملشروابت غري الكحولية الغا
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  Trade Mark No.: 31402 30117:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
احللوايت، السكاكر، , الشوكوالته: من اجل 
، الكعك، الباستا، (بكافة انواعه)البسكويت 

املعكرونة، املعكرونة العصائبية، املعكرونة العصائبية 
الفورية، السباذييت، الشعريية، اخلمرية، مسحوق اخلبازة 
واملكوانت االخرى للمخابز، توابل السلطة، املايونيز، 

، منتجات (توابلال)اخلل، الكاتش اب والصلصات 
العجني اجلاهز للطبخ، العجني املثلج، الربثس املثلج، 
البوظة، احللوايت املثلجة ذري املصنوعة من االلبان، 
احللوايت املثلجة املصنوعة من الفواكه، احللوايت 
املثلجة، القهوة ، الشاي، الكاكاو، السكر ، األرز، 

بز، دبس التابيوكا، الساجو، وما يقوم مقام القهوة، اخل
, السكر، امللح، اخلردل، الطحني املصنوع من احلبوب

املعتمدة على )مشروابت االطعمة , القطاين, التوابل
, الشاي العشيب, الصلصات, (احلبوب واالعشاب

العسل 
الشركة العاملية للمواد : أبسم 

 . م.م.الغيائية ش
In the name of: International Foodstuffs Co. LLC  

 1المن،قووو الصوون د و   ووا  :العنوونا  
ا 1115: ب.ص, عووووووووو    الن ووووووووودة

 الش   وا االم  ات العر  و المتحدة 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :
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  Trade Mark No.: 31402 30117:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
احللوايت، السكاكر، , الشوكوالته: من اجل 
، الكعك، الباستا، (بكافة انواعه)البسكويت 

املعكرونة، املعكرونة العصائبية، املعكرونة العصائبية 
الفورية، السباذييت، الشعريية، اخلمرية، مسحوق اخلبازة 
واملكوانت االخرى للمخابز، توابل السلطة، املايونيز، 

، منتجات (توابلال)اخلل، الكاتش اب والصلصات 
العجني اجلاهز للطبخ، العجني املثلج، الربثس املثلج، 
البوظة، احللوايت املثلجة ذري املصنوعة من االلبان، 
احللوايت املثلجة املصنوعة من الفواكه، احللوايت 
املثلجة، القهوة ، الشاي، الكاكاو، السكر ، األرز، 

بز، دبس التابيوكا، الساجو، وما يقوم مقام القهوة، اخل
, السكر، امللح، اخلردل، الطحني املصنوع من احلبوب

املعتمدة على )مشروابت االطعمة , القطاين, التوابل
, الشاي العشيب, الصلصات, (احلبوب واالعشاب

العسل 
الشركة العاملية للمواد : أبسم 

 . م.م.الغيائية ش
In the name of: International Foodstuffs Co. LLC  

 1المن،قووو الصوون د و   ووا  :العنوونا  
ا 1115: ب.ص, عووووووووو    الن ووووووووودة

 الش   وا االم  ات العر  و المتحدة 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 .In the name of: Basamh Industrial Co شركة ابمسح الصناعية احملدودة : أبسم 
Ltd.  

المملكو  العرييو  ,  02802جوة  ,  478: ص ب :العنوان 
 السعودي  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 9 
 

  Trade Mark No.: 31402 39032:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 33 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 25/30/2392 :التاريخ 
بكافة )احللوايت، السكاكر، البسكويت , الشوكوالته: من اجل 

الكعك، الباستا، املعكرونة، املعكرونة العصائبية،  ،(انواعه
املعكرونة العصائبية الفورية، السباغييت، الشعريية، اخلمرية، 
مسحوق اخلبازة واملكوانت االخرى للمخابز، توابل السلطة، 

، منتجات (التوابل)املايونيز، اخلل، الكاتش اب والصلصات 
ثس املثلج، البوظة، العجني اجلاهز للطبخ، العجني املثلج، الرب 

احللوايت 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 

املعتمدة على )مشروابت االطعمة , القطاين, التوابل ,من احلبوب

 .In the name of: Basamh Trading Co شركة ابمسح التجارية : أبسم 
Ltd.  

 ,P.O. Box: 427, Jeddah 21411 :العنوووان 
Kingdom of Saudi Arabia  

جدة,  022: ص ب اململكة العربية السعودية

/  :وان التبليغ عن
  

 :

 

 22  
 

  Trade Mark No.: 31401 39039:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 35 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 25/30/2392 :التاريخ 
الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه األعمال  خدمات: من اجل 

عرض املنتجات والبيع ابجلملة والتجزئة , وتفعيل النشاط املكتيب
للمنتجات الغذائية مثل الفواكه احملفوظة، اللحوم احملفوظة، 
اخلضار احملفوظة، الزيوت الصاحلة لألكل، منتجات األلبان، 

ضرة من األمساك البيض، املخلالت، البقول احملفوظة، األطعمة احمل
والدواجن واللحوم احملفوظة، املربيات، البسكويت، القهوة، 
التوابل، الشاي، الشوكوالتة، اآليس كرمي، الطحني، ، املعكرونة، 
اخلبز، الفطائر، املعجنات، احللوى الطازجة اخلضروات والفواكه، 
عصائر الفاكهة واملياه املعدنية الغازية وغريها من املشروابت 

زية واملشروابت غري الكحولية الغا

 .In the name of: Basamh Industrial Co شركة ابمسح الصناعية احملدودة : أبسم 
Ltd.  

المملكو  العرييو  ,  02802جوة  ,  478: ص ب :العنوان 
 السعودي  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 9 
 

  Trade Mark No.: 31402 39032:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 33 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 25/30/2392 :التاريخ 
بكافة )احللوايت، السكاكر، البسكويت , الشوكوالته: من اجل 

الكعك، الباستا، املعكرونة، املعكرونة العصائبية،  ،(انواعه
املعكرونة العصائبية الفورية، السباغييت، الشعريية، اخلمرية، 
مسحوق اخلبازة واملكوانت االخرى للمخابز، توابل السلطة، 

، منتجات (التوابل)املايونيز، اخلل، الكاتش اب والصلصات 
ثس املثلج، البوظة، العجني اجلاهز للطبخ، العجني املثلج، الرب 

احللوايت 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 

املعتمدة على )مشروابت االطعمة , القطاين, التوابل ,من احلبوب
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 0 
 

  Trade Mark No.: 31403 30113:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
احللوايت، السكاكر، , الشوكوالته: من اجل 
، الكعك، الباستا، (بكافة انواعه)البسكويت 

املعكرونة، املعكرونة العصائبية، املعكرونة العصائبية 
الفورية، السباذييت، الشعريية، اخلمرية، مسحوق اخلبازة 
واملكوانت االخرى للمخابز، توابل السلطة، املايونيز، 

، منتجات (التوابل)اخلل، الكاتش اب والصلصات 
طبخ، العجني املثلج، الربثس املثلج، العجني اجلاهز لل

البوظة، احللوايت املثلجة ذري املصنوعة من االلبان، 
احللوايت املثلجة املصنوعة من الفواكه، احللوايت 
املثلجة، القهوة ، الشاي، الكاكاو، السكر ، األرز، 
التابيوكا، الساجو، وما يقوم مقام القهوة، اخلبز، دبس 

, لطحني املصنوع من احلبوبالسكر، امللح، اخلردل، ا
املعتمدة على )مشروابت االطعمة , القطاين, التوابل

, الشاي العشيب, الصلصات, (احلبوب واالعشاب
العسل 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31403 30113:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
احللوايت، السكاكر، , الشوكوالته: من اجل 
، الكعك، الباستا، (بكافة انواعه)البسكويت 

املعكرونة، املعكرونة العصائبية، املعكرونة العصائبية 
الفورية، السباذييت، الشعريية، اخلمرية، مسحوق اخلبازة 
واملكوانت االخرى للمخابز، توابل السلطة، املايونيز، 

، منتجات (التوابل)اخلل، الكاتش اب والصلصات 
طبخ، العجني املثلج، الربثس املثلج، العجني اجلاهز لل

البوظة، احللوايت املثلجة ذري املصنوعة من االلبان، 
احللوايت املثلجة املصنوعة من الفواكه، احللوايت 
املثلجة، القهوة ، الشاي، الكاكاو، السكر ، األرز، 
التابيوكا، الساجو، وما يقوم مقام القهوة، اخلبز، دبس 

, لطحني املصنوع من احلبوبالسكر، امللح، اخلردل، ا
املعتمدة على )مشروابت االطعمة , القطاين, التوابل

, الشاي العشيب, الصلصات, (احلبوب واالعشاب
العسل 

العسل , الشاي العشيب, الصلصات, (احلبوب واالعشاب

 In the name of: International . م.م.الشركة العاملية للمواد الغذائية ش: أبسم 
Foodstuffs Co. LLC  

: ب.ص, شارع الوحوة  2المنطق  الصناعي  رقم  :العنوان 
 ، الشارق ، االمارات العريي  المتحة  8224

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 9 
 

  Trade Mark No.: 31403 39033:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 33 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 25/30/2392 :التاريخ 
بكافة )احللوايت، السكاكر، البسكويت , الشوكوالته: من اجل 

، الكعك، الباستا، املعكرونة، املعكرونة العصائبية، (انواعه
املعكرونة العصائبية الفورية، السباغييت، الشعريية، اخلمرية، 
مسحوق اخلبازة واملكوانت االخرى للمخابز، توابل السلطة، 

، منتجات (التوابل)ل، الكاتش اب والصلصات املايونيز، اخل
العجني اجلاهز للطبخ، العجني املثلج، الربثس املثلج، البوظة، 
احللوايت املثلجة غري املصنوعة من االلبان، احللوايت املثلجة 
املصنوعة من الفواكه، احللوايت املثلجة، القهوة ، الشاي، 

 .In the name of: Basamh Industrial Co شركة ابمسح الصناعية احملدودة : أبسم 
Ltd.  

المملكو  العرييو  ,  02802جوة  ,  478: ص ب :العنوان 
 السعودي  
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 9 
 

  Trade Mark No.: 31402 39032:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 33 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 25/30/2392 :التاريخ 
بكافة )احللوايت، السكاكر، البسكويت , الشوكوالته: من اجل 

الكعك، الباستا، املعكرونة، املعكرونة العصائبية،  ،(انواعه
املعكرونة العصائبية الفورية، السباغييت، الشعريية، اخلمرية، 
مسحوق اخلبازة واملكوانت االخرى للمخابز، توابل السلطة، 

، منتجات (التوابل)املايونيز، اخلل، الكاتش اب والصلصات 
ثس املثلج، البوظة، العجني اجلاهز للطبخ، العجني املثلج، الرب 

احللوايت 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 

املعتمدة على )مشروابت االطعمة , القطاين, التوابل ,من احلبوب

العسل , الشاي العشيب, الصلصات, (احلبوب واالعشاب

 In the name of: International . م.م.الشركة العاملية للمواد الغذائية ش: أبسم 
Foodstuffs Co. LLC  

: ب.ص, شارع الوحوة  2المنطق  الصناعي  رقم  :العنوان 
 ، الشارق ، االمارات العريي  المتحة  8224

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 9 
 

  Trade Mark No.: 31403 39033:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 33 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 25/30/2392 :التاريخ 
بكافة )احللوايت، السكاكر، البسكويت , الشوكوالته: من اجل 

، الكعك، الباستا، املعكرونة، املعكرونة العصائبية، (انواعه
املعكرونة العصائبية الفورية، السباغييت، الشعريية، اخلمرية، 
مسحوق اخلبازة واملكوانت االخرى للمخابز، توابل السلطة، 

، منتجات (التوابل)ل، الكاتش اب والصلصات املايونيز، اخل
العجني اجلاهز للطبخ، العجني املثلج، الربثس املثلج، البوظة، 
احللوايت املثلجة غري املصنوعة من االلبان، احللوايت املثلجة 
املصنوعة من الفواكه، احللوايت املثلجة، القهوة ، الشاي، 

وما يقوم مقام  الكاكاو، السكر ، األرز، التابيوكا، الساجو،
القهوة، اخلبز، دبس السكر، امللح، اخلردل، الطحني املصنوع 

املعتمدة على )مشروابت االطعمة , القطاين, التوابل, من احلبوب
العسل , الشاي العشيب, الصلصات, (احلبوب واالعشاب

 In the name of: International . م.م.الشركة العاملية للمواد الغذائية ش: أبسم 
Foodstuffs Co. LLC  

: ب.ص, شارع الوحوة  2المنطق  الصناعي  رقم  :العنوان 
 ، الشارق ، االمارات العريي  المتحة  8224

/  :عنوان التبليغ 
  

 :
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الشركة العاملية للمواد : أبسم 
 . م.م.الغيائية ش

In the name of: International Foodstuffs Co. LLC  

 1المن،قووو الصوون د و   ووا  :العنوونا  
ا 1115: ب.ص, عووووووووو    الن ووووووووودة

 الش   وا االم  ات العر  و المتحدة 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 73  
 

  Trade Mark No.: 31404 30111:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 
الدقيق , التابيوكا والساجو, السكر واألرز, االصطناعية

اخلبز والفطائر , واملستحضرات املصنوعة من احلبوب
النحل والعسل  عسل, احللوايت املثلجة, واحللوايت

اخلل , اخلردل, امللح, اخلمرية ومسحوق اخلبيز, االسود
الثلج , البهارات, (التوابل)والصلصات 

130

 23  
 

  Trade Mark No.: 31404 39030:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 33 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 25/30/2392 :التاريخ 
السكر , القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية: من اجل 

الدقيق واملستحضرات املصنوعة من , التابيوكا والساجو, واألرز
عسل , احللوايت املثلجة, اخلبز والفطائر واحللوايت, احلبوب

, امللح, ق اخلبيزاخلمرية ومسحو , النحل والعسل االسود
الثلج , البهارات, (التوابل)اخلل والصلصات , اخلردل
 In the name of: Supple Tek Industries سابل تيك انداسرتيز برايفيت مليتد : أبسم 

Private Limited  
امريتسوووووار , توووووارن تووووواران رود, فيلووووويب تشوووووا ا :العنووووووان 
 الهنة , بنجاب – 283200
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 مشروطه بعدم منح محاية على عبارة ملك البنجاب 

  

وما يقوم مقام  الكاكاو، السكر ، األرز، التابيوكا، الساجو،
القهوة، اخلبز، دبس السكر، امللح، اخلردل، الطحني املصنوع 

املعتمدة على )مشروابت االطعمة , القطاين, التوابل, من احلبوب
العسل , الشاي العشيب, الصلصات, (احلبوب واالعشاب

 In the name of: International . م.م.الشركة العاملية للمواد الغذائية ش: أبسم 
Foodstuffs Co. LLC  

: ب.ص, شارع الوحوة  2المنطق  الصناعي  رقم  :العنوان 
 ، الشارق ، االمارات العريي  المتحة  8224

/  :عنوان التبليغ 
  

 :
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سابل تيك انداسرتيز :  أبسم
 برايفيت مليتد 

In the name of: Supple Tek Industries Private Limited  

توو    توو  ا  , ف لوو ك تشوو ب  :العنوونا  
, ين وو ب – 110322امريتسوو   ,  يد

 اليند 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 مشروطه بعدم منح محاية على عبارة ملك البنجاب 

 71  
 

  Trade Mark No.: 31405 30119:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
, البسة القدم, مبا فيها اجلوارب, املالبس: من اجل 

, الباليز, احيية لرايضة كرة السلة, احيية كرة السلة
سراويل , باليز االطقم, قمصان البولو, القمصان

, اجلرازي, اطماق الباليز, السراويل, االطقم
, قمصان الرذيب, باليز الرايضة, البيجامات, الشوراتت

, قبعات, قمصان ليلية, الربطات, االحزمة, كنزاتال
, سراويل االمحاء, بدالت االمحاء, االقنعة, قلنسوات

اجلاكيتات املقاومة , اجلاكيتات, اطماق وباليز االمحاء
مراييل االطفال ليست , املعاطف, املشمعات, للرايح

, املئزر, عصبة املعصم, عصبة الرأس, من الورق

131

 
 

  Trade Mark No.: 31405 39035:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 25 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 25/30/2392 :التاريخ 
احذية كرة , البسة القدم, مبا فيها اجلوارب, املالبس: من اجل 

قمصان , القمصان, الباليز, احذية لرايضة كرة السلة, السلة
, اطماق الباليز, السراويل, سراويل االطقم, باليز االطقم, البولو

, قمصان الرغيب, باليز الرايضة, البيجامات, الشوراتت, اجلرازي
, قلنسوات, قبعات, قمصان ليلية, الربطات, االحزمة, الكنزات
, اطماق وباليز االمحاء, سراويل االمحاء, بدالت االمحاء, االقنعة

, املعاطف, املشمعات, اجلاكيتات املقاومة للرايح, اجلاكيتات
, عصبة املعصم, عصبة الرأس, ل االطفال ليست من الورقمرايي
البنطلوانت , شوراتت البوكسر, املالبس الداخلية, املئزر

, االوشحة, القفازات, الكفوف, اغطية االذن, الفضفاضة
اثواب التشجيع , االثواب, ثياب صوفية, القمصان املنسوجة
طقم ا, اطقم االستحمام, البسة السباحة, واالثواب املوحدة

سراويل , سراويل السباحة, التانكيين, البكيين, السباحة
, البسة الشواطئ, اطقم الرطوبة, شوراتت املالحة, االستحمام

صنادل , الصنادل, طيات اطقم االستحمام, البسة االستحمام
قلنسوات , حاجبات الشمس, قبعات الشواطئ, الشواطئ
نحة اغطية الراس ابالج, قلنسوات االستحمام, السباحة

  .In the name of: NBA Properties, Inc . انك, ان يب ايه بروبرتيز: أبسم 
فيفو   584-اوليمبيك تواور :العنوان 
, 22200نيويوووور  , نيويوووور , افنيوووو
 يات المتحة  االمريكي  الوال

/  :عنوان التبليغ 
  

 :
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132

البنطلوانت , راتت البوكسرشو , املالبس الداخلية
, القفازات, الكفوف, اذطية االذن, الفضفاضة
, االثواب, ثياب صوفية, القمصان املنسوجة, االوشحة

, البسة السباحة, اثواب التشجيع واالثواب املوحدة
, التانكيين, البكيين, اطقم السباحة, اطقم االستحمام

شوراتت , سراويل االستحمام, سراويل السباحة
البسة , البسة الشواطئ, اطقم الرطوبة, حةاملال

, الصنادل, طيات اطقم االستحمام, االستحمام
حاجبات , قبعات الشواطئ, صنادل الشواطئ

, قلنسوات االستحمام, قلنسوات السباحة, الشمس
اذطية الراس ابالجنحة 

  .In the name of: NBA Properties, Inc . انك, ان يب ايه بروبرتيز: أبسم 
ف فوث  615-ايل م  ك تو ي  :العننا  

, 13322ن نيووون و , ن نيووون و, افن وون
 النال  ت المتحدة االمريك و 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 79  
 

  Trade Mark No.: 31406 30116:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 10 :الصنف يف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 

 

 25  
 

  Trade Mark No.: 31406 39031:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 09 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 25/30/2392 :التاريخ 
خدمات الرتفيه والتدريب ذات طبيعة الربامج : من اجل 

التلفزيونية االذاعية املستمرة يف جمال كرة السلة وتقدمي العاب  
خدمات انتاج وتوزيع برامج , كرة السلة واملعارض املباشرة 

خدمات برامج واحداث  , اب كرة السلة التلفزيونية واالذاعية الع
خدمات التحري وتنظيم , كرة السلة يف جمال كرة السلة 

مستوصفات ومعسكرات كرة السلة و مستوصفات ومعسكرات 
املدربني و ومستوصفات ومعسكرات فريق الراقصات واحداث  

لزي خدمات الرتفيه ذات طبيعة الظهور الشخصي ل, كرة السلة 
اجلالب للحظ او فريق الراقصات يف العاب ومعارض كرة السلة 
ويف املستوصفات ويف املعسكرات ويف العاب كرة السلة االخرى 

خدمات اندية , خدمات الرتفيه لالحداث اخلاصة واحلفالت , 
خدمات الرتفيه وبشكل خاص توفري مواقع االنرتنت , املشجعني 

 جمال التغطية التلفزيونية و اليت تشمل مواد متعددة الوسائط يف
التغطية التلفزيونية التفاعلية و التسجيالت املرئية و التسجيالت 
املرئية املستمرة و التغطية املرئية املتفاعلة لالنتخاابت و الربامج 
االذاعية و التغطية االذاعية و والتسجيالت املسموعة يف جمال  

لطبيعة االحصائية كرة السلة، توفري االخبار واملعلومات ذات ا
واملوجزات يف جمال كرة السلة، االلعاب احلية الغري منزلة، 
خاصة، العاب الكمبيوتر و العاب الفيديو والعاب الفيديو 

التفاعلية و العاب املهارات و العاب التصفيف والعاب حفالت 
الكبار والصغار وااللعاب اخلشبية والعاب البزل وااللعاب 

االلكرتوين، خاصة، نشر اجملالت  البسيطة، خدمات النشر
والنشرات والكتب امللونة، وجداول االلعاب لالخرين مباشرة 

خدمة توفري قاعدة , عرب االنرتنت، ومجيعها يف جمال كرة السلة
بياانت حموسبة عرب االنرتنت يف جمال كرة السلة 

  .In the name of: NBA Properties, Inc . انك, ان يب ايه بروبرتيز: أبسم 
, نيويوووور , فيفووو  افنيوووو 584-اوليمبيوووك تووواور :العنووووان 
 الواليات المتحة  االمريكي  , 22200نيويور  

/  :عنوان التبليغ 
  

 :
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 0 
 

  Trade Mark No.: 31407 30112:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
السيجار، , السجائر، فالتر السجائر, التبغ: من اجل 
الكربيت , الوالعات, املنفضات

سوماترا توابكو . ان يف: أبسم 
 تريدنغ كومباين 

In the name of: NV. Sumatra Tobacco Trading Company  

 0. جوووو ال  بوووو ت من ا نوووون :العنوووونا  
 -سوونم ت را ايتوو  ا , ي م تو ن  سوو  نت  

 اندين س   
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 تشتمل العالمة على اللون اليهيب واالسود 

 76  
 

  

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31407 30112:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
السيجار، , السجائر، فالتر السجائر, التبغ: من اجل 
الكربيت , الوالعات, املنفضات

سوماترا توابكو . ان يف: أبسم 
 تريدنغ كومباين 

In the name of: NV. Sumatra Tobacco Trading Company  

 0. جوووو ال  بوووو ت من ا نوووون :العنوووونا  
 -سوونم ت را ايتوو  ا , ي م تو ن  سوو  نت  

 اندين س   
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 تشتمل العالمة على اللون اليهيب واالسود 

 76  
 

وما يقوم مقام  الكاكاو، السكر ، األرز، التابيوكا، الساجو،
القهوة، اخلبز، دبس السكر، امللح، اخلردل، الطحني املصنوع 

املعتمدة على )مشروابت االطعمة , القطاين, التوابل, من احلبوب
العسل , الشاي العشيب, الصلصات, (احلبوب واالعشاب

 In the name of: International . م.م.الشركة العاملية للمواد الغذائية ش: أبسم 
Foodstuffs Co. LLC  

: ب.ص, شارع الوحوة  2المنطق  الصناعي  رقم  :العنوان 
 ، الشارق ، االمارات العريي  المتحة  8224

/  :عنوان التبليغ 
  

 :
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  Trade Mark No.: 31408 30119:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية والبيطرية والصحية، : من اجل 

مواد احلمية املعدة لالستعمال الطيب ، أذيية األطفال ، 
اللصوق الطبية ومواد التضميد ، املواد اخلاصة حبشو 
األسنان والشمع الطيب ، املطهرات ، املستحضرات 
املستعملة يف اابدة اهلوام واحليواانت واحلشرات الضارة 

ب الضارة والفطرايت واألعشا
البوراتوريوس : أبسم 

 . ايه.اس, فارماكيوتيكوس رويف
In the name of: LABORATORIOS FARMACEUTICOS 
ROVI, S.A.  

, يووو ل  جنل ووو   ي مووو  يلن :العنووونا  
 اس  ن   , مد يد 22305, 05

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 72  
 

134
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  Trade Mark No.: 31408 30119:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 25/04/2017 79/11/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية والبيطرية والصحية، : من اجل 

مواد احلمية املعدة لالستعمال الطيب ، أذيية األطفال ، 
اللصوق الطبية ومواد التضميد ، املواد اخلاصة حبشو 
األسنان والشمع الطيب ، املطهرات ، املستحضرات 
املستعملة يف اابدة اهلوام واحليواانت واحلشرات الضارة 

ب الضارة والفطرايت واألعشا
البوراتوريوس : أبسم 

 . ايه.اس, فارماكيوتيكوس رويف
In the name of: LABORATORIOS FARMACEUTICOS 
ROVI, S.A.  

, يووو ل  جنل ووو   ي مووو  يلن :العنووونا  
 اس  ن   , مد يد 22305, 05

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 72  
 

  Trade Mark No.: 31409 30115:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 26/04/2017 76/11/7102 :التاريخ 
االيواء  -خدمات توفري االطعمة واملشروابت: من اجل 

. املؤقت
شركة مطاعم زهر االوز : أبسم 

 العادية العامة 
In the name of: zahr allawz ordinary general restaurants 
company  

 ن يلال  :العننا  
-رفيداي-انبلس-فادي بالل برمبو :عنوان التبليغ 
 طابق الرابع -عمارة هروش 

 :

 

 79  
 

  Trade Mark No.: 31410 30101:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Trade Mark No.: 31409 30115:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 26/04/2017 76/11/7102 :التاريخ 
االيواء  -خدمات توفري االطعمة واملشروابت: من اجل 

. املؤقت
شركة مطاعم زهر االوز : أبسم 

 العادية العامة 
In the name of: zahr allawz ordinary general restaurants 
company  

 ن يلال  :العننا  
-رفيداي-انبلس-فادي بالل برمبو :عنوان التبليغ 
 طابق الرابع -عمارة هروش 

 :

 

 79  
 

  Trade Mark No.: 31410 30101:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 
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  Date: 26/04/2017 76/11/7102 :التاريخ 
فواكه وخضروات حمفوظة وجمففة ومطهوة، : من اجل 

ومربايت وفواكه مطبوخة ابلسكر، ( جيلي)هالم 
الزيوت والدهون الصاحلة لالكل 

شركة ابناء احلاج عيسى : أبسم 
 الطريفي 

In the name of: shareket abna' al haj issa al tarefe  

مفوووورق دوووو ر  -ي تنن وووو   :العنوووونا  
 س بق   15  جز ال  -دريك 

:  االرسال  -رام هللا  :عنوان التبليغ 

 

 75  
 

  Trade Mark No.: 31411 30100:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 26/04/2017 76/11/7102 :التاريخ 
فواكه وخضروات حمفوظة وجمففة ومطهوة، : من اجل 

ومربايت وفواكه مطبوخة ابلسكر، ( جيلي)هالم 
الزيوت والدهون الصاحلة لالكل 

شركة ابناء احلاج عيسى : أبسم 
 الطريفي 

In the name of: shareket abna' al haj issa al tarefe  

مفوووورق دوووو ر  -ي تنن وووو   :العنوووونا  
 س بق   15  جز ال  -دريك 

:  االرسال  -رام هللا  :عنوان التبليغ 

136
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  Trade Mark No.: 31409 30115:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 26/04/2017 76/11/7102 :التاريخ 
االيواء  -خدمات توفري االطعمة واملشروابت: من اجل 

. املؤقت
شركة مطاعم زهر االوز : أبسم 

 العادية العامة 
In the name of: zahr allawz ordinary general restaurants 
company  

 ن يلال  :العننا  
-رفيداي-انبلس-فادي بالل برمبو :عنوان التبليغ 
 طابق الرابع -عمارة هروش 

 :
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  Trade Mark No.: 31410 30101:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 26/04/2017 76/11/7102 :التاريخ 
فواكه وخضروات حمفوظة وجمففة ومطهوة، : من اجل 

ومربايت وفواكه مطبوخة ابلسكر، ( جيلي)هالم 
الزيوت والدهون الصاحلة لالكل 

شركة ابناء احلاج عيسى : أبسم 
 الطريفي 

In the name of: shareket abna' al haj issa al tarefe  

مفوووورق دوووو ر  -ي تنن وووو   :العنوووونا  
 س بق   15  جز ال  -دريك 

:  االرسال  -رام هللا  :عنوان التبليغ 

 

 75  
 

  Trade Mark No.: 31411 30100:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 26/04/2017 76/11/7102 :التاريخ 
فواكه وخضروات حمفوظة وجمففة ومطهوة، : من اجل 

ومربايت وفواكه مطبوخة ابلسكر، ( جيلي)هالم 
الزيوت والدهون الصاحلة لالكل 

شركة ابناء احلاج عيسى : أبسم 
 الطريفي 

In the name of: shareket abna' al haj issa al tarefe  

مفوووورق دوووو ر  -ي تنن وووو   :العنوووونا  
 س بق   15  جز ال  -دريك 

:  االرسال  -رام هللا  :عنوان التبليغ 

  Trade Mark No.: 31409 30115:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 26/04/2017 76/11/7102 :التاريخ 
االيواء  -خدمات توفري االطعمة واملشروابت: من اجل 

. املؤقت
شركة مطاعم زهر االوز : أبسم 

 العادية العامة 
In the name of: zahr allawz ordinary general restaurants 
company  

 ن يلال  :العننا  
-رفيداي-انبلس-فادي بالل برمبو :عنوان التبليغ 
 طابق الرابع -عمارة هروش 

 :

 

 79  
 

  Trade Mark No.: 31410 30101:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 26/04/2017 76/11/7102 :التاريخ 
فواكه وخضروات حمفوظة وجمففة ومطهوة، : من اجل 

ومربايت وفواكه مطبوخة ابلسكر، ( جيلي)هالم 
الزيوت والدهون الصاحلة لالكل 

شركة ابناء احلاج عيسى : أبسم 
 الطريفي 

In the name of: shareket abna' al haj issa al tarefe  

مفوووورق دوووو ر  -ي تنن وووو   :العنوووونا  
 س بق   15  جز ال  -دريك 

:  االرسال  -رام هللا  :عنوان التبليغ 

 

 75  
 

  Trade Mark No.: 31411 30100:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 26/04/2017 76/11/7102 :التاريخ 
فواكه وخضروات حمفوظة وجمففة ومطهوة، : من اجل 

ومربايت وفواكه مطبوخة ابلسكر، ( جيلي)هالم 
الزيوت والدهون الصاحلة لالكل 

شركة ابناء احلاج عيسى : أبسم 
 الطريفي 

In the name of: shareket abna' al haj issa al tarefe  

مفوووورق دوووو ر  -ي تنن وووو   :العنوووونا  
 س بق   15  جز ال  -دريك 

:  االرسال  -رام هللا  :عنوان التبليغ 
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 0 
 

  Trade Mark No.: 31413 30103:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
احللوايت : من اجل 

شركة احلياة للحلوايت : أبسم 
 واالسترياد والتسويق 

In the name of: SHAREKAT ALHAYAT LEL 
HALAWEYAT WAL ESTERAD W TASWEEQ  

 ع      ف   -جن ر  :العننا  
 653. ب. ص  -املنارة  -رام هللا  :عنوان التبليغ 

 رام هللا 
 :

ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
مبعزل عن العالمةتشتمل العالمة على اللون االصفر 
واالزرق واالبيض واالخضر واالسود واالمحر 

 والربتقايل والليلكي 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31414 30101:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
احللوايت : من اجل 

شركة احلياة للحلوايت : أبسم 
 واالسترياد والتسويق 

In the name of: SHAREKAT ALHAYAT LEL 
HALAWEYAT WAL ESTERAD W TASWEEQ  

 ع      ف   -جن ر  :العننا  
 653. ب. ص  -املنارة  -رام هللا  :عنوان التبليغ 

 رام هللا 
 :

تشتمل العالمة على اللون االخضر واالمحر واالزرق 
واالبيض واخلمري واالصفر واالسود والربتقايل 

 والليلكي 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31415 30109:العالمة التجارية رقم 

138
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 0 
 

  Trade Mark No.: 31413 30103:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
احللوايت : من اجل 

شركة احلياة للحلوايت : أبسم 
 واالسترياد والتسويق 

In the name of: SHAREKAT ALHAYAT LEL 
HALAWEYAT WAL ESTERAD W TASWEEQ  

 ع      ف   -جن ر  :العننا  
 653. ب. ص  -املنارة  -رام هللا  :عنوان التبليغ 

 رام هللا 
 :

ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
مبعزل عن العالمةتشتمل العالمة على اللون االصفر 
واالزرق واالبيض واالخضر واالسود واالمحر 

 والربتقايل والليلكي 

 7  
  Trade Mark No.: 31414 30101:العالمة التجارية رقم  

  In Class: 30 31 :يف الصنف 
  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 

احللوايت : من اجل 
شركة احلياة للحلوايت : أبسم 

 واالسترياد والتسويق 
In the name of: SHAREKAT ALHAYAT LEL 
HALAWEYAT WAL ESTERAD W TASWEEQ  

 ع      ف   -جن ر  :العننا  
 653. ب. ص  -املنارة  -رام هللا  :عنوان التبليغ 

 رام هللا 
 :

تشتمل العالمة على اللون االخضر واالمحر واالزرق 
واالبيض واخلمري واالصفر واالسود والربتقايل 

 والليلكي 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31415 30109:العالمة التجارية رقم 
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  Trade Mark No.: 31414 30101:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
احللوايت : من اجل 

شركة احلياة للحلوايت : أبسم 
 واالسترياد والتسويق 

In the name of: SHAREKAT ALHAYAT LEL 
HALAWEYAT WAL ESTERAD W TASWEEQ  

 ع      ف   -جن ر  :العننا  
 653. ب. ص  -املنارة  -رام هللا  :عنوان التبليغ 

 رام هللا 
 :

تشتمل العالمة على اللون االخضر واالمحر واالزرق 
واالبيض واخلمري واالصفر واالسود والربتقايل 

 والليلكي 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31415 30109:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 31414 30101:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
احللوايت : من اجل 

شركة احلياة للحلوايت : أبسم 
 واالسترياد والتسويق 

In the name of: SHAREKAT ALHAYAT LEL 
HALAWEYAT WAL ESTERAD W TASWEEQ  

 ع      ف   -جن ر  :العننا  
 653. ب. ص  -املنارة  -رام هللا  :عنوان التبليغ 

 رام هللا 
 :

تشتمل العالمة على اللون االخضر واالمحر واالزرق 
واالبيض واخلمري واالصفر واالسود والربتقايل 

 والليلكي 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31415 30109:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 
  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
احللوايت : من اجل 
شركة احلياة للحلوايت : أبسم 

 واالسترياد والتسويق 
In the name of: SHAREKAT ALHAYAT LEL 
HALAWEYAT WAL ESTERAD W TASWEEQ  

 ع      ف   -جن ر  :العننا  
 653. ب. ص  -املنارة  -رام هللا  :عنوان التبليغ 

 رام هللا 
 :

ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
مبعزل عن العالمةتشتمل العالمة على اللون االخضر 

 واالمحر واالزرق واالسود واالبيض واالصفر 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31416 30106:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 7 2 :يف الصنف 
  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
اآلالت املنزلية املستخدمة يف معاجلة أو : من اجل 

حتضري الطعام والشراب؛ أجهزة وآالت املطبخ 
الكهرابئية للفرم، البشر، الطحن، التمزيق، البشر، 
الطحن، العصر، اجلرش، ق ، التقطيع إىل شرائح، 
العجن، االستحالب، اإلسالة، اخلفق، اخللط، مزج أو 

  In Class: 30 31 :يف الصنف 
  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
احللوايت : من اجل 
شركة احلياة للحلوايت : أبسم 

 واالسترياد والتسويق 
In the name of: SHAREKAT ALHAYAT LEL 
HALAWEYAT WAL ESTERAD W TASWEEQ  

 ع      ف   -جن ر  :العننا  
 653. ب. ص  -املنارة  -رام هللا  :عنوان التبليغ 

 رام هللا 
 :

ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
مبعزل عن العالمةتشتمل العالمة على اللون االخضر 

 واالمحر واالزرق واالسود واالبيض واالصفر 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31416 30106:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 7 2 :يف الصنف 
  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
اآلالت املنزلية املستخدمة يف معاجلة أو : من اجل 

حتضري الطعام والشراب؛ أجهزة وآالت املطبخ 
الكهرابئية للفرم، البشر، الطحن، التمزيق، البشر، 
الطحن، العصر، اجلرش، ق ، التقطيع إىل شرائح، 
العجن، االستحالب، اإلسالة، اخلفق، اخللط، مزج أو 

 4  
 

  Trade Mark No.: 31416 61413:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 7 :يف الصنف 

  Date: 30/04/2017 63/34/7317 :التاريخ 
ام اآلالت املنزلية املستخدمة يف معاجلة أو حتضري الطع: من اجل 

والشراب؛ أجهزة وآالت املطبخ الكهرابئية للفرم، البشر، 
الطحن، التمزيق، البشر، الطحن، العصر، اجلرش، قص، 
التقطيع إىل شرائح، العجن، االستحالب، اإلسالة، اخلفق، 
اخللط، مزج أو تقشري األطعمة، مبا يف ذلك آالت املطبخ 

عات الكهرابئية؛ املخافق؛ أجهزة املزج؛ اخلالطات؛ صان
العصائر؛ معاصر الفاكهة؛ مستخلصات العصري للفواكه 
واخلضار؛ الطاردات املركزية؛ القطاعات؛ املفارم؛ حمضرات 
األطعمة؛ القطاعات الكهرابئية؛ القشارات الكهرابئية؛ السكاكني 
الكهرابئية؛ آالت شحذ السكاكني الكهرابئية؛ القطاعات 

الستخدامات؛ متعددة االستخدامات؛ آالت الشحذ متعددة ا
آالت الباستا؛ مطاحن القهوة؛ مطحنة القهوة؛ مطاحن 
البهارات؛ فتاحات العلب الكهرابئية؛ آالت اخلياطه؛ آالت 
حياكة؛ غساالت املالبس الكهرابئية؛ االت غسل األطباق؛ 
الضاغطات وتتضمن ضاغطات بقااي الطعام والنفاايت؛ آالت 

ت؛ آالت السحق وتتضمن سحق النفاايت؛ قشط للناقال
؛ آالت غسيل األطعمة؛ )غساالت الضغط(التنظيف الكهرابئية 

االت الكوي؛ املكانس الكهرابئية؛ ملمعات األرضيات 
الكهرابئية؛ أقراص التلميع املستخدمة مع ملمعات األرضيات 
الكهرابئية؛ أجهزة التنظيف ابلبخار الكهرابئية؛ احملركات 

؛ )للمركبات الربية ابستثناء(وتتضمن احملركات الكهرابئية 
الضاغطات للثالجات ومكيفات اهلواء؛ املضخات املشغلة  
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كهرابئيا؛ آالت التكثيف؛ قطع غيار وجتهيزات جلميع البضائع 
. املذكورة اليت مل تدرج يف الفئات األخرى

 In the name of: WHIRLPOOL . ويرلبول بروبريتيز، إنك: أبسم 
PROPERTIES, INC.  

ت  وووا   151رينايسووا د ارايووويت  ووني   055 :العنوونا  
 . ت الناليات المتحدة األمريكية58590جنزييت ميشيغا  

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4477

 :

 

  

 4  
 

  Trade Mark No.: 31416 61413:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 7 :يف الصنف 

  Date: 30/04/2017 63/34/7317 :التاريخ 
ام اآلالت املنزلية املستخدمة يف معاجلة أو حتضري الطع: من اجل 

والشراب؛ أجهزة وآالت املطبخ الكهرابئية للفرم، البشر، 
الطحن، التمزيق، البشر، الطحن، العصر، اجلرش، قص، 
التقطيع إىل شرائح، العجن، االستحالب، اإلسالة، اخلفق، 
اخللط، مزج أو تقشري األطعمة، مبا يف ذلك آالت املطبخ 

عات الكهرابئية؛ املخافق؛ أجهزة املزج؛ اخلالطات؛ صان
العصائر؛ معاصر الفاكهة؛ مستخلصات العصري للفواكه 
واخلضار؛ الطاردات املركزية؛ القطاعات؛ املفارم؛ حمضرات 
األطعمة؛ القطاعات الكهرابئية؛ القشارات الكهرابئية؛ السكاكني 
الكهرابئية؛ آالت شحذ السكاكني الكهرابئية؛ القطاعات 

الستخدامات؛ متعددة االستخدامات؛ آالت الشحذ متعددة ا
آالت الباستا؛ مطاحن القهوة؛ مطحنة القهوة؛ مطاحن 
البهارات؛ فتاحات العلب الكهرابئية؛ آالت اخلياطه؛ آالت 
حياكة؛ غساالت املالبس الكهرابئية؛ االت غسل األطباق؛ 
الضاغطات وتتضمن ضاغطات بقااي الطعام والنفاايت؛ آالت 

ت؛ آالت السحق وتتضمن سحق النفاايت؛ قشط للناقال
؛ آالت غسيل األطعمة؛ )غساالت الضغط(التنظيف الكهرابئية 

االت الكوي؛ املكانس الكهرابئية؛ ملمعات األرضيات 
الكهرابئية؛ أقراص التلميع املستخدمة مع ملمعات األرضيات 
الكهرابئية؛ أجهزة التنظيف ابلبخار الكهرابئية؛ احملركات 

؛ )للمركبات الربية ابستثناء(وتتضمن احملركات الكهرابئية 
الضاغطات للثالجات ومكيفات اهلواء؛ املضخات املشغلة  
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  In Class: 30 31 :يف الصنف 
  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
احللوايت : من اجل 
شركة احلياة للحلوايت : أبسم 

 واالسترياد والتسويق 
In the name of: SHAREKAT ALHAYAT LEL 
HALAWEYAT WAL ESTERAD W TASWEEQ  

 ع      ف   -جن ر  :العننا  
 653. ب. ص  -املنارة  -رام هللا  :عنوان التبليغ 

 رام هللا 
 :

ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
مبعزل عن العالمةتشتمل العالمة على اللون االخضر 

 واالمحر واالزرق واالسود واالبيض واالصفر 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31416 30106:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 7 2 :يف الصنف 
  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
اآلالت املنزلية املستخدمة يف معاجلة أو : من اجل 

حتضري الطعام والشراب؛ أجهزة وآالت املطبخ 
الكهرابئية للفرم، البشر، الطحن، التمزيق، البشر، 
الطحن، العصر، اجلرش، ق ، التقطيع إىل شرائح، 
العجن، االستحالب، اإلسالة، اخلفق، اخللط، مزج أو 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31417 61417:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 11 :يف الصنف 

  Date: 30/04/2017 63/34/7317 :التاريخ 
أجهزة الطهي، التدفئة، التحميص، توليد البخار، : من اجل 

التجفيف، التربيد والتجميد مبا يتضمن األحواض الساخنة 
املدفئة كهرابئيا؛ حجرات التربيد؛ حجرات اجملمدات؛ أجهزة 
تربيد املشروابت؛ افران املايكروويف؛ جوارير تسخني الطعام؛ 

ن املسخنة كهرابئيا لألطعمة؛ أجهزة اخلبيز والشوي؛ اخلزائ
األدوات وحتديدا الثالجات، اجملمدات، الثالجات واجملمدات 
املدجمة مع بعضها، آالت صنع الثلج؛ مواقد الطهي الكهرابئية، 
األفران ومواقد الطهي؛ أفران الطهي العاملة ابلغاز، واملواقد 
 ورؤوس الطهي؛ الغاز، الشواايت الكهرابئية والبخارية؛ أغطية
العوادم؛ أقبية النبيذ املتحكم حبرارهتا؛ أفران الطهي اجلزئي 
والتفريغ احلراري الكهرابئية املتحكم حبرارهتا مع محام ماء 
داخلي؛ آالت وحجرات جتفيف املالبس؛ مستلزمات إزالة 
الثنيات والروائح وجمففات األلبسة؛ التدفئة، توليد البخار، 

ك األفران، مدافئ نفطية، أجهزة التربيد والتهوية، مبا يف ذل
مراجل التحويل، املضخات احلرارية، املكيفات اهلوائية، وحدات 
تكييف اهلواء، وحدات التكثيف، وحدات التبخري، لفافات 
التبخري، أجهزة إزالة الرطوبة، أجهزة الرتطيب، أجهزة الرتطيب 
املركزية، مرشحات اهلواء، وحدات تنقية اهلواء، منظفات اهلواء 

زية، مراوح التهوية، املراوح الكهرابئية احملمولة، مراجل املرك
األفران، املبدالت احلرارية؛ املطابخ وتسخني املياه املنزلية، أجهزة 
التربيد وحتسني اجلودة، وتتضمن وحدات التزويد ابملياه لتقدمي 
املياه الباردة والثلج من الثالجات؛ أجهزة تقدمي املياه الساخنة، 

غلية، والغازية واملرشحة؛ موزعات املياه الساخنة؛ والباردة، وامل
سخاانت املياه العاملة ابلغاز وابلكهرابء؛ مربدات املاء؛ مصابيح 
اإلضاءة العاملة بتقنية الصمامات الثنائية الباعثة للضوء؛ 
مصابيح اإلضاءة العاملة بتقنية الصمامات الثنائية الباعثة للضوء 

الصناعية، السكن، وتطبيقات املستخدمة للعرض، التجارية، 
اإلضاءة املعمارية املخفية؛ مصابيح اإلضاءة العاملة بتقنية 
الصمامات الثنائية الباعثة للضوء ألجهزة اإلضاءة الداخلية 
واخلارجية؛ وحدات التزويد ابملاء؛ وحدات فلرتة املاء؛ أجهزة 
وآالت تنقية املياه؛ معقمات املياه؛ أجهزة ترشيح مياه 

ت؛ وحدات ترشيح املياه املزودة للمنازل؛ وحدات تنقية الثالجا
املياه؛ وحدات إزالة الشوائب من املاء؛ أنظمة فلرتة املياه 
املوضوعة أسفل املغسلة؛ األجهزة العاملة خباصية األمسوزية 
العكسية املستخدمة يف أجهزة إزالة الشوائب من املاء؛ العناصر 

لتقليل عكورة املاء؛ العناصر العاملة خباصية األمسوزية العكسية 
العاملة خباصية األمسوزية العكسية لتقليل امللح ابملاء؛ أجهزة 
ترشيح املياه املوضوعة على أسطح املناضد؛ مرشحات مياه 
احلنفيات؛ فالتر التبديل؛ املغاسل؛ أحواض غسيل املالبس؛ 

الصنابري، املصفيات وأدوات : إكسسوارات املغاسل، حتديدا
فران احملمولة أو املوضوعة على أسطح املناضد؛ الرش؛ األ

اجملمدات احملمولة؛ املقايل الكهرابئية؛ طباخات الطهي بدرجات 
حرارة غري مرتفعة ؛ الشواايت احملمولة أو املوضوعة على أسطح 
املناضد؛ املشاوي احملمولة أو املوضوعة على أسطح املناضد؛ 

عة على أسطح األسطح الساخنة للطهي احملمولة أو املوضو 
املناضد؛ الصفائح الساخنة للطهي احملمولة أو املوضوعة على 
أسطح املناضد؛ الطباخات احملمولة أو املوضوعة على أسطح 
املناضد؛ الثالجات احملمولة؛ مربدات النبيذ احملمولة واملوضوعة 
على األسطح يف املطابخ ؛ آالت صناعة البوظة احملمولة أو 

ناضد؛ آالت صنع كعكة الوفل؛ املواقد املوضوعة على أسطح امل
احملمولة أو املوضوعة على أسطح املناضد؛ طباخات القلي؛ 
املبخرات؛ الطباخات ابستخدام اهلواء الساخن؛ وأجهزة طهي 
األرز؛ وحدات تسخني الطعام ابلكهرابء؛ مسخنات القدور؛ 
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املقايل العميقة الكهرابئية؛ مدفئات الصحون احملمولة أو 
ة على أسطح املناضد؛ طناجر الضغط؛ الشواايت املوضوع

الدوارة احملمولة أو املوضوعة على أسطح املناضد؛ أسياخ 
الشوي؛ حممصات اخلبز ؛ أفران التحميص؛ األابريق؛ اآلالت 
الكهرابئية إلعداد املشروابت الساخنة؛ اآلالت الكهرابئية 

ة؛ الستخراج رغوة احلليب؛ آالت إعداد الشاي؛ حمضرات القهو 
آالت اإلسربسو؛ آالت إعداد الكابتشينو؛ طباخات الباستا؛ 
أدوات إعداد اللنب الكهرابئية؛ آالت إعداد الشرابت؛ آالت 
صناعة البوظة؛ أجهزة طهي الكريب؛ طباخات البيض؛ معدات 
الشطائر؛ آالت صنع البيتزا، أجهزة جتفيف الشعر؛ قطع غيار 

مل تدرج يف الفئات وجتهيزات جلميع البضائع املذكورة اليت 
. األخرى
 In the name of: WHIRLPOOL . ويرلبول بروبريتيز، إنك: أبسم 

PROPERTIES, INC.  
ت  وووا   151رينايسووا د ارايووويت  ووني   055 :العنوونا  

 . ت الناليات المتحدة األمريكية58590يشيغا  جنزييت م

 سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4477ب .ص  

 :

 

  

املياه الباردة والثلج من الثالجات؛ أجهزة تقدمي املياه الساخنة، 
غلية، والغازية واملرشحة؛ موزعات املياه الساخنة؛ والباردة، وامل

سخاانت املياه العاملة ابلغاز وابلكهرابء؛ مربدات املاء؛ مصابيح 
اإلضاءة العاملة بتقنية الصمامات الثنائية الباعثة للضوء؛ 
مصابيح اإلضاءة العاملة بتقنية الصمامات الثنائية الباعثة للضوء 

الصناعية، السكن، وتطبيقات املستخدمة للعرض، التجارية، 
اإلضاءة املعمارية املخفية؛ مصابيح اإلضاءة العاملة بتقنية 
الصمامات الثنائية الباعثة للضوء ألجهزة اإلضاءة الداخلية 
واخلارجية؛ وحدات التزويد ابملاء؛ وحدات فلرتة املاء؛ أجهزة 
وآالت تنقية املياه؛ معقمات املياه؛ أجهزة ترشيح مياه 

ت؛ وحدات ترشيح املياه املزودة للمنازل؛ وحدات تنقية الثالجا
املياه؛ وحدات إزالة الشوائب من املاء؛ أنظمة فلرتة املياه 
املوضوعة أسفل املغسلة؛ األجهزة العاملة خباصية األمسوزية 
العكسية املستخدمة يف أجهزة إزالة الشوائب من املاء؛ العناصر 

لتقليل عكورة املاء؛ العناصر العاملة خباصية األمسوزية العكسية 
العاملة خباصية األمسوزية العكسية لتقليل امللح ابملاء؛ أجهزة 
ترشيح املياه املوضوعة على أسطح املناضد؛ مرشحات مياه 
احلنفيات؛ فالتر التبديل؛ املغاسل؛ أحواض غسيل املالبس؛ 

الصنابري، املصفيات وأدوات : إكسسوارات املغاسل، حتديدا
فران احملمولة أو املوضوعة على أسطح املناضد؛ الرش؛ األ

اجملمدات احملمولة؛ املقايل الكهرابئية؛ طباخات الطهي بدرجات 
حرارة غري مرتفعة ؛ الشواايت احملمولة أو املوضوعة على أسطح 
املناضد؛ املشاوي احملمولة أو املوضوعة على أسطح املناضد؛ 

عة على أسطح األسطح الساخنة للطهي احملمولة أو املوضو 
املناضد؛ الصفائح الساخنة للطهي احملمولة أو املوضوعة على 
أسطح املناضد؛ الطباخات احملمولة أو املوضوعة على أسطح 
املناضد؛ الثالجات احملمولة؛ مربدات النبيذ احملمولة واملوضوعة 
على األسطح يف املطابخ ؛ آالت صناعة البوظة احملمولة أو 

ناضد؛ آالت صنع كعكة الوفل؛ املواقد املوضوعة على أسطح امل
احملمولة أو املوضوعة على أسطح املناضد؛ طباخات القلي؛ 
املبخرات؛ الطباخات ابستخدام اهلواء الساخن؛ وأجهزة طهي 
األرز؛ وحدات تسخني الطعام ابلكهرابء؛ مسخنات القدور؛ 
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  Trade Mark No.: 31418 30109:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 2 :يف الصنف 
  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
اآلالت املنزلية املستخدمة يف معاجلة أو : من اجل 

حتضري الطعام والشراب؛ أجهزة وآالت املطبخ 
الكهرابئية للفرم، البشر، الطحن، التمزيق، البشر، 
الطحن، العصر، اجلرش، ق ، التقطيع إىل شرائح، 
العجن، االستحالب، اإلسالة، اخلفق، اخللط، مزج أو 

خ الكهرابئية؛ تقشري األطعمة، مبا يف ذلك آالت املطب
املخافق؛ أجهزة املزج؛ اخلالطات؛ صانعات العصائر؛ 
معاصر الفاكهة؛ مستخلصات العصري للفواكه 
واخلضار؛ الطاردات املركزية؛ القطاعات؛ املفارم؛ 
حمضرات األطعمة؛ القطاعات الكهرابئية؛ القشارات 
الكهرابئية؛ السكاكني الكهرابئية؛ آالت شحي 

القطاعات متعددة  السكاكني الكهرابئية؛
االستخدامات؛ آالت الشحي متعددة االستخدامات؛ 
آالت الباستا؛ مطاحن القهوة؛ مطحنة القهوة؛ مطاحن 
البهارات؛ فتاحات العلب الكهرابئية؛ آالت اخلياطه؛ 
آالت حياكة؛ ذساالت املالبس الكهرابئية؛ االت 
ذسل األطباق؛ الضاذطات وتتضمن ضاذطات بقااي 

اايت؛ آالت السحق وتتضمن سحق الطعام والنف
النفاايت؛ قشط للناقالت؛ آالت التنظيف الكهرابئية 

؛ آالت ذسيل األطعمة؛ االت )ذساالت الضغط(
الكوي؛ املكانس الكهرابئية؛ ملمعات األرضيات 
الكهرابئية؛ أقراص التلميع املستخدمة مع ملمعات 
األرضيات الكهرابئية؛ أجهزة التنظيف ابلبخار 
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  Trade Mark No.: 31418 61413:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 7 :يف الصنف 

  Date: 30/04/2017 63/34/7317 :التاريخ 
اآلالت املنزلية املستخدمة يف معاجلة أو حتضري الطعام : من اجل 

والشراب؛ أجهزة وآالت املطبخ الكهرابئية للفرم، البشر، 
لتمزيق، البشر، الطحن، العصر، اجلرش، قص، الطحن، ا

التقطيع إىل شرائح، العجن، االستحالب، اإلسالة، اخلفق، 
اخللط، مزج أو تقشري األطعمة، مبا يف ذلك آالت املطبخ 
الكهرابئية؛ املخافق؛ أجهزة املزج؛ اخلالطات؛ صانعات 
العصائر؛ معاصر الفاكهة؛ مستخلصات العصري للفواكه 

اردات املركزية؛ القطاعات؛ املفارم؛ حمضرات واخلضار؛ الط
األطعمة؛ القطاعات الكهرابئية؛ القشارات الكهرابئية؛ السكاكني 
الكهرابئية؛ آالت شحذ السكاكني الكهرابئية؛ القطاعات 
متعددة االستخدامات؛ آالت الشحذ متعددة االستخدامات؛ 
آالت الباستا؛ مطاحن القهوة؛ مطحنة القهوة؛ مطاحن 

ارات؛ فتاحات العلب الكهرابئية؛ آالت اخلياطه؛ آالت البه
حياكة؛ غساالت املالبس الكهرابئية؛ االت غسل األطباق؛ 
الضاغطات وتتضمن ضاغطات بقااي الطعام والنفاايت؛ آالت 
السحق وتتضمن سحق النفاايت؛ قشط للناقالت؛ آالت 

؛ آالت غسيل األطعمة؛ )غساالت الضغط(التنظيف الكهرابئية 
ت الكوي؛ املكانس الكهرابئية؛ ملمعات األرضيات اال

الكهرابئية؛ أقراص التلميع املستخدمة مع ملمعات األرضيات 
الكهرابئية؛ أجهزة التنظيف ابلبخار الكهرابئية؛ احملركات 

؛ )ابستثناء للمركبات الربية(وتتضمن احملركات الكهرابئية 

املقايل العميقة الكهرابئية؛ مدفئات الصحون احملمولة أو 
ة على أسطح املناضد؛ طناجر الضغط؛ الشواايت املوضوع

الدوارة احملمولة أو املوضوعة على أسطح املناضد؛ أسياخ 
الشوي؛ حممصات اخلبز ؛ أفران التحميص؛ األابريق؛ اآلالت 
الكهرابئية إلعداد املشروابت الساخنة؛ اآلالت الكهرابئية 

ة؛ الستخراج رغوة احلليب؛ آالت إعداد الشاي؛ حمضرات القهو 
آالت اإلسربسو؛ آالت إعداد الكابتشينو؛ طباخات الباستا؛ 
أدوات إعداد اللنب الكهرابئية؛ آالت إعداد الشرابت؛ آالت 
صناعة البوظة؛ أجهزة طهي الكريب؛ طباخات البيض؛ معدات 
الشطائر؛ آالت صنع البيتزا، أجهزة جتفيف الشعر؛ قطع غيار 

مل تدرج يف الفئات وجتهيزات جلميع البضائع املذكورة اليت 
. األخرى
 In the name of: WHIRLPOOL . ويرلبول بروبريتيز، إنك: أبسم 

PROPERTIES, INC.  
ت  وووا   151رينايسووا د ارايووويت  ووني   055 :العنوونا  

 . ت الناليات المتحدة األمريكية58590يشيغا  جنزييت م

 سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4477ب .ص  

 :
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شغلة  الضاغطات للثالجات ومكيفات اهلواء؛ املضخات امل
كهرابئيا؛ آالت التكثيف؛ قطع غيار وجتهيزات جلميع البضائع 

. املذكورة اليت مل تدرج يف الفئات األخرى
 In the name of: WHIRLPOOL . ويرلبول بروبريتيز، إنك: أبسم 

PROPERTIES, INC.  
ت  وووا   151رينايسووا د ارايووويت  ووني   055 :العنوونا  

 . ت الناليات المتحدة األمريكية58590جنزييت ميشيغا  

  –وشركاهم للملكية الفكرية سااب  :عنوان التبليغ 
 البرية  4477ب .ص 

 :
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  Trade Mark No.: 31418 61413:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 7 :يف الصنف 

  Date: 30/04/2017 63/34/7317 :التاريخ 
اآلالت املنزلية املستخدمة يف معاجلة أو حتضري الطعام : من اجل 

والشراب؛ أجهزة وآالت املطبخ الكهرابئية للفرم، البشر، 
لتمزيق، البشر، الطحن، العصر، اجلرش، قص، الطحن، ا

التقطيع إىل شرائح، العجن، االستحالب، اإلسالة، اخلفق، 
اخللط، مزج أو تقشري األطعمة، مبا يف ذلك آالت املطبخ 
الكهرابئية؛ املخافق؛ أجهزة املزج؛ اخلالطات؛ صانعات 
العصائر؛ معاصر الفاكهة؛ مستخلصات العصري للفواكه 

اردات املركزية؛ القطاعات؛ املفارم؛ حمضرات واخلضار؛ الط
األطعمة؛ القطاعات الكهرابئية؛ القشارات الكهرابئية؛ السكاكني 
الكهرابئية؛ آالت شحذ السكاكني الكهرابئية؛ القطاعات 
متعددة االستخدامات؛ آالت الشحذ متعددة االستخدامات؛ 
آالت الباستا؛ مطاحن القهوة؛ مطحنة القهوة؛ مطاحن 

ارات؛ فتاحات العلب الكهرابئية؛ آالت اخلياطه؛ آالت البه
حياكة؛ غساالت املالبس الكهرابئية؛ االت غسل األطباق؛ 
الضاغطات وتتضمن ضاغطات بقااي الطعام والنفاايت؛ آالت 
السحق وتتضمن سحق النفاايت؛ قشط للناقالت؛ آالت 

؛ آالت غسيل األطعمة؛ )غساالت الضغط(التنظيف الكهرابئية 
ت الكوي؛ املكانس الكهرابئية؛ ملمعات األرضيات اال

الكهرابئية؛ أقراص التلميع املستخدمة مع ملمعات األرضيات 
الكهرابئية؛ أجهزة التنظيف ابلبخار الكهرابئية؛ احملركات 

؛ )ابستثناء للمركبات الربية(وتتضمن احملركات الكهرابئية 



101العدد العرشون 2017/11/7

144

  Trade Mark No.: 31418 30109:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 2 :يف الصنف 
  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
اآلالت املنزلية املستخدمة يف معاجلة أو : من اجل 

حتضري الطعام والشراب؛ أجهزة وآالت املطبخ 
الكهرابئية للفرم، البشر، الطحن، التمزيق، البشر، 
الطحن، العصر، اجلرش، ق ، التقطيع إىل شرائح، 
العجن، االستحالب، اإلسالة، اخلفق، اخللط، مزج أو 

خ الكهرابئية؛ تقشري األطعمة، مبا يف ذلك آالت املطب
املخافق؛ أجهزة املزج؛ اخلالطات؛ صانعات العصائر؛ 
معاصر الفاكهة؛ مستخلصات العصري للفواكه 
واخلضار؛ الطاردات املركزية؛ القطاعات؛ املفارم؛ 
حمضرات األطعمة؛ القطاعات الكهرابئية؛ القشارات 
الكهرابئية؛ السكاكني الكهرابئية؛ آالت شحي 

القطاعات متعددة  السكاكني الكهرابئية؛
االستخدامات؛ آالت الشحي متعددة االستخدامات؛ 
آالت الباستا؛ مطاحن القهوة؛ مطحنة القهوة؛ مطاحن 
البهارات؛ فتاحات العلب الكهرابئية؛ آالت اخلياطه؛ 
آالت حياكة؛ ذساالت املالبس الكهرابئية؛ االت 
ذسل األطباق؛ الضاذطات وتتضمن ضاذطات بقااي 

اايت؛ آالت السحق وتتضمن سحق الطعام والنف
النفاايت؛ قشط للناقالت؛ آالت التنظيف الكهرابئية 

؛ آالت ذسيل األطعمة؛ االت )ذساالت الضغط(
الكوي؛ املكانس الكهرابئية؛ ملمعات األرضيات 
الكهرابئية؛ أقراص التلميع املستخدمة مع ملمعات 
األرضيات الكهرابئية؛ أجهزة التنظيف ابلبخار 

 
 

  Trade Mark No.: 31419 91413:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 3 :يف الصنف 

  Date: 30/04/2017 93/34/7312 :التاريخ 
وأدوات التحكم والسيطرة؛ الوزن، القياس، أجهزة : من اجل 

املوازين الصناعية؛ أجهزة تنظيم احلرارة للمطابخ؛ مقاييس 
درجات احلرارة لألفران و والشواايت ذات األسياخ؛ احلواسيب 
الشخصية واحملمولة ابليد؛ الربجميات والربجميات الثابتة يف 
احلواسيب املستخدمة يف العمليات والتحكم عن بعد لألدوات 

األجهزة الكهرابئية الصغرية، واإلضاءة، أنظمة الرتفيه  املنزلية ،
والتحكم املنزيل ، األنظمة األمنية وأجهزة االتصاالت ؛ 
املاسحات الضوئية؛ طابعات احلاسوب؛ شاشات احلاسوب؛ 
أجهزة احلواسيب الطرفية؛ أجهزة التحكم املنزلية األوتوماتيكية 

، : ابليد، حتديدا العاملة عرب أجهزة التصفح اللوحية احملمولة
لوحات التحكم الكهرابئية للتحكم والتشغيل الرقمية من خالل 
مواقع احلاسوب لألدوات املنزلية، األجهزة الكهرابئية الصغرية، 
واإلضاءة، أنظمة الرتفيه والتحكم املنزيل ، األنظمة األمنية 
وأجهزة االتصاالت ؛ قطع منافذ مراكز االتصال املنزيل لتسهيل 

ائط االتصاالت املتعددة يف منفذ اتصاالت واحد؛ دمج وس
أجهزة مودم انرتنت احلزم العريضة؛ برجميات تشغيل أجهزة 
البياانت التسلسلية العاملية؛ أجهزة التوقيت األوتوماتيكية 
املستخدمة مع أدوات الطبخ؛ أجهزة التوقيت األوتوماتيكية 

ئية؛ املستخدمة مع حمضرات املشروابت؛ املؤقتات الكهراب
مقاييس احلرارة للنبيذ؛ برامج احلاسوب املتعلقة ابلطعام والطبخ؛ 
أجهزة ختزين البياانت للمعلومات املسّجلة مسبقا املتعلقة 
ابلطبخ، خدمات إعداد طعام، حتضري الطعام، مستلزمات الطبخ 
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  Trade Mark No.: 31418 30109:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 2 :يف الصنف 
  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
اآلالت املنزلية املستخدمة يف معاجلة أو : من اجل 

حتضري الطعام والشراب؛ أجهزة وآالت املطبخ 
الكهرابئية للفرم، البشر، الطحن، التمزيق، البشر، 
الطحن، العصر، اجلرش، ق ، التقطيع إىل شرائح، 
العجن، االستحالب، اإلسالة، اخلفق، اخللط، مزج أو 

خ الكهرابئية؛ تقشري األطعمة، مبا يف ذلك آالت املطب
املخافق؛ أجهزة املزج؛ اخلالطات؛ صانعات العصائر؛ 
معاصر الفاكهة؛ مستخلصات العصري للفواكه 
واخلضار؛ الطاردات املركزية؛ القطاعات؛ املفارم؛ 
حمضرات األطعمة؛ القطاعات الكهرابئية؛ القشارات 
الكهرابئية؛ السكاكني الكهرابئية؛ آالت شحي 

القطاعات متعددة  السكاكني الكهرابئية؛
االستخدامات؛ آالت الشحي متعددة االستخدامات؛ 
آالت الباستا؛ مطاحن القهوة؛ مطحنة القهوة؛ مطاحن 
البهارات؛ فتاحات العلب الكهرابئية؛ آالت اخلياطه؛ 
آالت حياكة؛ ذساالت املالبس الكهرابئية؛ االت 
ذسل األطباق؛ الضاذطات وتتضمن ضاذطات بقااي 

اايت؛ آالت السحق وتتضمن سحق الطعام والنف
النفاايت؛ قشط للناقالت؛ آالت التنظيف الكهرابئية 

؛ آالت ذسيل األطعمة؛ االت )ذساالت الضغط(
الكوي؛ املكانس الكهرابئية؛ ملمعات األرضيات 
الكهرابئية؛ أقراص التلميع املستخدمة مع ملمعات 
األرضيات الكهرابئية؛ أجهزة التنظيف ابلبخار 

؛ أجهزة )كهرابئية(أو األدوات املنزلية؛ أجهزة التحكم عن بعد 
املدافئ واملكيفات؛ آليات األجهزة  التحكم عن بعد لتشغيل

العاملة ابلقطع النقدية؛ أجهزة اإلنذار؛ البطارايت الكهرابئية؛ 
شواحن البطارايت؛ مؤشرات درجة احلرارة؛ احملوالت؛ أجهزة 
إطفاء احلريق؛ مثبتات الفولتية؛ مثبتات التيار الكهرابئي؛ 

غري  املزودات ابلكهرابء؛ أجهزة التزويد ابلتيار الكهرابئي
املنقطعة؛ قطع غيار وجتهيزات جلميع البضائع املذكورة اليت مل 

. تدرج يف الفئات األخرى
 In the name of: WHIRLPOOL . ويرلبول بروبريتيز، إنك: أبسم 

PROPERTIES, INC.  
ت  وووا   151رينايسووا د ارايووويت  ووني   055 :العنوونا  

 . ت الناليات المتحدة األمريكية58590جنزييت ميشيغا  

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

 :

 

  

 

  Trade Mark No.: 31420 91473:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 11 :يف الصنف 

  Date: 30/04/2017 93/34/7312 :التاريخ 
أجهزة الطهي، التدفئة، التحميص، توليد البخار، : من اجل 

التجفيف، التربيد والتجميد مبا يتضمن األحواض الساخنة 
املدفئة كهرابئيا؛ حجرات التربيد؛ حجرات اجملمدات؛ أجهزة 

طعام؛ تربيد املشروابت؛ افران املايكروويف؛ جوارير تسخني ال
أجهزة اخلبيز والشوي؛ اخلزائن املسخنة كهرابئيا لألطعمة؛ 
األدوات وحتديدا الثالجات، اجملمدات، الثالجات واجملمدات 
املدجمة مع بعضها، آالت صنع الثلج؛ مواقد الطهي الكهرابئية، 
األفران ومواقد الطهي؛ أفران الطهي العاملة ابلغاز، واملواقد 

واايت الكهرابئية والبخارية؛ أغطية ورؤوس الطهي؛ الغاز، الش
العوادم؛ أقبية النبيذ املتحكم حبرارهتا؛ أفران الطهي اجلزئي 
والتفريغ احلراري الكهرابئية املتحكم حبرارهتا مع محام ماء 
داخلي؛ آالت وحجرات جتفيف املالبس؛ مستلزمات إزالة 
الثنيات والروائح وجمففات األلبسة؛ التدفئة، توليد البخار، 
أجهزة التربيد والتهوية، مبا يف ذلك األفران، مدافئ نفطية، 
مراجل التحويل، املضخات احلرارية، املكيفات اهلوائية، وحدات 
تكييف اهلواء، وحدات التكثيف، وحدات التبخري، لفافات 
التبخري، أجهزة إزالة الرطوبة، أجهزة الرتطيب، أجهزة الرتطيب 

تنقية اهلواء، منظفات اهلواء املركزية، مرشحات اهلواء، وحدات 
املركزية، مراوح التهوية، املراوح الكهرابئية احملمولة، مراجل 
األفران، املبدالت احلرارية؛ املطابخ وتسخني املياه املنزلية، أجهزة 
التربيد وحتسني اجلودة، وتتضمن وحدات التزويد ابملياه لتقدمي 

دمي املياه الساخنة، املياه الباردة والثلج من الثالجات؛ أجهزة تق
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والباردة، واملغلية، والغازية واملرشحة؛ موزعات املياه الساخنة؛ 
سخاانت املياه العاملة ابلغاز وابلكهرابء؛ مربدات املاء؛ مصابيح 
اإلضاءة العاملة بتقنية الصمامات الثنائية الباعثة للضوء؛ 

للضوء مصابيح اإلضاءة العاملة بتقنية الصمامات الثنائية الباعثة 
املستخدمة للعرض، التجارية، الصناعية، السكن، وتطبيقات 
اإلضاءة املعمارية املخفية؛ مصابيح اإلضاءة العاملة بتقنية 
الصمامات الثنائية الباعثة للضوء ألجهزة اإلضاءة الداخلية 
واخلارجية؛ وحدات التزويد ابملاء؛ وحدات فلرتة املاء؛ أجهزة 

املياه؛ أجهزة ترشيح مياه  وآالت تنقية املياه؛ معقمات
الثالجات؛ وحدات ترشيح املياه املزودة للمنازل؛ وحدات تنقية 
املياه؛ وحدات إزالة الشوائب من املاء؛ أنظمة فلرتة املياه 
املوضوعة أسفل املغسلة؛ األجهزة العاملة خباصية األمسوزية 
العكسية املستخدمة يف أجهزة إزالة الشوائب من املاء؛ العناصر 
العاملة خباصية األمسوزية العكسية لتقليل عكورة املاء؛ العناصر 
العاملة خباصية األمسوزية العكسية لتقليل امللح ابملاء؛ أجهزة 
ترشيح املياه املوضوعة على أسطح املناضد؛ مرشحات مياه 
احلنفيات؛ فالتر التبديل؛ املغاسل؛ أحواض غسيل املالبس؛ 

صنابري، املصفيات وأدوات ال: إكسسوارات املغاسل، حتديدا
الرش؛ األفران احملمولة أو املوضوعة على أسطح املناضد؛ 
اجملمدات احملمولة؛ املقايل الكهرابئية؛ طباخات الطهي بدرجات 
حرارة غري مرتفعة ؛ الشواايت احملمولة أو املوضوعة على أسطح 
املناضد؛ املشاوي احملمولة أو املوضوعة على أسطح املناضد؛ 

الساخنة للطهي احملمولة أو املوضوعة على أسطح  األسطح
املناضد؛ الصفائح الساخنة للطهي احملمولة أو املوضوعة على 
أسطح املناضد؛ الطباخات احملمولة أو املوضوعة على أسطح 
املناضد؛ الثالجات احملمولة؛ مربدات النبيذ احملمولة واملوضوعة 

احملمولة أو  على األسطح يف املطابخ ؛ آالت صناعة البوظة
املوضوعة على أسطح املناضد؛ آالت صنع كعكة الوفل؛ املواقد 
احملمولة أو املوضوعة على أسطح املناضد؛ طباخات القلي؛ 
املبخرات؛ الطباخات ابستخدام اهلواء الساخن؛ وأجهزة طهي 
األرز؛ وحدات تسخني الطعام ابلكهرابء؛ مسخنات القدور؛ 

مدفئات الصحون احملمولة أو املقايل العميقة الكهرابئية؛ 

 

  Trade Mark No.: 31420 91473:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 11 :يف الصنف 

  Date: 30/04/2017 93/34/7312 :التاريخ 
أجهزة الطهي، التدفئة، التحميص، توليد البخار، : من اجل 

التجفيف، التربيد والتجميد مبا يتضمن األحواض الساخنة 
املدفئة كهرابئيا؛ حجرات التربيد؛ حجرات اجملمدات؛ أجهزة 

طعام؛ تربيد املشروابت؛ افران املايكروويف؛ جوارير تسخني ال
أجهزة اخلبيز والشوي؛ اخلزائن املسخنة كهرابئيا لألطعمة؛ 
األدوات وحتديدا الثالجات، اجملمدات، الثالجات واجملمدات 
املدجمة مع بعضها، آالت صنع الثلج؛ مواقد الطهي الكهرابئية، 
األفران ومواقد الطهي؛ أفران الطهي العاملة ابلغاز، واملواقد 

واايت الكهرابئية والبخارية؛ أغطية ورؤوس الطهي؛ الغاز، الش
العوادم؛ أقبية النبيذ املتحكم حبرارهتا؛ أفران الطهي اجلزئي 
والتفريغ احلراري الكهرابئية املتحكم حبرارهتا مع محام ماء 
داخلي؛ آالت وحجرات جتفيف املالبس؛ مستلزمات إزالة 
الثنيات والروائح وجمففات األلبسة؛ التدفئة، توليد البخار، 
أجهزة التربيد والتهوية، مبا يف ذلك األفران، مدافئ نفطية، 
مراجل التحويل، املضخات احلرارية، املكيفات اهلوائية، وحدات 
تكييف اهلواء، وحدات التكثيف، وحدات التبخري، لفافات 
التبخري، أجهزة إزالة الرطوبة، أجهزة الرتطيب، أجهزة الرتطيب 

تنقية اهلواء، منظفات اهلواء املركزية، مرشحات اهلواء، وحدات 
املركزية، مراوح التهوية، املراوح الكهرابئية احملمولة، مراجل 
األفران، املبدالت احلرارية؛ املطابخ وتسخني املياه املنزلية، أجهزة 
التربيد وحتسني اجلودة، وتتضمن وحدات التزويد ابملياه لتقدمي 

دمي املياه الساخنة، املياه الباردة والثلج من الثالجات؛ أجهزة تق
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املوضوعة على أسطح املناضد؛ طناجر الضغط؛ الشواايت 
الدوارة احملمولة أو املوضوعة على أسطح املناضد؛ أسياخ 
الشوي؛ حممصات اخلبز ؛ أفران التحميص؛ األابريق؛ اآلالت 
الكهرابئية إلعداد املشروابت الساخنة؛ اآلالت الكهرابئية 

ب؛ آالت إعداد الشاي؛ حمضرات القهوة؛ الستخراج رغوة احللي
آالت اإلسربسو؛ آالت إعداد الكابتشينو؛ طباخات الباستا؛ 
أدوات إعداد اللنب الكهرابئية؛ آالت إعداد الشرابت؛ آالت 
صناعة البوظة؛ أجهزة طهي الكريب؛ طباخات البيض؛ معدات 
الشطائر؛ آالت صنع البيتزا، أجهزة جتفيف الشعر؛ قطع غيار 

يزات جلميع البضائع املذكورة اليت مل تدرج يف الفئات وجته
. األخرى

 In the name of: WHIRLPOOL . ويرلبول بروبريتيز، إنك: أبسم 
PROPERTIES, INC.  

ت  وووا   151 د ارايووويت  ووني  رينايسووا 055 :العنوونا  
 . ت الناليات المتحدة األمريكية58590جنزييت ميشيغا  

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

 :

 

  

والباردة، واملغلية، والغازية واملرشحة؛ موزعات املياه الساخنة؛ 
سخاانت املياه العاملة ابلغاز وابلكهرابء؛ مربدات املاء؛ مصابيح 
اإلضاءة العاملة بتقنية الصمامات الثنائية الباعثة للضوء؛ 

للضوء مصابيح اإلضاءة العاملة بتقنية الصمامات الثنائية الباعثة 
املستخدمة للعرض، التجارية، الصناعية، السكن، وتطبيقات 
اإلضاءة املعمارية املخفية؛ مصابيح اإلضاءة العاملة بتقنية 
الصمامات الثنائية الباعثة للضوء ألجهزة اإلضاءة الداخلية 
واخلارجية؛ وحدات التزويد ابملاء؛ وحدات فلرتة املاء؛ أجهزة 

املياه؛ أجهزة ترشيح مياه  وآالت تنقية املياه؛ معقمات
الثالجات؛ وحدات ترشيح املياه املزودة للمنازل؛ وحدات تنقية 
املياه؛ وحدات إزالة الشوائب من املاء؛ أنظمة فلرتة املياه 
املوضوعة أسفل املغسلة؛ األجهزة العاملة خباصية األمسوزية 
العكسية املستخدمة يف أجهزة إزالة الشوائب من املاء؛ العناصر 
العاملة خباصية األمسوزية العكسية لتقليل عكورة املاء؛ العناصر 
العاملة خباصية األمسوزية العكسية لتقليل امللح ابملاء؛ أجهزة 
ترشيح املياه املوضوعة على أسطح املناضد؛ مرشحات مياه 
احلنفيات؛ فالتر التبديل؛ املغاسل؛ أحواض غسيل املالبس؛ 

صنابري، املصفيات وأدوات ال: إكسسوارات املغاسل، حتديدا
الرش؛ األفران احملمولة أو املوضوعة على أسطح املناضد؛ 
اجملمدات احملمولة؛ املقايل الكهرابئية؛ طباخات الطهي بدرجات 
حرارة غري مرتفعة ؛ الشواايت احملمولة أو املوضوعة على أسطح 
املناضد؛ املشاوي احملمولة أو املوضوعة على أسطح املناضد؛ 

الساخنة للطهي احملمولة أو املوضوعة على أسطح  األسطح
املناضد؛ الصفائح الساخنة للطهي احملمولة أو املوضوعة على 
أسطح املناضد؛ الطباخات احملمولة أو املوضوعة على أسطح 
املناضد؛ الثالجات احملمولة؛ مربدات النبيذ احملمولة واملوضوعة 

احملمولة أو  على األسطح يف املطابخ ؛ آالت صناعة البوظة
املوضوعة على أسطح املناضد؛ آالت صنع كعكة الوفل؛ املواقد 
احملمولة أو املوضوعة على أسطح املناضد؛ طباخات القلي؛ 
املبخرات؛ الطباخات ابستخدام اهلواء الساخن؛ وأجهزة طهي 
األرز؛ وحدات تسخني الطعام ابلكهرابء؛ مسخنات القدور؛ 

مدفئات الصحون احملمولة أو املقايل العميقة الكهرابئية؛ 
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  Trade Mark No.: 31418 30109:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 2 :يف الصنف 
  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
اآلالت املنزلية املستخدمة يف معاجلة أو : من اجل 

حتضري الطعام والشراب؛ أجهزة وآالت املطبخ 
الكهرابئية للفرم، البشر، الطحن، التمزيق، البشر، 
الطحن، العصر، اجلرش، ق ، التقطيع إىل شرائح، 
العجن، االستحالب، اإلسالة، اخلفق، اخللط، مزج أو 

خ الكهرابئية؛ تقشري األطعمة، مبا يف ذلك آالت املطب
املخافق؛ أجهزة املزج؛ اخلالطات؛ صانعات العصائر؛ 
معاصر الفاكهة؛ مستخلصات العصري للفواكه 
واخلضار؛ الطاردات املركزية؛ القطاعات؛ املفارم؛ 
حمضرات األطعمة؛ القطاعات الكهرابئية؛ القشارات 
الكهرابئية؛ السكاكني الكهرابئية؛ آالت شحي 

القطاعات متعددة  السكاكني الكهرابئية؛
االستخدامات؛ آالت الشحي متعددة االستخدامات؛ 
آالت الباستا؛ مطاحن القهوة؛ مطحنة القهوة؛ مطاحن 
البهارات؛ فتاحات العلب الكهرابئية؛ آالت اخلياطه؛ 
آالت حياكة؛ ذساالت املالبس الكهرابئية؛ االت 
ذسل األطباق؛ الضاذطات وتتضمن ضاذطات بقااي 

اايت؛ آالت السحق وتتضمن سحق الطعام والنف
النفاايت؛ قشط للناقالت؛ آالت التنظيف الكهرابئية 

؛ آالت ذسيل األطعمة؛ االت )ذساالت الضغط(
الكوي؛ املكانس الكهرابئية؛ ملمعات األرضيات 
الكهرابئية؛ أقراص التلميع املستخدمة مع ملمعات 
األرضيات الكهرابئية؛ أجهزة التنظيف ابلبخار 

  .In the name of: WHIRLPOOL PROPERTIES, INC . ويرلبول بروبريتيز، إنك: أبسم 
 ين  سووو نال د ا ووو ا  533 :العنووونا  
ا سووووووو ن  جنييووووووو ا 131سوووووووني  
ا النال وو ت المتحوودة 12325م شو ه   
 . األمريك و
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31422 30177:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
املياه املعدنية والغازية وذريها من املشروابت : من اجل 

ذري الكحولية، مشروابت مستخلصة من الفواكه 
وعصائر الفواكه ، أشربة ومستحضرات اخرى لتحضري 

. املشروابت
  .In the name of: PepsiCo, Inc . بيبسيكو، إنك: أبسم 

،ند سوون  ج وو   ييد  533 :العنوونا  
ا 13555ا ي وووووووون ج الا ن نيوووووووون و 
 النال  ت المتحدة األمريك و 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

  .In the name of: WHIRLPOOL PROPERTIES, INC . ويرلبول بروبريتيز، إنك: أبسم 
 ين  سووو نال د ا ووو ا  533 :العنووونا  
ا سووووووو ن  جنييووووووو ا 131سوووووووني  
ا النال وو ت المتحوودة 12325م شو ه   
 . األمريك و
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31422 30177:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
املياه املعدنية والغازية وذريها من املشروابت : من اجل 

ذري الكحولية، مشروابت مستخلصة من الفواكه 
وعصائر الفواكه ، أشربة ومستحضرات اخرى لتحضري 

. املشروابت
  .In the name of: PepsiCo, Inc . بيبسيكو، إنك: أبسم 

،ند سوون  ج وو   ييد  533 :العنوونا  
ا 13555ا ي وووووووون ج الا ن نيوووووووون و 
 النال  ت المتحدة األمريك و 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

 9  
 

  Trade Mark No.: 31421 13413:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37 13 :يف الصنف 

  Date: 30/04/2017 13/34/1333 :التاريخ 
تركيب، والتجميع، تصليح وصيانة املعدات واألجهزة : من اجل 

املالبس، غساالت  آلالت غسيل املالبس، وآالت جتفيف
الصحون، أجهزة التخلص من فضالت الطعام، ضاغطات 
القمامات وفضالت الطعام، احملركات وتتضمن احملركات 

، الضاغطات للثالجات )ابستثناء للمركبات الربية(الكهرابئية 
ومكيفات اهلواء، واملضخات العاملة ابلكهرابء؛ تركيب، 

زة للتدفئة، الطبخ، والتجميع، إصالح وصيانة املعدات واألجه
التربيد، التجميد، التجفيف، تكييف اهلواء، تنقية اهلواء، التهوية 

. وموارد املياه
 In the name of: WHIRLPOOL . ويرلبول بروبريتيز، إنك: أبسم 

PROPERTIES, INC.  
ت  وووا   151رينايسووا د ارايووويت  ووني   055 :العنوونا  

 . ت الناليات المتحدة األمريكية58590جنزييت ميشيغا  

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4431

 :
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 تشتمل العالمة على اللون االخضر واالبيض 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31423 30173:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
املياه املعدنية والغازية وذريها من املشروابت : من اجل 

ذري الكحولية، مشروابت مستخلصة من الفواكه 
وعصائر الفواكه ، أشربة ومستحضرات اخرى لتحضري 

. املشروابت
  .In the name of: PepsiCo, Inc . بيبسيكو، إنك: أبسم 

،ند سوون  ج وو   ييد  533 :العنوونا  
ا 13555ا ي وووووووون ج الا ن نيوووووووون و 
 النال  ت المتحدة األمريك و 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

 تشتمل العالمة على اللون االخضر واالبيض 

 07  
 

 تشتمل العالمة على اللون االخضر واالبيض 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31423 30173:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
املياه املعدنية والغازية وذريها من املشروابت : من اجل 

ذري الكحولية، مشروابت مستخلصة من الفواكه 
وعصائر الفواكه ، أشربة ومستحضرات اخرى لتحضري 

. املشروابت
  .In the name of: PepsiCo, Inc . بيبسيكو، إنك: أبسم 

،ند سوون  ج وو   ييد  533 :العنوونا  
ا 13555ا ي وووووووون ج الا ن نيوووووووون و 
 النال  ت المتحدة األمريك و 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

 تشتمل العالمة على اللون االخضر واالبيض 

 07  
 

  .In the name of: WHIRLPOOL PROPERTIES, INC . ويرلبول بروبريتيز، إنك: أبسم 
 ين  سووو نال د ا ووو ا  533 :العنووونا  
ا سووووووو ن  جنييووووووو ا 131سوووووووني  
ا النال وو ت المتحوودة 12325م شو ه   
 . األمريك و
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31422 30177:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
املياه املعدنية والغازية وذريها من املشروابت : من اجل 

ذري الكحولية، مشروابت مستخلصة من الفواكه 
وعصائر الفواكه ، أشربة ومستحضرات اخرى لتحضري 

. املشروابت
  .In the name of: PepsiCo, Inc . بيبسيكو، إنك: أبسم 

،ند سوون  ج وو   ييد  533 :العنوونا  
ا 13555ا ي وووووووون ج الا ن نيوووووووون و 
 النال  ت المتحدة األمريك و 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

148
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 تشتمل العالمة على اللون االخضر واالبيض 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31423 30173:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
املياه املعدنية والغازية وذريها من املشروابت : من اجل 

ذري الكحولية، مشروابت مستخلصة من الفواكه 
وعصائر الفواكه ، أشربة ومستحضرات اخرى لتحضري 

. املشروابت
  .In the name of: PepsiCo, Inc . بيبسيكو، إنك: أبسم 

،ند سوون  ج وو   ييد  533 :العنوونا  
ا 13555ا ي وووووووون ج الا ن نيوووووووون و 
 النال  ت المتحدة األمريك و 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

 تشتمل العالمة على اللون االخضر واالبيض 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31424 30171:رقم العالمة التجارية 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
املياه املعدنية والغازية وذريها من املشروابت : من اجل 

ذري الكحولية، مشروابت مستخلصة من الفواكه 
وعصائر الفواكه ، أشربة ومستحضرات اخرى لتحضري 

. املشروابت
  .In the name of: PepsiCo, Inc . بيبسيكو، إنك: أبسم 

،ند سوون  ج وو   ييد  533 :العنوونا  
ا 13555ا ي وووووووون ج الا ن نيوووووووون و 
 النال  ت المتحدة األمريك و 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

تشتمل العالمة على اللون االخضر واالمحر واالسود 
 واالبيض 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31424 30171:رقم العالمة التجارية 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
املياه املعدنية والغازية وذريها من املشروابت : من اجل 

ذري الكحولية، مشروابت مستخلصة من الفواكه 
وعصائر الفواكه ، أشربة ومستحضرات اخرى لتحضري 

. املشروابت
  .In the name of: PepsiCo, Inc . بيبسيكو، إنك: أبسم 

،ند سوون  ج وو   ييد  533 :العنوونا  
ا 13555ا ي وووووووون ج الا ن نيوووووووون و 
 النال  ت المتحدة األمريك و 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

تشتمل العالمة على اللون االخضر واالمحر واالسود 
 واالبيض 

 0 
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  Trade Mark No.: 31424 30171:رقم العالمة التجارية 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
املياه املعدنية والغازية وذريها من املشروابت : من اجل 

ذري الكحولية، مشروابت مستخلصة من الفواكه 
وعصائر الفواكه ، أشربة ومستحضرات اخرى لتحضري 

. املشروابت
  .In the name of: PepsiCo, Inc . بيبسيكو، إنك: أبسم 

،ند سوون  ج وو   ييد  533 :العنوونا  
ا 13555ا ي وووووووون ج الا ن نيوووووووون و 
 النال  ت المتحدة األمريك و 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

تشتمل العالمة على اللون االخضر واالمحر واالسود 
 واالبيض 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31425 30179:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 

  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
املعسل والتبغ : من اجل 

شركة السندابد اليهيب : أبسم 
 لتجارة التبغ واملعسل م خ م 

In the name of: Sharekat Alsendebad Althahabi Letejarat 
Atebgh Walmosel  

 -ي   سو  ن   -ي   لحا  :العننا  
 رب مسو د  -ع    ياا ا  س  ا   

 . فلس، ر -جرس 
:   1955505052جوال  :عنوان التبليغ 

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31425 30179:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 

  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
املعسل والتبغ : من اجل 

شركة السندابد اليهيب : أبسم 
 لتجارة التبغ واملعسل م خ م 

In the name of: Sharekat Alsendebad Althahabi Letejarat 
Atebgh Walmosel  

 -ي   سو  ن   -ي   لحا  :العننا  
 رب مسو د  -ع    ياا ا  س  ا   

 . فلس، ر -جرس 
:   1955505052جوال  :عنوان التبليغ 

 

 03  
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  Trade Mark No.: 31426 30176:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
شواحن ، معدات /اكسسوارات/أجهزه خلوية: من اجل 

اهلاتف اخللوي 
  In the name of: amro osama zaki kalbouneh عمرو اسامه زكي كلبونه : أبسم 

الووديا  ا تلفوون   -نوو يلال  :العنوونا  
3522563326  

الدوار ، تلفون  -انبلس  :عنوان التبليغ 
1955261196  

 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31427 30172:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
شواحن ، معدات /اكسسوارات/أجهزه خلوية: من اجل 

اهلاتف اخللوي 
  In the name of: amro osama zaki kalbouneh عمرو اسامه زكي كلبونه : أبسم 

الووديا  ا تلفوون   -نوو يلال  :العنوونا  
3522563322  

الدوار ، تلفون  -انبلس  :عنوان التبليغ 
1955261195  

 :

  Trade Mark No.: 31426 30176:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
شواحن ، معدات /اكسسوارات/أجهزه خلوية: من اجل 

اهلاتف اخللوي 
  In the name of: amro osama zaki kalbouneh عمرو اسامه زكي كلبونه : أبسم 

الووديا  ا تلفوون   -نوو يلال  :العنوونا  
3522563326  

الدوار ، تلفون  -انبلس  :عنوان التبليغ 
1955261196  

 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31427 30172:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
شواحن ، معدات /اكسسوارات/أجهزه خلوية: من اجل 

اهلاتف اخللوي 
  In the name of: amro osama zaki kalbouneh عمرو اسامه زكي كلبونه : أبسم 

الووديا  ا تلفوون   -نوو يلال  :العنوونا  
3522563322  

الدوار ، تلفون  -انبلس  :عنوان التبليغ 
1955261195  

 :

151

152

  Trade Mark No.: 31425 30179:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 

  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
املعسل والتبغ : من اجل 

شركة السندابد اليهيب : أبسم 
 لتجارة التبغ واملعسل م خ م 

In the name of: Sharekat Alsendebad Althahabi Letejarat 
Atebgh Walmosel  

 -ي   سو  ن   -ي   لحا  :العننا  
 رب مسو د  -ع    ياا ا  س  ا   

 . فلس، ر -جرس 
:   1955505052جوال  :عنوان التبليغ 

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31426 30176:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
شواحن ، معدات /اكسسوارات/أجهزه خلوية: من اجل 

اهلاتف اخللوي 
  In the name of: amro osama zaki kalbouneh عمرو اسامه زكي كلبونه : أبسم 

الووديا  ا تلفوون   -نوو يلال  :العنوونا  
3522563326  

الدوار ، تلفون  -انبلس  :عنوان التبليغ 
1955261196  

 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31427 30172:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
شواحن ، معدات /اكسسوارات/أجهزه خلوية: من اجل 

اهلاتف اخللوي 
  In the name of: amro osama zaki kalbouneh عمرو اسامه زكي كلبونه : أبسم 

الووديا  ا تلفوون   -نوو يلال  :العنوونا  
3522563322  

الدوار ، تلفون  -انبلس  :عنوان التبليغ 
1955261195  

 :
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 09  
 

  Trade Mark No.: 31428 30179:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 10 :يف الصنف 

  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
خدمات دبلومات ودورات تقنية ومهنية : من اجل 

حسني زهري حسني : أبسم 
 الصلييب 

In the name of: HUSSEIN ZUHEIR HUSSEIN 
ALSULEIPI  

الخل   د ر س  ة يورج العوز  :العننا  
3562202266  

اخلليل عني سارة برج العز  : عنوان التبليغ
1969537766  

 :

 

 06  
 

153

154

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31428 30179:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 10 :يف الصنف 

  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
خدمات دبلومات ودورات تقنية ومهنية : من اجل 

حسني زهري حسني : أبسم 
 الصلييب 

In the name of: HUSSEIN ZUHEIR HUSSEIN 
ALSULEIPI  

الخل   د ر س  ة يورج العوز  :العننا  
3562202266  

اخلليل عني سارة برج العز  : عنوان التبليغ
1969537766  

 :

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 31429 30175:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة ان اوت للخدمات : أبسم 

 اللوجستية عادية عامة 
In the name of: Sharekat In Out Lelkhadamat Allogestiya 
Adiya Ama  

 الخل   د ر س  ة يرج يلن   :العننا  
:  اخلليل عني سارة برج زلوم  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31429 30175:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة ان اوت للخدمات : أبسم 

 اللوجستية عادية عامة 
In the name of: Sharekat In Out Lelkhadamat Allogestiya 
Adiya Ama  

 الخل   د ر س  ة يرج يلن   :العننا  
:  اخلليل عني سارة برج زلوم  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 0 
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  Trade Mark No.: 31430 30131:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
اللزقات وخصوصا اللزقات الطبية واللزقات : من اجل 

احلرارية ومواد التضميد واملراهم لتخفيف االم الروماتزم 
. واالم العضالت

  In the name of: Beiersdorf AG بريسدورف أي جي : أبسم 
 23250ا 12اين عووووتراس  :العنوووونا  

 ج م ن غا الم ن   
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31431 30130:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  Trade Mark No.: 31430 30131:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
اللزقات وخصوصا اللزقات الطبية واللزقات : من اجل 

احلرارية ومواد التضميد واملراهم لتخفيف االم الروماتزم 
. واالم العضالت

  In the name of: Beiersdorf AG بريسدورف أي جي : أبسم 
 23250ا 12اين عووووتراس  :العنوووونا  

 ج م ن غا الم ن   
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31431 30130:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  Trade Mark No.: 31429 30175:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 30/04/2017 31/11/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة ان اوت للخدمات : أبسم 

 اللوجستية عادية عامة 
In the name of: Sharekat In Out Lelkhadamat Allogestiya 
Adiya Ama  

 الخل   د ر س  ة يرج يلن   :العننا  
:  اخلليل عني سارة برج زلوم  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 0 
 

155

156

  Trade Mark No.: 31430 30131:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
اللزقات وخصوصا اللزقات الطبية واللزقات : من اجل 

احلرارية ومواد التضميد واملراهم لتخفيف االم الروماتزم 
. واالم العضالت

  In the name of: Beiersdorf AG بريسدورف أي جي : أبسم 
 23250ا 12اين عووووتراس  :العنوووونا  

 ج م ن غا الم ن   
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31431 30130:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31432 30137:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :
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157

158

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31432 30137:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31432 30137:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31433 30133:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 9  
 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31433 30133:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 9  
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  Trade Mark No.: 31434 30131:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31435 30139:العالمة التجارية رقم 

159

160

  Trade Mark No.: 31434 30131:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31435 30139:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 31434 30131:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31435 30139:العالمة التجارية رقم 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31435 13413:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 3 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 20/23/0232 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من وعالج : من اجل 

ة وااللتهاابت وامراض االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناع
القلب واالوعية الدموية وأمراض اجلهاز العصيب املركزي واالالم 
واالمراض اجللدية وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض 
املعدية ذات العالقة واالمراض االستقالبية وامراض االورام 

. وامراض العيون وامراض اجلهاز التنفسي
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

شووووون ن وووووو، ون جننسووووود     ج و ووووو   اوووووو   :العنووووو ا  
  33900ج و ووو   اووويوا  ونووو   ناو  يووو،  ونووو  جننسووود  

 ال اليات المتح ة االونيكنن 
ب .عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون، ص :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,24
 :

 

  



113العدد العرشون 2017/11/7

  In Class: 5 9 :يف الصنف 
  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 

املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 
وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 

ية وامراض االورام وامراض العالقة واالمراض االستقالب
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31436 30136:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

161

162

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 

ية وامراض االورام وامراض العالقة واالمراض االستقالب
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31437 30132:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 

ية وامراض االورام وامراض العالقة واالمراض االستقالب
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31437 30132:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31438 30139:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31436 13416:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 3 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 20/23/0232 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من وعالج : من اجل 

االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة وااللتهاابت وامراض 
القلب واالوعية الدموية وأمراض اجلهاز العصيب املركزي واالالم 
واالمراض اجللدية وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض 

ات العالقة واالمراض االستقالبية وامراض االورام املعدية ذ
. وامراض العيون وامراض اجلهاز التنفسي

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
شووووون ن وووووو، ون جننسووووود     ج و ووووو   اوووووو   :العنووووو ا  

  33900ج و ووو   اووويوا  ونووو   ناو  يووو،  ونووو  جننسووود  
 ال اليات المتح ة االونيكنن 

ب .اد ورجا شحادة، حمامون، صعزيز وفؤ  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,24

 :
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 01  
 

  Trade Mark No.: 31439 30135:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
و املياه املعدنية و ( شراب الشعري)البرية : من اجل 

الغازية و ذريها من املشروابت ذري الكحولية، 
مشروابت مستخلصة من الفواكه و عصائر الفواكه، 

شراب و مستحضرات أخرى لعمل املشروابت 
شركة احتاد اخلليج : أبسم 

 لألذيية 
In the name of: Gulf Union Foods Company.  

 -المملكو العر  و السعند و :العننا  
الريو  ا المدينووو الصوون د و الث لثوووا 

الري    056ب .ص 231ع      ا 
11  

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

 :

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31440 30111:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31441 30110:العالمة التجارية رقم 

163

164

 01  
 

  Trade Mark No.: 31439 30135:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
و املياه املعدنية و ( شراب الشعري)البرية : من اجل 

الغازية و ذريها من املشروابت ذري الكحولية، 
مشروابت مستخلصة من الفواكه و عصائر الفواكه، 

شراب و مستحضرات أخرى لعمل املشروابت 
شركة احتاد اخلليج : أبسم 

 لألذيية 
In the name of: Gulf Union Foods Company.  

 -المملكو العر  و السعند و :العننا  
الريو  ا المدينووو الصوون د و الث لثوووا 

الري    056ب .ص 231ع      ا 
11  

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

 :

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31440 30111:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31441 30110:العالمة التجارية رقم 
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165

166

  Trade Mark No.: 31440 30111:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31441 30110:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 31440 30111:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31441 30110:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31442 30117:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39 35 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
النقل والتغليف وختزين السلع وتنظيم : من اجل 

الرحالت والسفر 

  In Class: 5 9 :يف الصنف 
  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 

. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  
جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 

ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31442 30117:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39 35 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
النقل والتغليف وختزين السلع وتنظيم : من اجل 

الرحالت والسفر 

  In Class: 5 9 :يف الصنف 
  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 

. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  
جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 

ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31442 30117:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39 35 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
النقل والتغليف وختزين السلع وتنظيم : من اجل 

الرحالت والسفر 
شركة ترفل هاوس : أبسم 

للسياحة والسفر مسامهة 
 خصوصية حمدودة 

In the name of: Sharket Travel House Lelsyaha W Alsafar 
Mosahmeh Khsosyeh  

دمووووو  ة  - G02مكتوووووب  :العنووووونا  
  ا     -ع    الزجراء  -الف   

 -عمارة عائدون  -الطابق الثالث  :عنوان التبليغ 
 البرية  -شارع القدس 

 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31443 30113:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى : من اجل 

تستعمل يف ذسل وكي املالبس، مستحضرات تنظيف 
وصقل وجلي وكشط، صابون ذري طيب، عطور وزيوت 

( لوشن)عطرية، مستحضرات جتميل ذري طبية، ذسول 
. للشعر ذري طبية، منظفات أسنان ذري طبية
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ال سي وايكيكي : أبسم 
ماجازاجيليك هيزميتلريى 

 تيجاريت انونيم شريكييت 

In the name of: LC WAIKIKI MAGAZACILIK 
HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI  

ا فرير م ج ل س ا جنل ي    :العننا  
 -ب جسووووووو ح   26:ج د سوووووو ا نوووووون

 تري   / اس،ن نل 
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31444 30111:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18 09 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
اجللود املدبوذة وتقليد اجللود املدبوذة، : من اجل 

جلود احليواانت اخلام أو املدبوذة، احلقائب السفرية 
واحلقائب احملمولة، املظالت والشماسي والعصي، 
السياط وأطقم احليواانت والسروج، االطواق والرسن 

لحيواانت واملالبس ل

ال سي وايكيكي : أبسم 
ماجازاجيليك هيزميتلريى 

 تيجاريت انونيم شريكييت 

In the name of: LC WAIKIKI MAGAZACILIK 
HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI  

ا فرير م ج ل س ا جنل ي    :العننا  
 -ب جسووووووو ح   26:ج د سوووووو ا نوووووون

 تري   / اس،ن نل 
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31444 30111:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18 09 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
اجللود املدبوذة وتقليد اجللود املدبوذة، : من اجل 

جلود احليواانت اخلام أو املدبوذة، احلقائب السفرية 
واحلقائب احملمولة، املظالت والشماسي والعصي، 
السياط وأطقم احليواانت والسروج، االطواق والرسن 

لحيواانت واملالبس ل
ال سي وايكيكي : أبسم 

ماجازاجيليك هيزميتلريى 
 تيجاريت انونيم شريكييت 

In the name of: LC WAIKIKI MAGAZACILIK 
HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI  

ا فرير م ج ل س ا جنل ي    :العننا  
 -ب جسووووووو ح   26:ج د سوووووو ا نوووووون

 تري   / اس،ن نل 
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 31445 30119:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
. املالبس ولباس القدم وأذطية الرأس: من اجل 
ال سي وايكيكي : أبسم 

ماجازاجيليك هيزميتلريى 
 تيجاريت انونيم شريكييت 

In the name of: LC WAIKIKI MAGAZACILIK 
HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI  

ا فرير م ج ل س ا جنل ي    :العننا  
 -ب جسووووووو ح   26:ج د سوووووو ا نوووووون

 تري   / اس،ن نل 
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
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شركة ترفل هاوس : أبسم 
للسياحة والسفر مسامهة 

 خصوصية حمدودة 

In the name of: Sharket Travel House Lelsyaha W Alsafar 
Mosahmeh Khsosyeh  

دمووووو  ة  - G02مكتوووووب  :العنووووونا  
  ا     -ع    الزجراء  -الف   

 -عمارة عائدون  -الطابق الثالث  :عنوان التبليغ 
 البرية  -شارع القدس 

 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31443 30113:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى : من اجل 

تستعمل يف ذسل وكي املالبس، مستحضرات تنظيف 
وصقل وجلي وكشط، صابون ذري طيب، عطور وزيوت 

( لوشن)عطرية، مستحضرات جتميل ذري طبية، ذسول 
. للشعر ذري طبية، منظفات أسنان ذري طبية

شركة ترفل هاوس : أبسم 
للسياحة والسفر مسامهة 

 خصوصية حمدودة 

In the name of: Sharket Travel House Lelsyaha W Alsafar 
Mosahmeh Khsosyeh  

دمووووو  ة  - G02مكتوووووب  :العنووووونا  
  ا     -ع    الزجراء  -الف   

 -عمارة عائدون  -الطابق الثالث  :عنوان التبليغ 
 البرية  -شارع القدس 

 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31443 30113:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى : من اجل 

تستعمل يف ذسل وكي املالبس، مستحضرات تنظيف 
وصقل وجلي وكشط، صابون ذري طيب، عطور وزيوت 

( لوشن)عطرية، مستحضرات جتميل ذري طبية، ذسول 
. للشعر ذري طبية، منظفات أسنان ذري طبية

شركة ترفل هاوس : أبسم 
للسياحة والسفر مسامهة 

 خصوصية حمدودة 

In the name of: Sharket Travel House Lelsyaha W Alsafar 
Mosahmeh Khsosyeh  

دمووووو  ة  - G02مكتوووووب  :العنووووونا  
  ا     -ع    الزجراء  -الف   

 -عمارة عائدون  -الطابق الثالث  :عنوان التبليغ 
 البرية  -شارع القدس 

 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31443 30113:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى : من اجل 

تستعمل يف ذسل وكي املالبس، مستحضرات تنظيف 
وصقل وجلي وكشط، صابون ذري طيب، عطور وزيوت 

( لوشن)عطرية، مستحضرات جتميل ذري طبية، ذسول 
. للشعر ذري طبية، منظفات أسنان ذري طبية
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169

170

شركة ترفل هاوس : أبسم 
للسياحة والسفر مسامهة 

 خصوصية حمدودة 

In the name of: Sharket Travel House Lelsyaha W Alsafar 
Mosahmeh Khsosyeh  

دمووووو  ة  - G02مكتوووووب  :العنووووونا  
  ا     -ع    الزجراء  -الف   

 -عمارة عائدون  -الطابق الثالث  :عنوان التبليغ 
 البرية  -شارع القدس 

 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31443 30113:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى : من اجل 

تستعمل يف ذسل وكي املالبس، مستحضرات تنظيف 
وصقل وجلي وكشط، صابون ذري طيب، عطور وزيوت 

( لوشن)عطرية، مستحضرات جتميل ذري طبية، ذسول 
. للشعر ذري طبية، منظفات أسنان ذري طبية

ال سي وايكيكي : أبسم 
ماجازاجيليك هيزميتلريى 

 تيجاريت انونيم شريكييت 

In the name of: LC WAIKIKI MAGAZACILIK 
HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI  

ا فرير م ج ل س ا جنل ي    :العننا  
 -ب جسووووووو ح   26:ج د سوووووو ا نوووووون

 تري   / اس،ن نل 
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31447 30112:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة : من اجل 

من هيه املواد وذري واردة يف فئات أخرى، املطبوعات، 
مواد جتليد الكتب، الصور الفوتوذرافية، القرطاسية، 
مواد اللصق املستعملة يف القرطاسية أو لغاايت منزلية، 

واد الفنانني، فراشي الدهان أو التلوين، اآلالت م
، مواد التوجيه (عدا األاثث)الكاتبة واللوازم املكتبية 

، مواد التغليف البالستيكية (عدا األجهزة)والتدريس 
، (شّدة)، ورق لعب (ذري الواردة يف فئات أخرى)

( الرامسات)حروف الطباعة، الكليشيهات 

 71  
 

  Trade Mark No.: 31446 67113:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 63 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 20/23/0271 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن؛ إدارة االعمال؛ توجيه : من اجل 

األعمال؛ النشاطات املكتبية؛ خدمات التجميع ملصلحة 
ألقمشة ومواد أخرى تستعمل يف االخرين ملستحضرات تبييض ا

غسل وكي املالبس، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط، 
صابون غري طيب، عطور وزيوت عطرية، مستحضرات جتميل غري 

للشعر غري طبية، منظفات أسنان غري ( لوشن)طبية، غسول 
طبية، وللجلود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة، جلود احليواانت 

غة، احلقائب السفرية واحلقائب احملمولة، املظالت اخلام أو املدبو 
والشماسي والعصي، السياط وأطقم احليواانت والسروج، 
االطواق والرسن واملالبس للحيواانت، وللمالبس ولباس القدم 
وأغطية الرأس، متكني عامة الزابئن من معاينة البضائع بشكل 

. مريح وشرائها
ال سي وايكيكي ماجازاجيليك هيزميتلريى تيجاريت : أبسم 

 انونيم شريكييت 
In the name of: LC WAIKIKI 
MAGAZACILIK HIZMETLERI 
TICARET ANONIM SIRKETI  

 69:ايفوون م هالالى،ووول هنل جوواس هاني،ووول  وون :العنوونا  
 تنكىا / اسطن نل  -باه،ىالس 

  780.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
 

 :  78  
 

  Trade Mark No.: 31447 67111:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 73 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 20/23/0271 :التاريخ 
الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة من هذه : من اجل 

املواد وغري واردة يف فئات أخرى، املطبوعات، مواد جتليد 
ر الفوتوغرافية، القرطاسية، مواد اللصق املستعملة الكتب، الصو 

يف القرطاسية أو لغاايت منزلية، مواد الفنانني، فراشي الدهان أو 
، مواد (عدا األاثث)التلوين، اآلالت الكاتبة واللوازم املكتبية 

، مواد التغليف البالستيكية (عدا األجهزة)التوجيه والتدريس 
، حروف (شّدة)ورق لعب ، (غري الواردة يف فئات أخرى)

( الرامسات)الطباعة، الكليشيهات 
 In the name of: Mubadala Trade ذ م م  -شركة املبادلة للعالمات التجارية القابضة : أبسم 

Marks Holding Company - LLC  
ل ابووون ، وووال ا هووواسا  العن ىووو  54554ب . ص :العنووونا  
 المتحدة 
:   780.ور صبيت ساح :عنوان التبليغ 
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شركة املبادلة للعالمات : أبسم 
 ذ م م  -التجارية القابضة 

In the name of: Mubadala Trade Marks Holding Company 
- LLC  

ا ايوووووووون 15335ب . ص :العنوووووووونا  
 ظ  ا االم  ات العر  و المتحدة 

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 05  
 

  Trade Mark No.: 31448 30119:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
املالبس، لباس القدم، أذطية الرأس : من اجل 

شركة املبادلة للعالمات : أبسم 
 ذ م م  -التجارية القابضة 

In the name of: Mubadala Trade Marks Holding Company 
- LLC  

ا ايوووووووون 15335ب . ص :العنوووووووونا  
 ظ  ا االم  ات العر  و المتحدة 

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 31449 30115:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 28 79 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
اللعب وأدوات اللعب، أدوات الرايضة : من اجل 

اجلمنازية واألدوات الرايضية ذري الواردة يف فئات 
أخرى، زينة لشجرة عيد امليالد 

شركة املبادلة للعالمات : أبسم 
 ذ م م  -التجارية القابضة 

In the name of: Mubadala Trade Marks Holding Company 
- LLC  

ا ايوووووووون 15335ب . ص :العنوووووووونا  
 ظ  ا االم  ات العر  و المتحدة 

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 70  
 

  Trade Mark No.: 31450 30191:العالمة التجارية رقم 

171

172

ال سي وايكيكي : أبسم 
ماجازاجيليك هيزميتلريى 

 تيجاريت انونيم شريكييت 

In the name of: LC WAIKIKI MAGAZACILIK 
HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI  

ا فرير م ج ل س ا جنل ي    :العننا  
 -ب جسووووووو ح   26:ج د سوووووو ا نوووووون

 تري   / اس،ن نل 
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31447 30112:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة : من اجل 

من هيه املواد وذري واردة يف فئات أخرى، املطبوعات، 
مواد جتليد الكتب، الصور الفوتوذرافية، القرطاسية، 
مواد اللصق املستعملة يف القرطاسية أو لغاايت منزلية، 

واد الفنانني، فراشي الدهان أو التلوين، اآلالت م
، مواد التوجيه (عدا األاثث)الكاتبة واللوازم املكتبية 

، مواد التغليف البالستيكية (عدا األجهزة)والتدريس 
، (شّدة)، ورق لعب (ذري الواردة يف فئات أخرى)

( الرامسات)حروف الطباعة، الكليشيهات 

ال سي وايكيكي : أبسم 
ماجازاجيليك هيزميتلريى 

 تيجاريت انونيم شريكييت 

In the name of: LC WAIKIKI MAGAZACILIK 
HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI  

ا فرير م ج ل س ا جنل ي    :العننا  
 -ب جسووووووو ح   26:ج د سوووووو ا نوووووون

 تري   / اس،ن نل 
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31447 30112:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة : من اجل 

من هيه املواد وذري واردة يف فئات أخرى، املطبوعات، 
مواد جتليد الكتب، الصور الفوتوذرافية، القرطاسية، 
مواد اللصق املستعملة يف القرطاسية أو لغاايت منزلية، 

واد الفنانني، فراشي الدهان أو التلوين، اآلالت م
، مواد التوجيه (عدا األاثث)الكاتبة واللوازم املكتبية 

، مواد التغليف البالستيكية (عدا األجهزة)والتدريس 
، (شّدة)، ورق لعب (ذري الواردة يف فئات أخرى)

( الرامسات)حروف الطباعة، الكليشيهات 

 78  
 

  Trade Mark No.: 31447 67111:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 73 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 20/23/0271 :التاريخ 
الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة من هذه : من اجل 

املواد وغري واردة يف فئات أخرى، املطبوعات، مواد جتليد 
ر الفوتوغرافية، القرطاسية، مواد اللصق املستعملة الكتب، الصو 

يف القرطاسية أو لغاايت منزلية، مواد الفنانني، فراشي الدهان أو 
، مواد (عدا األاثث)التلوين، اآلالت الكاتبة واللوازم املكتبية 

، مواد التغليف البالستيكية (عدا األجهزة)التوجيه والتدريس 
، حروف (شّدة)ورق لعب ، (غري الواردة يف فئات أخرى)

( الرامسات)الطباعة، الكليشيهات 
 In the name of: Mubadala Trade ذ م م  -شركة املبادلة للعالمات التجارية القابضة : أبسم 

Marks Holding Company - LLC  
ل ابووون ، وووال ا هووواسا  العن ىووو  54554ب . ص :العنووونا  
 المتحدة 
:   780.ور صبيت ساح :عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 31449 30115:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 28 79 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
اللعب وأدوات اللعب، أدوات الرايضة : من اجل 

اجلمنازية واألدوات الرايضية ذري الواردة يف فئات 
أخرى، زينة لشجرة عيد امليالد 

شركة املبادلة للعالمات : أبسم 
 ذ م م  -التجارية القابضة 

In the name of: Mubadala Trade Marks Holding Company 
- LLC  

ا ايوووووووون 15335ب . ص :العنوووووووونا  
 ظ  ا االم  ات العر  و المتحدة 

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 70  
 

  Trade Mark No.: 31450 30191:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 31449 30115:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 28 79 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
اللعب وأدوات اللعب، أدوات الرايضة : من اجل 

اجلمنازية واألدوات الرايضية ذري الواردة يف فئات 
أخرى، زينة لشجرة عيد امليالد 

شركة املبادلة للعالمات : أبسم 
 ذ م م  -التجارية القابضة 

In the name of: Mubadala Trade Marks Holding Company 
- LLC  

ا ايوووووووون 15335ب . ص :العنوووووووونا  
 ظ  ا االم  ات العر  و المتحدة 

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 70  
 

  Trade Mark No.: 31450 30191:العالمة التجارية رقم 

173

174

ال سي وايكيكي : أبسم 
ماجازاجيليك هيزميتلريى 

 تيجاريت انونيم شريكييت 

In the name of: LC WAIKIKI MAGAZACILIK 
HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI  

ا فرير م ج ل س ا جنل ي    :العننا  
 -ب جسووووووو ح   26:ج د سوووووو ا نوووووون

 تري   / اس،ن نل 
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31447 30112:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة : من اجل 

من هيه املواد وذري واردة يف فئات أخرى، املطبوعات، 
مواد جتليد الكتب، الصور الفوتوذرافية، القرطاسية، 
مواد اللصق املستعملة يف القرطاسية أو لغاايت منزلية، 

واد الفنانني، فراشي الدهان أو التلوين، اآلالت م
، مواد التوجيه (عدا األاثث)الكاتبة واللوازم املكتبية 

، مواد التغليف البالستيكية (عدا األجهزة)والتدريس 
، (شّدة)، ورق لعب (ذري الواردة يف فئات أخرى)

( الرامسات)حروف الطباعة، الكليشيهات 

ال سي وايكيكي : أبسم 
ماجازاجيليك هيزميتلريى 

 تيجاريت انونيم شريكييت 

In the name of: LC WAIKIKI MAGAZACILIK 
HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI  

ا فرير م ج ل س ا جنل ي    :العننا  
 -ب جسووووووو ح   26:ج د سوووووو ا نوووووون

 تري   / اس،ن نل 
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31447 30112:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة : من اجل 

من هيه املواد وذري واردة يف فئات أخرى، املطبوعات، 
مواد جتليد الكتب، الصور الفوتوذرافية، القرطاسية، 
مواد اللصق املستعملة يف القرطاسية أو لغاايت منزلية، 

واد الفنانني، فراشي الدهان أو التلوين، اآلالت م
، مواد التوجيه (عدا األاثث)الكاتبة واللوازم املكتبية 

، مواد التغليف البالستيكية (عدا األجهزة)والتدريس 
، (شّدة)، ورق لعب (ذري الواردة يف فئات أخرى)

( الرامسات)حروف الطباعة، الكليشيهات 

  In Class: 35 39 :يف الصنف 
  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 

خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال، : من اجل 
توجيه األعمال، تفعيل النشاط املكتيب 

شركة املبادلة للعالمات : أبسم 
 ذ م م  -التجارية القابضة 

In the name of: Mubadala Trade Marks Holding Company 
- LLC  

ا ايوووووووون 15335ب . ص :العنوووووووونا  
 ظ  ا االم  ات العر  و المتحدة 

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 77  
 

  Trade Mark No.: 31451 30190:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36 36 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
خدمات التأمني، الشؤون التمويلية، الشؤون : من اجل 

املالية، الشؤون العقارية 
شركة املبادلة للعالمات : أبسم 

 ذ م م  -التجارية القابضة 
In the name of: Mubadala Trade Marks Holding Company 
- LLC  

ا ايوووووووون 15335ب . ص :العنوووووووونا  
 ظ  ا االم  ات العر  و المتحدة 

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

  In Class: 35 39 :يف الصنف 
  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 

خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال، : من اجل 
توجيه األعمال، تفعيل النشاط املكتيب 

شركة املبادلة للعالمات : أبسم 
 ذ م م  -التجارية القابضة 

In the name of: Mubadala Trade Marks Holding Company 
- LLC  

ا ايوووووووون 15335ب . ص :العنوووووووونا  
 ظ  ا االم  ات العر  و المتحدة 

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 77  
 

  Trade Mark No.: 31451 30190:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36 36 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
خدمات التأمني، الشؤون التمويلية، الشؤون : من اجل 

املالية، الشؤون العقارية 
شركة املبادلة للعالمات : أبسم 

 ذ م م  -التجارية القابضة 
In the name of: Mubadala Trade Marks Holding Company 
- LLC  

ا ايوووووووون 15335ب . ص :العنوووووووونا  
 ظ  ا االم  ات العر  و المتحدة 

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
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 73  
 

  Trade Mark No.: 31452 30197:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37 32 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
إنشاء املباين، اإلصالح، خدمات الرتكيب أو : من اجل 
التجميع 

شركة املبادلة للعالمات : أبسم 
 ذ م م  -التجارية القابضة 

In the name of: Mubadala Trade Marks Holding Company 
- LLC  

ا ايوووووووون 15335ب . ص :العنوووووووونا  
 ظ  ا االم  ات العر  و المتحدة 

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 71  
 

175

176

177

ال سي وايكيكي : أبسم 
ماجازاجيليك هيزميتلريى 

 تيجاريت انونيم شريكييت 

In the name of: LC WAIKIKI MAGAZACILIK 
HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI  

ا فرير م ج ل س ا جنل ي    :العننا  
 -ب جسووووووو ح   26:ج د سوووووو ا نوووووون

 تري   / اس،ن نل 
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31447 30112:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة : من اجل 

من هيه املواد وذري واردة يف فئات أخرى، املطبوعات، 
مواد جتليد الكتب، الصور الفوتوذرافية، القرطاسية، 
مواد اللصق املستعملة يف القرطاسية أو لغاايت منزلية، 

واد الفنانني، فراشي الدهان أو التلوين، اآلالت م
، مواد التوجيه (عدا األاثث)الكاتبة واللوازم املكتبية 

، مواد التغليف البالستيكية (عدا األجهزة)والتدريس 
، (شّدة)، ورق لعب (ذري الواردة يف فئات أخرى)

( الرامسات)حروف الطباعة، الكليشيهات 

ال سي وايكيكي : أبسم 
ماجازاجيليك هيزميتلريى 

 تيجاريت انونيم شريكييت 

In the name of: LC WAIKIKI MAGAZACILIK 
HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI  

ا فرير م ج ل س ا جنل ي    :العننا  
 -ب جسووووووو ح   26:ج د سوووووو ا نوووووون

 تري   / اس،ن نل 
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31447 30112:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة : من اجل 

من هيه املواد وذري واردة يف فئات أخرى، املطبوعات، 
مواد جتليد الكتب، الصور الفوتوذرافية، القرطاسية، 
مواد اللصق املستعملة يف القرطاسية أو لغاايت منزلية، 

واد الفنانني، فراشي الدهان أو التلوين، اآلالت م
، مواد التوجيه (عدا األاثث)الكاتبة واللوازم املكتبية 

، مواد التغليف البالستيكية (عدا األجهزة)والتدريس 
، (شّدة)، ورق لعب (ذري الواردة يف فئات أخرى)

( الرامسات)حروف الطباعة، الكليشيهات 

ال سي وايكيكي : أبسم 
ماجازاجيليك هيزميتلريى 

 تيجاريت انونيم شريكييت 

In the name of: LC WAIKIKI MAGAZACILIK 
HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI  

ا فرير م ج ل س ا جنل ي    :العننا  
 -ب جسووووووو ح   26:ج د سوووووو ا نوووووون

 تري   / اس،ن نل 
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31447 30112:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة : من اجل 

من هيه املواد وذري واردة يف فئات أخرى، املطبوعات، 
مواد جتليد الكتب، الصور الفوتوذرافية، القرطاسية، 
مواد اللصق املستعملة يف القرطاسية أو لغاايت منزلية، 

واد الفنانني، فراشي الدهان أو التلوين، اآلالت م
، مواد التوجيه (عدا األاثث)الكاتبة واللوازم املكتبية 

، مواد التغليف البالستيكية (عدا األجهزة)والتدريس 
، (شّدة)، ورق لعب (ذري الواردة يف فئات أخرى)

( الرامسات)حروف الطباعة، الكليشيهات 

  Trade Mark No.: 31453 30193:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 40 11 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
معاجلة املواد : من اجل 

شركة املبادلة للعالمات : أبسم 
 ذ م م  -التجارية القابضة 

In the name of: Mubadala Trade Marks Holding Company 
- LLC  

ا ايوووووووون 15335ب . ص :العنوووووووونا  
 ظ  ا االم  ات العر  و المتحدة 

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 79  
 

  Trade Mark No.: 31454 30191:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42 17 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 

  Trade Mark No.: 31453 30193:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 40 11 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
معاجلة املواد : من اجل 

شركة املبادلة للعالمات : أبسم 
 ذ م م  -التجارية القابضة 

In the name of: Mubadala Trade Marks Holding Company 
- LLC  

ا ايوووووووون 15335ب . ص :العنوووووووونا  
 ظ  ا االم  ات العر  و المتحدة 

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 79  
 

  Trade Mark No.: 31454 30191:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42 17 :يف الصنف 

  Date: 02/05/2017 17/19/7102 :التاريخ 
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث : من اجل 

والتصميم املتعلقة هبا، خدمات التحاليل واألحباث 
الصنـاعية، خدمـات تصميم وتطوير عتاد وبرامج 

الكمبيوتر 
شركة املبادلة للعالمات : أبسم 

 ذ م م  -التجارية القابضة 
In the name of: Mubadala Trade Marks Holding Company 
- LLC  

ا ايوووووووون 15335ب . ص :العنوووووووونا  
 ظ  ا االم  ات العر  و المتحدة 

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 76  
 

  Trade Mark No.: 31455 30199:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 13/19/7102 :التاريخ 
الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة : من اجل 

من هيه املواد وذري واردة يف فئات أخرى ؛ املطبوعات 
؛ مواد جتليد الكتب؛ مواد اللصق املستعملة يف 
القرطاسية أو لغاايت منزلية ؛ مواد التغليف البالستيكية 

؛ أوراق مصنوعة من (ذري الواردة يف فئات أخرى)
األطعمة ؛ أشرطة الصقة  الورق أو البالستيك لتغليف

[ ذراء]للقرطاسية أو لألذراض املنزلية ؛ مواد لصق 
أكياس ورقية خمروطية ؛ ; للقرطاسية أو لألذراض املنزلية
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اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث : من اجل 
والتصميم املتعلقة هبا، خدمات التحاليل واألحباث 
الصنـاعية، خدمـات تصميم وتطوير عتاد وبرامج 

الكمبيوتر 
شركة املبادلة للعالمات : أبسم 

 ذ م م  -التجارية القابضة 
In the name of: Mubadala Trade Marks Holding Company 
- LLC  

ا ايوووووووون 15335ب . ص :العنوووووووونا  
 ظ  ا االم  ات العر  و المتحدة 

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 76  
 

  Trade Mark No.: 31455 30199:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 13/19/7102 :التاريخ 
الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة : من اجل 

من هيه املواد وذري واردة يف فئات أخرى ؛ املطبوعات 
؛ مواد جتليد الكتب؛ مواد اللصق املستعملة يف 
القرطاسية أو لغاايت منزلية ؛ مواد التغليف البالستيكية 

؛ أوراق مصنوعة من (ذري الواردة يف فئات أخرى)
األطعمة ؛ أشرطة الصقة  الورق أو البالستيك لتغليف

[ ذراء]للقرطاسية أو لألذراض املنزلية ؛ مواد لصق 
أكياس ورقية خمروطية ؛ ; للقرطاسية أو لألذراض املنزلية

  Trade Mark No.: 31455 55433:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 51 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 35/33/7352 :التاريخ 
ات املصنوعة من هذه الورق والورق املقوى واملنتج: من اجل 

املواد وغري واردة يف فئات أخرى ؛ املطبوعات ؛ مواد جتليد 
الكتب؛ مواد اللصق املستعملة يف القرطاسية أو لغاايت منزلية ؛ 

؛ أوراق (غري الواردة يف فئات أخرى)مواد التغليف البالستيكية 
مصنوعة من الورق أو البالستيك لتغليف األطعمة ؛ أشرطة 

[ غراء]طاسية أو لألغراض املنزلية ؛ مواد لصق الصقة للقر 
أكياس ورقية خمروطية ؛ أكياس ; للقرطاسية أو لألغراض املنزلية

من الورق أو البالستيك للتعبئة ؛ أكياس [ مغلفات وأجربة]
للنفاايت من الورق أو البالستيك ؛ مناديل من الورق ؛ صفائح 

األطعمة ؛ ورق  مقاومة للرطوبة من الورق أو البالستك لتغليف
; مناديل من الورق إلزالة مستحضرات التجميل ; صحي 

مناديل من الورق للموائد ؛ مواد تغليف مصنوعة من النشا ؛ 
ورق تغليف ؛ ورق مشّمع ؛ رقائق بالستيكية الصقة قابلة 
للتمدد حلزم املواد ؛ رقائق بالستيكية للتغليف ؛ بياضات من 

ق للموائد ؛ أغطية من الورق الورق للموائد ؛ انديل من الور 
للموائد ؛ مفارش ورقية ألواين املائدة ؛ ورق تواليت ؛ مناشف 

. من الورق
توركو غروب ماكينا كيميا غيدا أورونلريي تيكاريت : أبسم 
 ليميتد 

In the name of: Turkon Grup Makina 
Kimya Gida UR.Tic.Ltd  

– تركيا  -غازي عنتاب  :العنوان 
:   217انبلس عمارة جالرياي سنرت ص ب  :عنوان التبليغ 
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أيت ذيدا سااني يف : أبسم 
 تيكاريت أنونيم سريكييت 

In the name of: Eti gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi  

جنسووووونندي  م ج ل سووووو   :العنووووونا  
ك زيلسو كل  موو جمنت ي يل فوو   سوو  

ت  وو  ب سوو   11اتوو  بووحيا   ووا .دا 
 ،سك س ي ر تري   

 -فراس اترية للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
  269: ب .ص-انبلس 

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 79  
 

  Trade Mark No.: 31458 30199:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 13/19/7102 :التاريخ 
بسكويت : من اجل 

أيت ذيدا سااني يف : أبسم 
 تيكاريت أنونيم سريكييت 

In the name of: Eti gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi  

جنسووووونندي  م ج ل سووووو   :العنووووونا  
ك زيلسو كل  موو جمنت ي يل فوو   سوو  

ت  وو  ب سوو   11اتوو  بووحيا   ووا .دا 
 ،سك س ي ر تري   

 -فراس اترية للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
  269: ب .ص-انبلس 

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 79  
 

  Trade Mark No.: 31458 30199:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 13/19/7102 :التاريخ 
بسكويت : من اجل 

179

180

من الورق أو البالستيك [ مغلفات وأجربة]أكياس 
للتعبئة ؛ أكياس للنفاايت من الورق أو البالستيك ؛ 

من الورق مناديل من الورق ؛ صفائح مقاومة للرطوبة 
مناديل ; أو البالستك لتغليف األطعمة ؛ ورق صحي 

مناديل من ; من الورق إلزالة مستحضرات التجميل 
الورق للموائد ؛ مواد تغليف مصنوعة من النشا ؛ ورق 
تغليف ؛ ورق مشّمع ؛ رقائق بالستيكية الصقة قابلة 
للتمدد حلزم املواد ؛ رقائق بالستيكية للتغليف ؛ 

ورق للموائد ؛ انديل من الورق للموائد ؛ بياضات من ال
أذطية من الورق للموائد ؛ مفارش ورقية ألواين املائدة ؛ 

. ورق تواليت ؛ مناشف من الورق
توركو ذروب ماكينا كيميا : أبسم 

 ذيدا أورونلريي تيكاريت ليميتد 
In the name of: Turkon Grup Makina Kimya Gida 
UR.Tic.Ltd  

– تري    -غ يا دنت ب  :العننا  
انبلس عمارة جالرياي سنرت ص ب  :عنوان التبليغ 

269  
 :

 

 72  
 

  Trade Mark No.: 31457 30192:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 13/19/7102 :التاريخ 
بسكويت : من اجل 

من الورق أو البالستيك [ مغلفات وأجربة]أكياس 
للتعبئة ؛ أكياس للنفاايت من الورق أو البالستيك ؛ 

من الورق مناديل من الورق ؛ صفائح مقاومة للرطوبة 
مناديل ; أو البالستك لتغليف األطعمة ؛ ورق صحي 

مناديل من ; من الورق إلزالة مستحضرات التجميل 
الورق للموائد ؛ مواد تغليف مصنوعة من النشا ؛ ورق 
تغليف ؛ ورق مشّمع ؛ رقائق بالستيكية الصقة قابلة 
للتمدد حلزم املواد ؛ رقائق بالستيكية للتغليف ؛ 

ورق للموائد ؛ انديل من الورق للموائد ؛ بياضات من ال
أذطية من الورق للموائد ؛ مفارش ورقية ألواين املائدة ؛ 

. ورق تواليت ؛ مناشف من الورق
توركو ذروب ماكينا كيميا : أبسم 

 ذيدا أورونلريي تيكاريت ليميتد 
In the name of: Turkon Grup Makina Kimya Gida 
UR.Tic.Ltd  

– تري    -غ يا دنت ب  :العننا  
انبلس عمارة جالرياي سنرت ص ب  :عنوان التبليغ 

269  
 :

 

 72  
 

  Trade Mark No.: 31457 30192:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 13/19/7102 :التاريخ 
بسكويت : من اجل 

أيت ذيدا سااني يف : أبسم 
 تيكاريت أنونيم سريكييت 

In the name of: Eti gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi  

جنسووووونندي  م ج ل سووووو   :العنووووونا  
ك زيلسو كل  موو جمنت ي يل فوو   سوو  

ت  وو  ب سوو   11اتوو  بووحيا   ووا .دا 
 ،سك س ي ر تري   

 -فراس اترية للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
  269: ب .ص-انبلس 

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 79  
 

  Trade Mark No.: 31458 30199:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 13/19/7102 :التاريخ 
بسكويت : من اجل 

أيت ذيدا سااني يف : أبسم 
 تيكاريت أنونيم سريكييت 

In the name of: Eti gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi  

جنسووووونندي  م ج ل سووووو   :العنووووونا  
ك زيلسو كل  موو جمنت ي يل فوو   سوو  

ت  وو  ب سوو   11اتوو  بووحيا   ووا .دا 
 ،سك س ي ر تري   

 -فراس اترية للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
  269: ب .ص-انبلس 

 :

 

 75  
 

  Trade Mark No.: 31459 30195:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 13/19/7102 :التاريخ 
بسكويت : من اجل 

أيت ذيدا سااني يف : أبسم 
 تيكاريت أنونيم سريكييت 

In the name of: Eti gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi  

جنسووووونندي  م ج ل سووووو   :العنووووونا  
ك زيلسو كل  موو جمنت ي يل فوو   سوو  

ت  وو  ب سوو   11اتوو  بووحيا   ووا .دا 
 ،سك س ي ر تري   

انبلس عمارة جالرياي سنرت ص ب  :عنوان التبليغ 
269  

 :
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 31  
 

  Trade Mark No.: 31460 30161:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 13/19/7102 :التاريخ 
بسكويت : من اجل 

أيت ذيدا سااني يف : أبسم 
 تيكاريت أنونيم سريكييت 

In the name of: Eti gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi  

جنسووووونندي  م ج ل سووووو   :العنووووونا  
ك زيلسو كل  موو جمنت ي يل فوو   سوو  

ت  وو  ب سوو   11اتوو  بووحيا   ووا .دا 
 ،سك س ي ر تري   

 -فراس اترية للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
  269: ب .ص-انبلس 

 :

 

 30  
 

 

 31  
 

  Trade Mark No.: 31460 30161:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 13/19/7102 :التاريخ 
بسكويت : من اجل 

أيت ذيدا سااني يف : أبسم 
 تيكاريت أنونيم سريكييت 

In the name of: Eti gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi  

جنسووووونندي  م ج ل سووووو   :العنووووونا  
ك زيلسو كل  موو جمنت ي يل فوو   سوو  

ت  وو  ب سوو   11اتوو  بووحيا   ووا .دا 
 ،سك س ي ر تري   

 -فراس اترية للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
  269: ب .ص-انبلس 

 :

 

 30  
 

  Trade Mark No.: 31461 30160:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 13/19/7102 :التاريخ 
خلفية مستطيلة مزخرفة ابللون البين الغامق : من اجل 

والفاتح تضم صور لثالث قطع كيك من الشوكوالتة 
مستطيلة الشكل تتألف من مخس طبقات من الكيك 
وحمشوة ابلكرميا البيضاء ومزينة خبطوط مائلة من كرميا 

جبانبهم، صوراتن لشهد العسل يتقطر منه . الشوكوالتة
يضم مسحوق  القليل من العسل ووعاء مستدير

يف اجلانب األمين األعلى من اخللفية، كتبت  . الكاكاو
أبحرف التينية مميزة ابللونني األبيض " بستاميا"كلمة 

كتبت أبحرف التينية مميزة " ايت"واألسود يعلوها كلمة 
ابللون األبيض واألسود واألمحر مع شعار احلثيون 

. للشمس ابللون األبيض

background, the word “Pastamia” is written in white and 

“ETI” written in distinctive red, white, 

أيت ذيدا سااني يف : أبسم 
 تيكاريت أنونيم سريكييت 

In the name of: Eti gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi  

جنسووووونندي  م ج ل سووووو   :العنووووونا  
ك زيلسو كل  موو جمنت ي يل فوو   سوو  

ت  وو  ب سوو   11اتوو  بووحيا   ووا .دا 
 ،سك س ي ر تري   

 -فراس اترية للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
  269: ب .ص-انبلس 

 :

 

 13  
 

  Trade Mark No.: 31461 13413:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 13 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 31/30/7332 :التاريخ 
خلفية مستطيلة مزخرفة ابللون البين الغامق والفاتح : من اجل 

من الشوكوالتة مستطيلة الشكل تضم صور لثالث قطع كيك 
تتألف من مخس طبقات من الكيك وحمشوة ابلكرميا البيضاء 

جبانبهم، صوراتن لشهد . ومزينة خبطوط مائلة من كرميا الشوكوالتة
العسل يتقطر منه القليل من العسل ووعاء مستدير يضم 

يف اجلانب األمين األعلى من اخللفية، كتبت  . مسحوق الكاكاو
أبحرف التينية مميزة ابللونني األبيض واألسود " ميابستا"كلمة 

كتبت أبحرف التينية مميزة ابللون األبيض " ايت"يعلوها كلمة 
. واألسود واألمحر مع شعار احلثيون للشمس ابللون األبيض

of the background, the word “Pastamia” is written 

surmounted by the word “ETI” written in distinctive 

 In the name of: Eti gida Sanayi Ve أيت غيدا سااني يف تيكاريت أنونيم سريكييت : أبسم 
Ticaret Anonim Sirketi  

ه سوووون ماه ليهيلكيووووه لك مايووووك اه لوووويه     :العنوووو ا  
تكبوووووه ريسوووووه  11اتوووووه رووووو  ا   ووووو  .بكهاكفوووووي  سوووووه م  

 أس كيكهكر ترلكي 
ب .ص-انبلس  -فراس اترية للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 :217  
 :
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 37  
 

  Trade Mark No.: 31462 30167:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 13/19/7102 :التاريخ 
بسكويت؛ شوكوالتة؛ فطائر؛ بسكويت؛ : من اجل 

؛ (كيك ابلفواكه)بسكويت حمشو؛ كيك؛ توراتت 
، مثلجات صاحلة لألكل (أيسكرمي)حلوى؛ بوظة 

أيت ذيدا سااني يف : أبسم 
 تيكاريت أنونيم سريكييت 

In the name of: Eti gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi  

جنسووووونندي  م ج ل سووووو   :العنووووونا  
ك زيلسو كل  موو جمنت ي يل فوو   سوو  

ت  وو  ب سوو   11اتوو  بووحيا   ووا .دا 
 ،سك س ي ر تري   

 -فراس اترية للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
  269: ب .ص-انبلس 

 :

 

 33  
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 37  
 

  Trade Mark No.: 31462 30167:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 13/19/7102 :التاريخ 
بسكويت؛ شوكوالتة؛ فطائر؛ بسكويت؛ : من اجل 

؛ (كيك ابلفواكه)بسكويت حمشو؛ كيك؛ توراتت 
، مثلجات صاحلة لألكل (أيسكرمي)حلوى؛ بوظة 

أيت ذيدا سااني يف : أبسم 
 تيكاريت أنونيم سريكييت 

In the name of: Eti gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi  

جنسووووونندي  م ج ل سووووو   :العنووووونا  
ك زيلسو كل  موو جمنت ي يل فوو   سوو  

ت  وو  ب سوو   11اتوو  بووحيا   ووا .دا 
 ،سك س ي ر تري   

 -فراس اترية للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
  269: ب .ص-انبلس 

 :

 

 33  
 

 13  
 

  Trade Mark No.: 31461 13413:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 13 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 31/30/7332 :التاريخ 
خلفية مستطيلة مزخرفة ابللون البين الغامق والفاتح : من اجل 

من الشوكوالتة مستطيلة الشكل تضم صور لثالث قطع كيك 
تتألف من مخس طبقات من الكيك وحمشوة ابلكرميا البيضاء 

جبانبهم، صوراتن لشهد . ومزينة خبطوط مائلة من كرميا الشوكوالتة
العسل يتقطر منه القليل من العسل ووعاء مستدير يضم 

يف اجلانب األمين األعلى من اخللفية، كتبت  . مسحوق الكاكاو
أبحرف التينية مميزة ابللونني األبيض واألسود " ميابستا"كلمة 

كتبت أبحرف التينية مميزة ابللون األبيض " ايت"يعلوها كلمة 
. واألسود واألمحر مع شعار احلثيون للشمس ابللون األبيض

of the background, the word “Pastamia” is written 

surmounted by the word “ETI” written in distinctive 

 In the name of: Eti gida Sanayi Ve أيت غيدا سااني يف تيكاريت أنونيم سريكييت : أبسم 
Ticaret Anonim Sirketi  

ه سوووون ماه ليهيلكيووووه لك مايووووك اه لوووويه     :العنوووو ا  
تكبوووووه ريسوووووه  11اتوووووه رووووو  ا   ووووو  .بكهاكفوووووي  سوووووه م  

 أس كيكهكر ترلكي 
ب .ص-انبلس  -فراس اترية للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 :217  
 :
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  Trade Mark No.: 31463 30163:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 13/19/7102 :التاريخ 
التسجيالت الصوتية والصوتية البصرية؛ : من اجل 

مكربات الصوت احملمولة، أجهزة تشغيل االقراص 
املضغوطة، املسجالت الشخصية، قواعد تثبيت 
لألجهزة اإللكرتونية، مساعات الرأس، مساعات االذن، 
أجهزة احلاسوب الشخصية وأجهزة احلاسوب اللوحية 

يب، العاملة ابللمس، لبادات الفأرة، فأرات احلواس
لوحات مفاتيح ألجهزة احلاسوب، سواقات الياكرة 
التسلسلية العاملية ، آالت الغناء مع اللحن املسجل 
مسبقا، اهلواتف الالسلكية، أجهزة اهلاتف، اآلالت 
احلاسبة، مساطر، أجهزة احلاسوب، آالت التصوير 

، (فوتوذرافية)، األفالم (التصوير الفوتوذرايف)
ات الصور الرقمية؛ اخلوذ مغناطيسات للتزيني، إطار 

الواقية لأللعاب الرايضية، أانبيب الغوص، أقنعة 
السباحة، النظارات الواقية للسباحة؛ النظارات الطبية، 
النظارات الشمسية، اإلطارات وحافظاهتا؛ مقاطع 
الصوت القابلة للتحميل، والفيديو ، امللفات السمعية 

ألعاب البصرية والصور؛ برجميات احلاسوب ، أشرطة 
الفيديو، برجميات ألعاب الفيديو، أدوات التحكم 
احلاسوبية، الربجميات القابلة للتنزيل لألجهزة النقالة، 
بطاقات الياكرة آلالت ألعاب الفيديو؛ احلقائب 

اهلواتف : لألجهزة اإللكرتونية الشخصية، حتديدا
اخللوية، احلواسيب احملمولة، احلواسيب اللوحية العاملة 

الت التصوير الرقمية، املشغالت السمعية ابللمس، آ

 33  
 

  Trade Mark No.: 31463 36413:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 9 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 33/30/7362 :التاريخ 
التسجيالت الصوتية والصوتية البصرية؛ مكربات : من اجل 

الصوت احملمولة، أجهزة تشغيل االقراص املضغوطة، املسجالت 
الشخصية، قواعد تثبيت لألجهزة اإللكرتونية، مساعات الرأس، 
مساعات االذن، أجهزة احلاسوب الشخصية وأجهزة احلاسوب 
اللوحية العاملة ابللمس، لبادات الفأرة، فأرات احلواسيب، 
لوحات مفاتيح ألجهزة احلاسوب، سواقات الذاكرة التسلسلية 
العاملية ، آالت الغناء مع اللحن املسجل مسبقا، اهلواتف 

ساطر، أجهزة الالسلكية، أجهزة اهلاتف، اآلالت احلاسبة، م
، األفالم (التصوير الفوتوغرايف)احلاسوب، آالت التصوير 

، مغناطيسات للتزيني، إطارات الصور الرقمية؛ (فوتوغرافية)
اخلوذ الواقية لأللعاب الرايضية، أانبيب الغوص، أقنعة السباحة، 
النظارات الواقية للسباحة؛ النظارات الطبية، النظارات 

اهتا؛ مقاطع الصوت القابلة الشمسية، اإلطارات وحافظ
للتحميل، والفيديو ، امللفات السمعية البصرية والصور؛ برجميات 
احلاسوب ، أشرطة ألعاب الفيديو، برجميات ألعاب الفيديو، 
أدوات التحكم احلاسوبية، الربجميات القابلة للتنزيل لألجهزة 

زة النقالة، بطاقات الذاكرة آلالت ألعاب الفيديو؛ احلقائب لألجه
اهلواتف اخللوية، احلواسيب : اإللكرتونية الشخصية، حتديدا

احملمولة، احلواسيب اللوحية العاملة ابللمس، آالت التصوير 
الرقمية، املشغالت السمعية الرقمية وقارائت الكتب اإللكرتونية 
، احلافظات الواقية، األغطية واحلافظات للهواتف احملمولة، 

ب اللوحية العاملة ابللمس، آالت احلواسيب احملمولة، احلواسي
التصوير الرقمية، املشغالت السمعية الرقمية وقارائت الكتب 
اإللكرتونية ، األغطية األمامية اهلواتف اخللوية، األشرطة واحللي 

. الصغرية
 ,In the name of: The Cartoon Network . ذا كارتون نيتورك ، إنك: أبسم 

Inc.,  
تيتشوود درايف، أن واي أتالنتا، جورجياا  0101 :العنوان 
 ، الواليات المتحدة األمريكية  31303
  –وشركاهم للملكية الفكرية  سااب :عنوان التبليغ 

 البرية  4427ب .ص 
 :
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  Trade Mark No.: 31463 30163:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 13/19/7102 :التاريخ 
التسجيالت الصوتية والصوتية البصرية؛ : من اجل 

مكربات الصوت احملمولة، أجهزة تشغيل االقراص 
املضغوطة، املسجالت الشخصية، قواعد تثبيت 
لألجهزة اإللكرتونية، مساعات الرأس، مساعات االذن، 
أجهزة احلاسوب الشخصية وأجهزة احلاسوب اللوحية 

يب، العاملة ابللمس، لبادات الفأرة، فأرات احلواس
لوحات مفاتيح ألجهزة احلاسوب، سواقات الياكرة 
التسلسلية العاملية ، آالت الغناء مع اللحن املسجل 
مسبقا، اهلواتف الالسلكية، أجهزة اهلاتف، اآلالت 
احلاسبة، مساطر، أجهزة احلاسوب، آالت التصوير 

، (فوتوذرافية)، األفالم (التصوير الفوتوذرايف)
ات الصور الرقمية؛ اخلوذ مغناطيسات للتزيني، إطار 

الواقية لأللعاب الرايضية، أانبيب الغوص، أقنعة 
السباحة، النظارات الواقية للسباحة؛ النظارات الطبية، 
النظارات الشمسية، اإلطارات وحافظاهتا؛ مقاطع 
الصوت القابلة للتحميل، والفيديو ، امللفات السمعية 

ألعاب البصرية والصور؛ برجميات احلاسوب ، أشرطة 
الفيديو، برجميات ألعاب الفيديو، أدوات التحكم 
احلاسوبية، الربجميات القابلة للتنزيل لألجهزة النقالة، 
بطاقات الياكرة آلالت ألعاب الفيديو؛ احلقائب 

اهلواتف : لألجهزة اإللكرتونية الشخصية، حتديدا
اخللوية، احلواسيب احملمولة، احلواسيب اللوحية العاملة 

الت التصوير الرقمية، املشغالت السمعية ابللمس، آ

186

سموع، معلومات الرتفيه واأللعاب احملتوى املرئي امل
اإللكرتونية عرب اإلنرتنت؛ توفري املوسيقى إلكرتونيا عرب 
اإلنرتنت، ذري القابلة للتحميل، توفري مقاطع الفيديو 
على اإلنرتنت، ذري القابلة للتحميل، تقدمي عروض 
الرتفيه احلّية؛ خدمات مالهي الرتفيه؛ إنتاج أفالم، 

. الرتفيهية الرقميةاحملتوايت التلفزيونية و 
  ,.In the name of: The Cartoon Network, Inc . ذا كارتون نيتورك ، إنك: أبسم 

ت تشنيد د ا و ا ،   1353 :العننا  
ا  03012ياا ،تحنتوووووووو ا جن ج وووووووو  
 النال  ت المتحدة األمريك و 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 39  
 

  Trade Mark No.: 31465 30169:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 13/19/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدالنية والبيطرية؛ : من اجل 

املستحضرات الصحية لألذراض الطبية؛ مواد احلمية 
الغيائية املعدة لالستخدام الطيب، أذيية لألطفال 
الرضع؛ لصقات اجلروح، مواد التضميد؛ مواد حشو 

املطهرات؛ مستحضرات إابدة  االسنان، مشع األسنان؛

سموع، معلومات الرتفيه واأللعاب احملتوى املرئي امل
اإللكرتونية عرب اإلنرتنت؛ توفري املوسيقى إلكرتونيا عرب 
اإلنرتنت، ذري القابلة للتحميل، توفري مقاطع الفيديو 
على اإلنرتنت، ذري القابلة للتحميل، تقدمي عروض 
الرتفيه احلّية؛ خدمات مالهي الرتفيه؛ إنتاج أفالم، 

. الرتفيهية الرقميةاحملتوايت التلفزيونية و 
  ,.In the name of: The Cartoon Network, Inc . ذا كارتون نيتورك ، إنك: أبسم 

ت تشنيد د ا و ا ،   1353 :العننا  
ا  03012ياا ،تحنتوووووووو ا جن ج وووووووو  
 النال  ت المتحدة األمريك و 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 39  
 

  Trade Mark No.: 31465 30169:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 13/19/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدالنية والبيطرية؛ : من اجل 

املستحضرات الصحية لألذراض الطبية؛ مواد احلمية 
الغيائية املعدة لالستخدام الطيب، أذيية لألطفال 
الرضع؛ لصقات اجلروح، مواد التضميد؛ مواد حشو 

املطهرات؛ مستحضرات إابدة  االسنان، مشع األسنان؛

 

 34  
 

  Trade Mark No.: 31464 36414:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 46 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 33/30/7362 :التاريخ 
تقدمي الربامج واحملتوى : ديداخدمات الرتفيه ، حت: من اجل 

الرتفيهي عرب التلفزيون، االقمار الصناعية، اإلنرتنت، الشبكات 
الالسلكية وشبكات االتصاالت اإللكرتونية األخرى؛ توفري 
املنشورات األلكرتونية غري القابلة للتحميل؛ توفري املواقع 

فيه اإللكرتونية اليت تضم احملتوى املرئي املسموع، معلومات الرت 
واأللعاب اإللكرتونية عرب اإلنرتنت؛ توفري املوسيقى إلكرتونيا عرب 
اإلنرتنت، غري القابلة للتحميل، توفري مقاطع الفيديو على 
اإلنرتنت، غري القابلة للتحميل، تقدمي عروض الرتفيه احلّية؛ 
خدمات مالهي الرتفيه؛ إنتاج أفالم، احملتوايت التلفزيونية 

. والرتفيهية الرقمية
 ,In the name of: The Cartoon Network . ذا كارتون نيتورك ، إنك: أبسم 

Inc.,  
تيتشوود درايف، أن واي أتالنتا، جورجياا  0101 :العنوان 
 ، الواليات المتحدة األمريكية  31303

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

 :
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الطفيليات؛ مبيدات الفطرايت، مبيدات األعشاب 

. الضارة
  In the name of: AGUETTANT SANTE أجيواتنت سانت : أبسم 

بوووو  و سوووو نت ف ك ن توووونن   :العنوووونا  
ا  يوون ،لكسوو ندير فل منوو ا 1غوو  ن را 
 ل ن  ا فرنس   62335

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :
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  Trade Mark No.: 31466 30166:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 13/19/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدالنية والبيطرية؛ : من اجل 

املستحضرات الصحية لألذراض الطبية؛ مواد احلمية 
الغيائية املعدة لالستخدام الطيب؛ أذيية لألطفال 
الرضع؛ لصقات اجلروح، مواد التضميد؛ مستحضرات 

. إابدة الطفيليات؛ مبيدات األعشاب الضارة
  In the name of: LABORATOIRE AGUETTANT البوراتوير أجيواتنت : أبسم 

 يوون ،لكسوو ندير فل منوو ا  1 :العنوونا  
 ل ن  ا فرنس   62335

:  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

الطفيليات؛ مبيدات الفطرايت، مبيدات األعشاب 
. الضارة
  In the name of: AGUETTANT SANTE أجيواتنت سانت : أبسم 

بوووو  و سوووو نت ف ك ن توووونن   :العنوووونا  
ا  يوون ،لكسوو ندير فل منوو ا 1غوو  ن را 
 ل ن  ا فرنس   62335

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 36  
 

  Trade Mark No.: 31466 30166:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 13/19/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدالنية والبيطرية؛ : من اجل 

املستحضرات الصحية لألذراض الطبية؛ مواد احلمية 
الغيائية املعدة لالستخدام الطيب؛ أذيية لألطفال 
الرضع؛ لصقات اجلروح، مواد التضميد؛ مستحضرات 

. إابدة الطفيليات؛ مبيدات األعشاب الضارة
  In the name of: LABORATOIRE AGUETTANT البوراتوير أجيواتنت : أبسم 

 يوون ،لكسوو ندير فل منوو ا  1 :العنوونا  
 ل ن  ا فرنس   62335

:  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

187

الطفيليات؛ مبيدات الفطرايت، مبيدات األعشاب 
. الضارة
  In the name of: AGUETTANT SANTE أجيواتنت سانت : أبسم 

بوووو  و سوووو نت ف ك ن توووونن   :العنوووونا  
ا  يوون ،لكسوو ندير فل منوو ا 1غوو  ن را 
 ل ن  ا فرنس   62335

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 36  
 

  Trade Mark No.: 31466 30166:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 13/19/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدالنية والبيطرية؛ : من اجل 

املستحضرات الصحية لألذراض الطبية؛ مواد احلمية 
الغيائية املعدة لالستخدام الطيب؛ أذيية لألطفال 
الرضع؛ لصقات اجلروح، مواد التضميد؛ مستحضرات 

. إابدة الطفيليات؛ مبيدات األعشاب الضارة
  In the name of: LABORATOIRE AGUETTANT البوراتوير أجيواتنت : أبسم 

 يوون ،لكسوو ندير فل منوو ا  1 :العنوونا  
 ل ن  ا فرنس   62335

:  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
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  Trade Mark No.: 31467 30162:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 13/19/7102 :التاريخ 
خدمات لتوفري الطعام والشراب ؛ اإلقامة : من اجل 

. املؤقتة
إنرتسييت هوتيل جي أم يب : أبسم 
 أتش 

In the name of: InterCityHotel GmbH  

ا 13ل وووووونن ر ستراسووووووو   :العنوووووونا  
فرانكفوووون ت ه وووو  ،  مووووو يرا  63522
 ،لم ن   

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

 تشتمل العالمة على اللون االمحر والسكين 

 39  
 

سموع، معلومات الرتفيه واأللعاب احملتوى املرئي امل
اإللكرتونية عرب اإلنرتنت؛ توفري املوسيقى إلكرتونيا عرب 
اإلنرتنت، ذري القابلة للتحميل، توفري مقاطع الفيديو 
على اإلنرتنت، ذري القابلة للتحميل، تقدمي عروض 
الرتفيه احلّية؛ خدمات مالهي الرتفيه؛ إنتاج أفالم، 

. الرتفيهية الرقميةاحملتوايت التلفزيونية و 
  ,.In the name of: The Cartoon Network, Inc . ذا كارتون نيتورك ، إنك: أبسم 

ت تشنيد د ا و ا ،   1353 :العننا  
ا  03012ياا ،تحنتوووووووو ا جن ج وووووووو  
 النال  ت المتحدة األمريك و 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 39  
 

  Trade Mark No.: 31465 30169:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 13/19/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدالنية والبيطرية؛ : من اجل 

املستحضرات الصحية لألذراض الطبية؛ مواد احلمية 
الغيائية املعدة لالستخدام الطيب، أذيية لألطفال 
الرضع؛ لصقات اجلروح، مواد التضميد؛ مواد حشو 

املطهرات؛ مستحضرات إابدة  االسنان، مشع األسنان؛
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  Trade Mark No.: 31468 30169:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 13/19/7102 :التاريخ 
املالبس، البسة القدم، أذطية الرأس ؛ : من اجل 

ربطات العنق احلريرية ؛ سراويل الرضع؛ املناديل 
؛ أرواب االستحمام؛ صنادل [مناديل]املزركشة 

االستحمام ؛ شباشب االستحمام؛ أذطية الرأس 
لإلستحمام؛ سراويل السباحة؛ ثياب السباحة؛ مالبس 

ات ؛ القبع[مالبس]الشاطئ؛ أحيية للشاطئ؛ األحزمة 
املسطحة املستديرة؛ مريالت لألطفال، ذري الورقية؛ 

؛ األجزاء العلوية للجزم ؛ (ربطات عنق)وشاحات 
اجلزمات؛ اجلزمات الرايضية؛ مشابك للمالبس 

؛ محاالت الصدر النسائية؛ البنطلوانت (محاالت)
؛ القمصان النسائية الداخلية (لالرتداء)القصرية 

أذطية ]؛ القبعات  القصرية؛ حواف القبعات األمامية
؛ القمصان القصرية؛ مالبس ممارسة التمارين [للرأس

البدنية؛ مالبس من اجللد املقلد؛ املالبس اجللدية؛ 
؛ املالبس [مالبس]املعاطف ؛ الياقات الواقية؛ ايقات 

؛ مالبس للحفالت (ألبسة)املكونة من أكثر من قطعة 
؛ التنكرية؛ أزرار األكمام؛ مالبس راكيب الدراجات

؛ [مالبس]ايقات قابلة للفك؛ السراويل الداخلية 
واقيات املالبس؛ األرواب النسائية؛ أذطية لألذنني 

؛ األحيية أو الصنادل املصنوعة من األلياف [مالبس]
العشبية؛ صدارات لصيد السمك؛ املستلزمات املعدنية 
لألحيية واجلزم؛ أحيية لعبة كرة القدم؛ أذطية تدفأة 

دفأة كهرابئيا؛ األجزاء العلوية من ألبسة األقدام، ذري امل

188

189

 البرية  1127ب .ص 
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  Trade Mark No.: 31467 30162:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 13/19/7102 :التاريخ 
خدمات لتوفري الطعام والشراب ؛ اإلقامة : من اجل 

. املؤقتة
إنرتسييت هوتيل جي أم يب : أبسم 
 أتش 

In the name of: InterCityHotel GmbH  

ا 13ل وووووونن ر ستراسووووووو   :العنوووووونا  
فرانكفوووون ت ه وووو  ،  مووووو يرا  63522
 ،لم ن   

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

 تشتمل العالمة على اللون االمحر والسكين 

 39  
 

 البرية  1127ب .ص 

 

 32  
 

  Trade Mark No.: 31467 30162:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 13/19/7102 :التاريخ 
خدمات لتوفري الطعام والشراب ؛ اإلقامة : من اجل 

. املؤقتة
إنرتسييت هوتيل جي أم يب : أبسم 
 أتش 

In the name of: InterCityHotel GmbH  

ا 13ل وووووونن ر ستراسووووووو   :العنوووووونا  
فرانكفوووون ت ه وووو  ،  مووووو يرا  63522
 ،لم ن   

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

 تشتمل العالمة على اللون االمحر والسكين 

 39  
 

 

  Trade Mark No.: 31468 86713:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 42 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 38/32/4364 :التاريخ 
املالبس، البسة القدم، أغطية الرأس ؛ ربطات العنق : من اجل 

؛ أرواب [مناديل]احلريرية ؛ سراويل الرضع؛ املناديل املزركشة 
االستحمام؛ صنادل االستحمام ؛ شباشب االستحمام؛ أغطية 

؛ ثياب السباحة؛ مالبس الرأس لإلستحمام؛ سراويل السباحة
؛ القبعات املسطحة [مالبس]الشاطئ؛ أحذية للشاطئ؛ األحزمة 

ربطات )املستديرة؛ مريالت لألطفال، غري الورقية؛ وشاحات 
؛ األجزاء العلوية للجزم ؛ اجلزمات؛ اجلزمات الرايضية؛ (عنق

؛ محاالت الصدر النسائية؛ (محاالت)مشابك للمالبس 
؛ القمصان النسائية الداخلية (الرتداءل)البنطلوانت القصرية 

؛ [أغطية للرأس]القصرية؛ حواف القبعات األمامية ؛ القبعات 
القمصان القصرية؛ مالبس ممارسة التمارين البدنية؛ مالبس من 
اجللد املقلد؛ املالبس اجللدية؛ املعاطف ؛ الياقات الواقية؛ 

؛ (لبسةأ)؛ املالبس املكونة من أكثر من قطعة [مالبس]ايقات 
مالبس للحفالت التنكرية؛ أزرار األكمام؛ مالبس راكيب 

؛ [مالبس]الدراجات؛ ايقات قابلة للفك؛ السراويل الداخلية 
؛ [مالبس]واقيات املالبس؛ األرواب النسائية؛ أغطية لألذنني 

األحذية أو الصنادل املصنوعة من األلياف العشبية؛ صدارات 
لألحذية واجلزم؛ أحذية لعبة   لصيد السمك؛ املستلزمات املعدنية

كرة القدم؛ أغطية تدفأة األقدام، غري املدفأة كهرابئيا؛ األجزاء 
العلوية من ألبسة القدم؛ العباءات؛ الثياب املصنوعة من قماش 
الغربدين؛ أحزمة الواقيات اليت ترتدى فوق املالبس؛ الواقيات 
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  Trade Mark No.: 31468 86713:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 42 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 38/32/4364 :التاريخ 
املالبس، البسة القدم، أغطية الرأس ؛ ربطات العنق : من اجل 

؛ أرواب [مناديل]احلريرية ؛ سراويل الرضع؛ املناديل املزركشة 
االستحمام؛ صنادل االستحمام ؛ شباشب االستحمام؛ أغطية 

؛ ثياب السباحة؛ مالبس الرأس لإلستحمام؛ سراويل السباحة
؛ القبعات املسطحة [مالبس]الشاطئ؛ أحذية للشاطئ؛ األحزمة 

ربطات )املستديرة؛ مريالت لألطفال، غري الورقية؛ وشاحات 
؛ األجزاء العلوية للجزم ؛ اجلزمات؛ اجلزمات الرايضية؛ (عنق

؛ محاالت الصدر النسائية؛ (محاالت)مشابك للمالبس 
؛ القمصان النسائية الداخلية (الرتداءل)البنطلوانت القصرية 

؛ [أغطية للرأس]القصرية؛ حواف القبعات األمامية ؛ القبعات 
القمصان القصرية؛ مالبس ممارسة التمارين البدنية؛ مالبس من 
اجللد املقلد؛ املالبس اجللدية؛ املعاطف ؛ الياقات الواقية؛ 

؛ (لبسةأ)؛ املالبس املكونة من أكثر من قطعة [مالبس]ايقات 
مالبس للحفالت التنكرية؛ أزرار األكمام؛ مالبس راكيب 

؛ [مالبس]الدراجات؛ ايقات قابلة للفك؛ السراويل الداخلية 
؛ [مالبس]واقيات املالبس؛ األرواب النسائية؛ أغطية لألذنني 

األحذية أو الصنادل املصنوعة من األلياف العشبية؛ صدارات 
لألحذية واجلزم؛ أحذية لعبة   لصيد السمك؛ املستلزمات املعدنية

كرة القدم؛ أغطية تدفأة األقدام، غري املدفأة كهرابئيا؛ األجزاء 
العلوية من ألبسة القدم؛ العباءات؛ الثياب املصنوعة من قماش 
الغربدين؛ أحزمة الواقيات اليت ترتدى فوق املالبس؛ الواقيات 

أحذية ؛ [مالبس]املطاطية لألحذية؛ مشدات اجلسم ؛ القفازات 
ممارسة التمارين البدنية؛ األحذية ذات الرقبة القصرية؛ القبعات ؛ 

؛ أغطية للرأس؛ قطع كعوب اجلزم [مالبس]أربطة الرأس 
واألحذية؛ كعاب للجوارب الطويلة؛ كعوب لألحذية ؛ 

؛ اجلوارب الطويلة؛ النعال الداخلية؛ (مالبس)القلنسوات 
املالبس احملبوكة ؛ [مالبس]؛ قمصان صوفية [مالبس]السرتات 

؛ األحذية ذات الرابطات؛ مالبس األطفال حديثي (ألبسة)
؛ (مالبس)الوالدة؛ السراويل الضيقة؛ املالبس الكتانية الضيقة 

طرحات؛ القفازات بدون أماكن لألصابع؛ أحزمة للنقود 
؛ مالبس سائقي الدراجات النارية؛ أغطية لتدفئة [مالبس]

؛ التجهيزات ملنع االنزالق ؛ ربطات العنق[مالبس]األذنني 
للجزم والألحذية؛ املالبس اخلارجية؛ مالبس العمل الكاملة 
بكوهنا قطعة واحدة؛ املعاطف اليت ترتدى فوق املالبس؛ مالبس 

؛ السرتات ذات القلنسوات؛ (مالبس)النوم؛ القبعات الورقية 
الوشاحات اليت توضع على الكتفني؛ املعاطف املبطنة؛ التنانري 

ية؛ مناديل اجليب املربّعة؛ جيوب املالبس؛ املالبس اجلاهزة؛ التحت
لباس )؛ الصنادل؛ ساري (أجزاء من مالبس)البطاانت اجلاهزة 

؛ النطاقات لالرتداء؛ األوشحة؛ القطع اليت توضع على (هندي
القمصان من جهة الصدر؛ ايقات القمصان؛ القمصان؛ 

تحمام؛ القمصان االحذية؛ وأغطية تدفئة األكتاف ؛ قبعات االس
النسائية الداخلية؛ التنانري ؛ القبعات الضيقة؛ أغطية العينني 
للنوم؛ الشباشب؛ املالبس اخلارجية الفضفاضة؛ محاالت 
للجوارب؛ اجلوارب ؛ نعال ألبسة القدم؛ االحذية الرايضية؛ 
محاالت للجوارب الطويلة؛ اجلوارب النسائية الطويلة؛ اجلوارب 

رق؛ مسامري أحذية كرة القدم؛ السرتات الطويلة املاصة للع
؛ البدالت؛ واقيات الشمس؛ [مالبس]املنسوجة من الصوف 

؛ الكنزات؛ (مالبس داخلية)املالبس الداخلية املمتصة للعرق 
؛ القمصان [املالبس الداخلية]مالبس النساء التحتية املخرمة 

ذات األكمام القصرية؛ املالبس الضيقة ؛ القطع األمامية 
ذية؛ قبعات رمسية؛ أحزمة السراويل؛ البنطلوانت؛ لألح

العمامات؛ السراويل الداخلية؛ املالبس الداخلية؛ أزايء موحدة؛ 
؛ السرتات بدون أكمام ؛ أطراف أمامية (مالبس)احلجاابت 
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للقبعات؛ املالبس املضادة للبلل؛ حواشي التقوية للجزم 
اء؛ اخلمارات؛ ولألحذية؛ املالبس املضاّدة للبلل للتزجل على امل

. أحذية خشبية

 In the name of: LOTTO SPORT . إيه.يب.لوتو سبورت إيطاليا أس: أبسم 
ITALIA S.P.A.  

توو  )تييفيغنوو ا   04404، 7/5فيوو    ا يليوو اوو   :العنوو ا  
 ، م ط لي  (ف 

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :غ عنوان التبلي
 البرية  7744

 :

 

أحذية ؛ [مالبس]املطاطية لألحذية؛ مشدات اجلسم ؛ القفازات 
ممارسة التمارين البدنية؛ األحذية ذات الرقبة القصرية؛ القبعات ؛ 

؛ أغطية للرأس؛ قطع كعوب اجلزم [مالبس]أربطة الرأس 
واألحذية؛ كعاب للجوارب الطويلة؛ كعوب لألحذية ؛ 

؛ اجلوارب الطويلة؛ النعال الداخلية؛ (مالبس)القلنسوات 
املالبس احملبوكة ؛ [مالبس]؛ قمصان صوفية [مالبس]السرتات 

؛ األحذية ذات الرابطات؛ مالبس األطفال حديثي (ألبسة)
؛ (مالبس)الوالدة؛ السراويل الضيقة؛ املالبس الكتانية الضيقة 

طرحات؛ القفازات بدون أماكن لألصابع؛ أحزمة للنقود 
؛ مالبس سائقي الدراجات النارية؛ أغطية لتدفئة [مالبس]

؛ التجهيزات ملنع االنزالق ؛ ربطات العنق[مالبس]األذنني 
للجزم والألحذية؛ املالبس اخلارجية؛ مالبس العمل الكاملة 
بكوهنا قطعة واحدة؛ املعاطف اليت ترتدى فوق املالبس؛ مالبس 

؛ السرتات ذات القلنسوات؛ (مالبس)النوم؛ القبعات الورقية 
الوشاحات اليت توضع على الكتفني؛ املعاطف املبطنة؛ التنانري 

ية؛ مناديل اجليب املربّعة؛ جيوب املالبس؛ املالبس اجلاهزة؛ التحت
لباس )؛ الصنادل؛ ساري (أجزاء من مالبس)البطاانت اجلاهزة 

؛ النطاقات لالرتداء؛ األوشحة؛ القطع اليت توضع على (هندي
القمصان من جهة الصدر؛ ايقات القمصان؛ القمصان؛ 

تحمام؛ القمصان االحذية؛ وأغطية تدفئة األكتاف ؛ قبعات االس
النسائية الداخلية؛ التنانري ؛ القبعات الضيقة؛ أغطية العينني 
للنوم؛ الشباشب؛ املالبس اخلارجية الفضفاضة؛ محاالت 
للجوارب؛ اجلوارب ؛ نعال ألبسة القدم؛ االحذية الرايضية؛ 
محاالت للجوارب الطويلة؛ اجلوارب النسائية الطويلة؛ اجلوارب 

رق؛ مسامري أحذية كرة القدم؛ السرتات الطويلة املاصة للع
؛ البدالت؛ واقيات الشمس؛ [مالبس]املنسوجة من الصوف 

؛ الكنزات؛ (مالبس داخلية)املالبس الداخلية املمتصة للعرق 
؛ القمصان [املالبس الداخلية]مالبس النساء التحتية املخرمة 

ذات األكمام القصرية؛ املالبس الضيقة ؛ القطع األمامية 
ذية؛ قبعات رمسية؛ أحزمة السراويل؛ البنطلوانت؛ لألح

العمامات؛ السراويل الداخلية؛ املالبس الداخلية؛ أزايء موحدة؛ 
؛ السرتات بدون أكمام ؛ أطراف أمامية (مالبس)احلجاابت 
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األكمام القصرية؛ املالبس الضيقة ؛ القطع األمامية 
لألحيية؛ قبعات رمسية؛ أحزمة السراويل؛ البنطلوانت؛ 

لداخلية؛ املالبس الداخلية؛ أزايء العمامات؛ السراويل ا
؛ السرتات بدون أكمام ؛ (مالبس)موحدة؛ احلجاابت 

أطراف أمامية للقبعات؛ املالبس املضادة للبلل؛ 
حواشي التقوية للجزم ولألحيية؛ املالبس املضاّدة 

. للبلل للتزجل على املاء؛ اخلمارات؛ أحيية خشبية
لوتو سبورت إيطاليا : أبسم 

 . إيه.يب.أس
In the name of: LOTTO SPORT ITALIA S.P.A.  

ا 5/5ف وووووو  مننت   للننوووووو   :العنووووونا  
 ا ه ، ل   (ت  ف )تريف هن نن  01313

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 35  
 

  Trade Mark No.: 31469 30165:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 13/19/7102 :التاريخ 
خدمات البيع ابلتجزئة، البيع ابجلملة، وعلى : من اجل 

للمالبس، االلبسة : اإلنرتنت وبواسطة الطلب الربيدي
الرايضية، البسة القدم، ألبسة القدم الرايضية، أذطية 
الرأس ، األحزمة، املواد العطرية، مستحضرات 

190

  

  Trade Mark No.: 31469 86713:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 82 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 38/32/4364 :التاريخ 
تجزئة، البيع ابجلملة، وعلى اإلنرتنت خدمات البيع ابل: من اجل 

للمالبس، االلبسة الرايضية، البسة : وبواسطة الطلب الربيدي
القدم، ألبسة القدم الرايضية، أغطية الرأس ، األحزمة، املواد 
العطرية، مستحضرات التجميل، الصابون، ساعات اليد، 
النظارات الطبية، النظارات الشمسية، النظارات الرايضية، 

رات النظارات، علب النظارات، املالبس وألبسة القدم الواقية إطا
وللسالمة، اخلوذ الواقية لأللعاب الرايضية، حقائب السفر، 
حقائب الظهر، احلقائب، واحلقائب احملمولة على الكتف 
للرايضات، احلقائب لألدوات الرايضية، البضائع املصنوعة من 

ن البدنية والرايضة،  الورق، القرطاسية، أدوات ممارسة التماري
كرات القدم، لبادات الوقاية لقصبة الساق، وبطاانت للركب، 
القفازات للرايضة، أوعية وأواين املنزل واملطبخ، املنتجات احملبوكة 
والنسيجية، بياضات لالستعمال املنزيل، اغطية االسرة، 

. البطانيات، أغطية املوائد
 In the name of: LOTTO SPORT . إيه.يب.لوتو سبورت إيطاليا أس: أبسم 

ITALIA S.P.A.  
توو  )تييفيغنوو ا   04404، 7/5فيوو    ا يليوو اوو   :العنوو ا  

 ، م ط لي  (ف 
 –سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  7744ب .ص  
 :
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  Date: 03/05/2017 13/19/7102 :التاريخ 
النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز : من اجل 

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

 –اخلمرية ومسحوق اخلبيز –والفطائر واحللوايت
 -احلالوة والطحينة –مقبالت ذيائية –مساحيق ذيائية
سل النحل والعسل ع -البوظة –الثلج –على املثلجات

 –التوابل –الفلفل –اخلردل –على امللح -األسود
الشوكوالته واملغطسات  -الصلصة –اخلل

 –السكاكر -حبوب شوكوالته ملبسة –والبسكويت
قضامة  –ملبس –مصاص األطفال –الراحة –العلكة
. فوندان –سكرية
  In the name of: awj rayeq adeeb abo kharmah أوج رايق اديب ابو خرمة : أبسم 

يادا التفوو   : ش_ نو يلال  :العنونا  
  322011111: تلفن  / 

: تلفون/ وادي التفاح : ش_ انبلس  :عنوان التبليغ 
157311101  

 :

 

 10  
 

  Trade Mark No.: 31471 30120:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 13/19/7102 :التاريخ 

191

192

التجميل، الصابون، ساعات اليد، النظارات الطبية، 
ت الرايضية، إطارات النظارات الشمسية، النظارا

النظارات، علب النظارات، املالبس وألبسة القدم 
الواقية وللسالمة، اخلوذ الواقية لأللعاب الرايضية، 
حقائب السفر، حقائب الظهر، احلقائب، واحلقائب 
احملمولة على الكتف للرايضات، احلقائب لألدوات 
الرايضية، البضائع املصنوعة من الورق، القرطاسية، 

ممارسة التمارين البدنية والرايضة، كرات القدم،  أدوات
لبادات الوقاية لقصبة الساق، وبطاانت للركب، 
القفازات للرايضة، أوعية وأواين املنزل واملطبخ، 
املنتجات احملبوكة والنسيجية، بياضات لالستعمال 

. املنزيل، اذطية االسرة، البطانيات، أذطية املوائد
لوتو سبورت إيطاليا : أبسم 

 . إيه.يب.أس
In the name of: LOTTO SPORT ITALIA S.P.A.  

ا 5/5ف وووووو  مننت   للننوووووو   :العنووووونا  
 ا ه ، ل   (ت  ف )تريف هن نن  01313

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 11  
 

  Trade Mark No.: 31470 30121:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

التجميل، الصابون، ساعات اليد، النظارات الطبية، 
ت الرايضية، إطارات النظارات الشمسية، النظارا

النظارات، علب النظارات، املالبس وألبسة القدم 
الواقية وللسالمة، اخلوذ الواقية لأللعاب الرايضية، 
حقائب السفر، حقائب الظهر، احلقائب، واحلقائب 
احملمولة على الكتف للرايضات، احلقائب لألدوات 
الرايضية، البضائع املصنوعة من الورق، القرطاسية، 

ممارسة التمارين البدنية والرايضة، كرات القدم،  أدوات
لبادات الوقاية لقصبة الساق، وبطاانت للركب، 
القفازات للرايضة، أوعية وأواين املنزل واملطبخ، 
املنتجات احملبوكة والنسيجية، بياضات لالستعمال 

. املنزيل، اذطية االسرة، البطانيات، أذطية املوائد
لوتو سبورت إيطاليا : أبسم 

 . إيه.يب.أس
In the name of: LOTTO SPORT ITALIA S.P.A.  

ا 5/5ف وووووو  مننت   للننوووووو   :العنووووونا  
 ا ه ، ل   (ت  ف )تريف هن نن  01313

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 11  
 

  Trade Mark No.: 31470 30121:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

التجميل، الصابون، ساعات اليد، النظارات الطبية، 
ت الرايضية، إطارات النظارات الشمسية، النظارا

النظارات، علب النظارات، املالبس وألبسة القدم 
الواقية وللسالمة، اخلوذ الواقية لأللعاب الرايضية، 
حقائب السفر، حقائب الظهر، احلقائب، واحلقائب 
احملمولة على الكتف للرايضات، احلقائب لألدوات 
الرايضية، البضائع املصنوعة من الورق، القرطاسية، 

ممارسة التمارين البدنية والرايضة، كرات القدم،  أدوات
لبادات الوقاية لقصبة الساق، وبطاانت للركب، 
القفازات للرايضة، أوعية وأواين املنزل واملطبخ، 
املنتجات احملبوكة والنسيجية، بياضات لالستعمال 

. املنزيل، اذطية االسرة، البطانيات، أذطية املوائد
لوتو سبورت إيطاليا : أبسم 

 . إيه.يب.أس
In the name of: LOTTO SPORT ITALIA S.P.A.  

ا 5/5ف وووووو  مننت   للننوووووو   :العنووووونا  
 ا ه ، ل   (ت  ف )تريف هن نن  01313

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 11  
 

  Trade Mark No.: 31470 30121:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 13/19/7102 :التاريخ 
النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز : من اجل 

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

 –اخلمرية ومسحوق اخلبيز –والفطائر واحللوايت
 -احلالوة والطحينة –مقبالت ذيائية –مساحيق ذيائية
سل النحل والعسل ع -البوظة –الثلج –على املثلجات

 –التوابل –الفلفل –اخلردل –على امللح -األسود
الشوكوالته واملغطسات  -الصلصة –اخلل

 –السكاكر -حبوب شوكوالته ملبسة –والبسكويت
قضامة  –ملبس –مصاص األطفال –الراحة –العلكة
. فوندان –سكرية
  In the name of: awj rayeq adeeb abo kharmah أوج رايق اديب ابو خرمة : أبسم 

يادا التفوو   : ش_ نو يلال  :العنونا  
  322011111: تلفن  / 

: تلفون/ وادي التفاح : ش_ انبلس  :عنوان التبليغ 
157311101  

 :

 

 10  
 

  Trade Mark No.: 31471 30120:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 13/19/7102 :التاريخ 

 14  
 

  Trade Mark No.: 31471 14114:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 92 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 31/30/9341 :التاريخ 
لطهو ، لنب البوميين ، اجلينات زالل البيض الغراض ا: من اجل 

الغراض الطهو ، لوز مطحون ، االلو فريا املعد لالستهالك 
البشري ، مسك االنشوفة ، خناع عظم احليواانت للطعام ، هريس 
تفاح ، حلم خنزير مملح ، بقول حمفوظة ، سجق من حلم اخلنزير 
والدم ، سجق من الدم ، زيت عظام معد لالكل ، مرق حلم ، 

ت مرق اللحم ، مستحضرات العداد مرق اللحم ، زبدة ، ركازا
زبدة لب الشوكالته ، زبدة الكاكاو ، زبدة جوز اهلند ، زبدة 
فول سوداين ، كرمية الزبدة ، كافيار ، حلوم مطبوخة ، جبنة ، 
رقائق فواكه ، رقائق بطاطا ، زبدة لب الشوكالته ، حلزون 

ز اهلند ، جوز هند ، زبدة الكاكاو ، زبدة جو ( غري حي)صديف 
جمفف ، دهن جوز اهلند ، زيت جوز اهلند ، زيت لفت للطعام ، 
ركازات مرق اللحم ، زيت ذرة ، توت بري مطبوخ ، سرطان 

، قشدة خمفوقة ، ( منتجات االلبان)، قشدة ( غري حي(النهر
، فواكه مغطاه ( غري حية) رقائق البطاطا ، كبة ، قشرايت 

متور ، بيض صاحل لالكل ، دهون صاحلة ابلسكر ، خثارة اللنب ، 
لالكل ، زيوت صاحلة لالكل ، شراب بيض غري كحويل ، بيض ، 
بيض مسحوق ، بيض حلزون لالستهالك ، دهن جوز اهلند ، 
خماليط حتتوي على دهن لشرائح اخلبز ، مواد دهنية لصنع دهون 

، ( الكيمتشي)صاحلة لالكل ، اطعمة من اخلضراوات املخمرة 
، ( فيليه)احلليب الغراض الطهو ، شرائح مسك طرية مخرية 

منتجات غذائية معدة من السمك ، دقيق مسك لالستهالك 

—
— —

— —
—

—

—

—
—

live , Crystallized fruits , Curd , Dates , Edible birds’ 

ـ — —
—

—
—
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البشري ، مسك غري حي ، مسك حمفوظ ، مسك مملح ، بيض 
السمك املعاجل ، مسك معلب ، زيت كتان الغراض الطهو ، 
منتجات غذائية معدة من السمك ، فواكه مثلجة ، فواكه جممدة 

الفواكه ، قشور فواكه ، فواكه ( جلي)ائق الفواكه ، هالم ، رق
حمفوظة ، فواكه حمفوظة يف الكحول ، لب فواكه ، سلطة فواكه 
، فواكه مطبوخة ، اطعمة خفيفة اساسها الفواكه ، فواكه مغطاه 
ابلسكر ، فواكه معلبة ، حلوم الصيد، غري حية ، ثوم حمفوظ ، 

لل ، مرىب الزجنبيل ، فخد للطعام ، خيار خم( هالم)جيالتني 
، غراء السمك ( عجينة احلمص)خنزير ، مسك فسيخ ، محص 

للطعام ، عصري خضراوات ( جلي هالم(للطعام ، مربيات ، 
مشروب من ) ، كوميس ( مشروب من اللنب) للطبخ ، كفري 

، دهن خنزير للطعام ، اعشاب حبرية حممصة ، الليستني ( اللنب
هو ، عدس حمفوظ ، زيت بزر الكتان الغراض الط( مادة دهنية)

الغراض الطهو ، حلم الكبد ، عجينة حلم الكبد ، سرطان حبري 
، رقائق بطاطا قليلة الدهن ، ( غري حي)، جراد حبري ( غري حي)

زيت الذرة الصفراء ، مسن نبايت ، مرىب فواكه ، خناع عظم 
 احليواانت للطعام ، حلوم ، خالصات اللحوم ، هالم حلم ، حلم
حمفوظ ، حلم معلب ، حلوم مملحة ، حليب ، لنب البوميين ، 

، منتجات ( يكون احلليب هو السائد فيها) مشروابت احلليب 
احلليب ، خمفوق احلليب ، موسية االمساك ، فطر حمفوظ ، موسية 

، بندق حمضر ، زيت زيتون ( غري حي)اخلضار ، بلح البحر
، زيت ( غري حي)رللطعام ، زيتون حمفوظ ، بصل حمفوظ ، حما

لنب النخيل للطعام ، زيت خنيل للطعام ، عجينة حلم الكبد ، 
زبدة فول سوداين ، فول سوداين معاجل ، ابزالء حمفوظة ، بكتني 
للطعام ، قشور فواكه ، خملالت ، غبار طلع معد كمادة غذائية 
، حلم خنزير ، رقائق بطاطا ، رقائق بطاطا ، رقائق بطاطا ، فطائر 

) مقلية ، حلوم دواجن غري حية ، بيض مسحوق ، قريدس بطاطا 
، بروتني لالستهالك البشري ، سجق من حلم اخلنزير ( غري حي

مخرية )والدم ، لب فواكه ، زبيب ، زيت لفت للطعام ، انفحة 
، سلطة فواكه ، سلطة خضراوات ، ( اللنب من معدة العجل

امللفوف ، سلمون ، مسك مملح ، حلوم مملحة ، سردين ، خملل 
سجق ، عجينة سجق ،خيار البحر غري حي ، بذور معاجلة ، 

—
—

—

— —
—

—

—

—

—

—
—

—
—

—

—

—
—

—
—

 14  
 

  Trade Mark No.: 31471 14114:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 92 :يف الصنف 

  Date: 03/05/2017 31/30/9341 :التاريخ 
لطهو ، لنب البوميين ، اجلينات زالل البيض الغراض ا: من اجل 

الغراض الطهو ، لوز مطحون ، االلو فريا املعد لالستهالك 
البشري ، مسك االنشوفة ، خناع عظم احليواانت للطعام ، هريس 
تفاح ، حلم خنزير مملح ، بقول حمفوظة ، سجق من حلم اخلنزير 
والدم ، سجق من الدم ، زيت عظام معد لالكل ، مرق حلم ، 

ت مرق اللحم ، مستحضرات العداد مرق اللحم ، زبدة ، ركازا
زبدة لب الشوكالته ، زبدة الكاكاو ، زبدة جوز اهلند ، زبدة 
فول سوداين ، كرمية الزبدة ، كافيار ، حلوم مطبوخة ، جبنة ، 
رقائق فواكه ، رقائق بطاطا ، زبدة لب الشوكالته ، حلزون 

ز اهلند ، جوز هند ، زبدة الكاكاو ، زبدة جو ( غري حي)صديف 
جمفف ، دهن جوز اهلند ، زيت جوز اهلند ، زيت لفت للطعام ، 
ركازات مرق اللحم ، زيت ذرة ، توت بري مطبوخ ، سرطان 

، قشدة خمفوقة ، ( منتجات االلبان)، قشدة ( غري حي(النهر
، فواكه مغطاه ( غري حية) رقائق البطاطا ، كبة ، قشرايت 

متور ، بيض صاحل لالكل ، دهون صاحلة ابلسكر ، خثارة اللنب ، 
لالكل ، زيوت صاحلة لالكل ، شراب بيض غري كحويل ، بيض ، 
بيض مسحوق ، بيض حلزون لالستهالك ، دهن جوز اهلند ، 
خماليط حتتوي على دهن لشرائح اخلبز ، مواد دهنية لصنع دهون 

، ( الكيمتشي)صاحلة لالكل ، اطعمة من اخلضراوات املخمرة 
، ( فيليه)احلليب الغراض الطهو ، شرائح مسك طرية مخرية 

منتجات غذائية معدة من السمك ، دقيق مسك لالستهالك 

—
— —

— —
—

—

—

—
—

live , Crystallized fruits , Curd , Dates , Edible birds’ 

ـ — —
—

—
—
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بذور عباد الشمس املعاجلة ، زيت مسسم ، امساك قشرية، غري 
حية ، مجربي، غري حي ، شرنقات دودة القز لالستهالك البشري 
، اطعمة خفيفة اساسها الفواكه ، بيض حلزون لالستهالك ، 

رات شوربة اخلضراوات مستحضرات العداد الشوربة ، مستحض
بديل )، شورابت ، فول صواي حمفوظ للطعام ، حليب الصواي 

، جراد حبري، غري حي ، دهن ماشية للطعام ، زيت ( احلليب
، ( عجينة بذور السمسم ) عباد الشمس للطعام ، طحينية 

، عصري بندورة ( فول صواي خممر)اعشاب حبرية حممصة ، توفو 
، كمأة حمفوظة ، مسك ( معدة)ش للطبخ ، معجون بندورة ،كر 

توان ، عصري خضروات للطبخ ، سلطة خضراوات ، 
مستحضرات شوربة اخلضراوات ، خضراوات مطبوخة ، 
خضراوات جمففة ، خضراوات حمفوظة ، خضراوات معلبة ، 
خالصات طحالب للطعام ، لنب خميض ، فشدة خمفوقة ، بياض 

/ ، صفار بيض( زابدي)، لنب رائب ( زابدي)بيض ، لنب رائب 

— —

—
—

—

 In the name of: Sharekat Nambar Wn شركة منرب ون لتجارة املواد الغذائية عادية عامة : أبسم 
Letejarat Almawad Alghthaeya Adiya 
Ama  

 رام هللا والبيرة بيتونيا  :العنوان 
 1والفارس طرام هللا شارع االرسال عمارة النبايل  :عنوان التبليغ 

  3022321151جوال 
 :

 

  

البشري ، مسك غري حي ، مسك حمفوظ ، مسك مملح ، بيض 
السمك املعاجل ، مسك معلب ، زيت كتان الغراض الطهو ، 
منتجات غذائية معدة من السمك ، فواكه مثلجة ، فواكه جممدة 

الفواكه ، قشور فواكه ، فواكه ( جلي)ائق الفواكه ، هالم ، رق
حمفوظة ، فواكه حمفوظة يف الكحول ، لب فواكه ، سلطة فواكه 
، فواكه مطبوخة ، اطعمة خفيفة اساسها الفواكه ، فواكه مغطاه 
ابلسكر ، فواكه معلبة ، حلوم الصيد، غري حية ، ثوم حمفوظ ، 

لل ، مرىب الزجنبيل ، فخد للطعام ، خيار خم( هالم)جيالتني 
، غراء السمك ( عجينة احلمص)خنزير ، مسك فسيخ ، محص 

للطعام ، عصري خضراوات ( جلي هالم(للطعام ، مربيات ، 
مشروب من ) ، كوميس ( مشروب من اللنب) للطبخ ، كفري 

، دهن خنزير للطعام ، اعشاب حبرية حممصة ، الليستني ( اللنب
هو ، عدس حمفوظ ، زيت بزر الكتان الغراض الط( مادة دهنية)

الغراض الطهو ، حلم الكبد ، عجينة حلم الكبد ، سرطان حبري 
، رقائق بطاطا قليلة الدهن ، ( غري حي)، جراد حبري ( غري حي)

زيت الذرة الصفراء ، مسن نبايت ، مرىب فواكه ، خناع عظم 
 احليواانت للطعام ، حلوم ، خالصات اللحوم ، هالم حلم ، حلم
حمفوظ ، حلم معلب ، حلوم مملحة ، حليب ، لنب البوميين ، 

، منتجات ( يكون احلليب هو السائد فيها) مشروابت احلليب 
احلليب ، خمفوق احلليب ، موسية االمساك ، فطر حمفوظ ، موسية 

، بندق حمضر ، زيت زيتون ( غري حي)اخلضار ، بلح البحر
، زيت ( غري حي)رللطعام ، زيتون حمفوظ ، بصل حمفوظ ، حما

لنب النخيل للطعام ، زيت خنيل للطعام ، عجينة حلم الكبد ، 
زبدة فول سوداين ، فول سوداين معاجل ، ابزالء حمفوظة ، بكتني 
للطعام ، قشور فواكه ، خملالت ، غبار طلع معد كمادة غذائية 
، حلم خنزير ، رقائق بطاطا ، رقائق بطاطا ، رقائق بطاطا ، فطائر 

) مقلية ، حلوم دواجن غري حية ، بيض مسحوق ، قريدس بطاطا 
، بروتني لالستهالك البشري ، سجق من حلم اخلنزير ( غري حي

مخرية )والدم ، لب فواكه ، زبيب ، زيت لفت للطعام ، انفحة 
، سلطة فواكه ، سلطة خضراوات ، ( اللنب من معدة العجل

امللفوف ، سلمون ، مسك مملح ، حلوم مملحة ، سردين ، خملل 
سجق ، عجينة سجق ،خيار البحر غري حي ، بذور معاجلة ، 

—
—

—

— —
—

—

—

—

—

—
—

—
—

—

—

—
—

—
—
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فول )، اعشاب حبرية حممصة ، توفو ( بيور السمسم 
، معجون بندورة  ، عصري بندورة للطبخ( صواي خممر

، كمأة حمفوظة ، مسك توان ، عصري ( معدة)،كرش 
خضروات للطبخ ، سلطة خضراوات ، مستحضرات 
شوربة اخلضراوات ، خضراوات مطبوخة ، خضراوات 
جمففة ، خضراوات حمفوظة ، خضراوات معلبة ، 
خالصات طحالب للطعام ، لنب خميض ، فشدة خمفوقة 

( زابدي)، لنب رائب ( زابدي)، بياض بيض ، لنب رائب 
/ ، صفار بيض

شركة منرب ون لتجارة : أبسم 
 املواد الغيائية عادية عامة 

In the name of: Sharekat Nambar Wn Letejarat Almawad 
Alghthaeya Adiya Ama  

  ا    يال  رة ي تنن    :العننا  
رام هللا شارع االرسال عمارة النبايل  :عنوان التبليغ 

  1955152163جوال  1والفارس ط
 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31473 30123:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 04/05/2017 11/19/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او , النشاط املكتيب
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية

193

فول )، اعشاب حبرية حممصة ، توفو ( بيور السمسم 
، معجون بندورة  ، عصري بندورة للطبخ( صواي خممر

، كمأة حمفوظة ، مسك توان ، عصري ( معدة)،كرش 
خضروات للطبخ ، سلطة خضراوات ، مستحضرات 
شوربة اخلضراوات ، خضراوات مطبوخة ، خضراوات 
جمففة ، خضراوات حمفوظة ، خضراوات معلبة ، 
خالصات طحالب للطعام ، لنب خميض ، فشدة خمفوقة 

( زابدي)، لنب رائب ( زابدي)، بياض بيض ، لنب رائب 
/ ، صفار بيض

شركة منرب ون لتجارة : أبسم 
 املواد الغيائية عادية عامة 

In the name of: Sharekat Nambar Wn Letejarat Almawad 
Alghthaeya Adiya Ama  

  ا    يال  رة ي تنن    :العننا  
رام هللا شارع االرسال عمارة النبايل  :عنوان التبليغ 

  1955152163جوال  1والفارس ط
 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31473 30123:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 04/05/2017 11/19/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او , النشاط املكتيب
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية

 1 
 

  Trade Mark No.: 31473 31413:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 33 :يف الصنف 

  Date: 04/05/2017 44/43/7411 :التاريخ 
النشاط , عمالادارة اال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 
خدمات املساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية , املكتيب

تنظيم املعارض التجارية للغاايت , لشركات صناعية او جتارية
اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة , االعالنية او التجارية

, جتارية من خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء
حترير , اج  الدعاية واعإعال  وو تروي  املبيعاتخدمات إعداد من

خدمات املساعدة , خدمات عرض عامة, النصوص االعالنية
تروي  , عرض املنتوجات, لتشغيل شركة جتارية على مبدو االمتياز

تروي  , املبيعات يف مزادات عامة, (الطراف اخرى)املبيعات 
شطة خدمات املساعدة لالن, وخدمات ادارة مراكز التسوق

التجارية اليت تتكو  من طلبات معاجلة من خالل شبكات 
االعال  املباشر , وكاالت االسترياد والتصدير, اتصاالت عاملية

شراء )خدمات التوريد لالطراف االخرى , على شبكة كمبيوترات
ادارة , توزيع العينات, (املنتوجات واخلدمات لشركات اخرى

, وكاالت االنباء التجارية ,العالقات العامة, امللفات احملوسبة
أتجري املساحات , اتجري االت البيع, وكاالت االعالانت

املساعدة يف إدارة , نشر مواد الدعاية واعإعال , اعإعالنية
, البحث عن املعلومات لالخرين يف ملفات حاسوب, األعمال

حتضري , النسخ, جتميع املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب
املساعدة يف إدارة األعمال التجارية وو , ال وعمدة الدعاية واعإع

, اعإعال  ابلربيد املباشر, إدارة وعمال فناين التمثيل, الصناعية

بذور عباد الشمس املعاجلة ، زيت مسسم ، امساك قشرية، غري 
حية ، مجربي، غري حي ، شرنقات دودة القز لالستهالك البشري 
، اطعمة خفيفة اساسها الفواكه ، بيض حلزون لالستهالك ، 

رات شوربة اخلضراوات مستحضرات العداد الشوربة ، مستحض
بديل )، شورابت ، فول صواي حمفوظ للطعام ، حليب الصواي 

، جراد حبري، غري حي ، دهن ماشية للطعام ، زيت ( احلليب
، ( عجينة بذور السمسم ) عباد الشمس للطعام ، طحينية 

، عصري بندورة ( فول صواي خممر)اعشاب حبرية حممصة ، توفو 
، كمأة حمفوظة ، مسك ( معدة)ش للطبخ ، معجون بندورة ،كر 

توان ، عصري خضروات للطبخ ، سلطة خضراوات ، 
مستحضرات شوربة اخلضراوات ، خضراوات مطبوخة ، 
خضراوات جمففة ، خضراوات حمفوظة ، خضراوات معلبة ، 
خالصات طحالب للطعام ، لنب خميض ، فشدة خمفوقة ، بياض 

/ ، صفار بيض( زابدي)، لنب رائب ( زابدي)بيض ، لنب رائب 

— —

—
—

—

 In the name of: Sharekat Nambar Wn شركة منرب ون لتجارة املواد الغذائية عادية عامة : أبسم 
Letejarat Almawad Alghthaeya Adiya 
Ama  

 رام هللا والبيرة بيتونيا  :العنوان 
 1والفارس طرام هللا شارع االرسال عمارة النبايل  :عنوان التبليغ 

  3022321151جوال 
 :
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 7  
 

  Trade Mark No.: 31474 30121:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 
  Date: 04/05/2017 11/19/7102 :التاريخ 
فول سوداين مغطى و حمم  : من اجل 
  In the name of: Ziad Jamil Yousef Hamdan زايد مجيل يوسف محدان : أبسم 

يلعووووووووووووو  -طووووووووووووونلكر  :العنوووووووووووونا  
3522533512  

:   1955211917بلعا -طولكرم :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 3  
 

194

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31474 30121:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 
  Date: 04/05/2017 11/19/7102 :التاريخ 
فول سوداين مغطى و حمم  : من اجل 
  In the name of: Ziad Jamil Yousef Hamdan زايد مجيل يوسف محدان : أبسم 

يلعووووووووووووو  -طووووووووووووونلكر  :العنوووووووووووونا  
3522533512  

:   1955211917بلعا -طولكرم :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 3  
 

  

, دراسات السوق, نسخ الواثئق, حتديث مواد الدعاية واعإعال 
إستطالعات , الدعاية واعإعال  اخلارجي, لصق اعإعالانت

نشر نصوص , تنظيم املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب, الروي
خدمات , وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, الدعاية واعإعال 

خدمات جتميع , البيع ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة كانت
تشكيلة من السلع لصاحل الغري، وجلك لتمكني عامة الزابئن من 

معاينتها و شرائها، البيع ابجلملة والتجزئة للحوم والدواجن 
 In the name of: Khaled Nasser Abed خالد انصر عبد قرش : أبسم 

Kirresh  
 رام هللا  :العنوان 

البرية،الشرفة جانب اندي السيارات  :عنوا  التبليغ 
  3043ب.الفلسطينةص

 :

 1 
 

  Trade Mark No.: 31473 31413:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 33 :يف الصنف 

  Date: 04/05/2017 44/43/7411 :التاريخ 
النشاط , عمالادارة اال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 
خدمات املساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية , املكتيب

تنظيم املعارض التجارية للغاايت , لشركات صناعية او جتارية
اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة , االعالنية او التجارية

, جتارية من خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء
حترير , اج  الدعاية واعإعال  وو تروي  املبيعاتخدمات إعداد من

خدمات املساعدة , خدمات عرض عامة, النصوص االعالنية
تروي  , عرض املنتوجات, لتشغيل شركة جتارية على مبدو االمتياز

تروي  , املبيعات يف مزادات عامة, (الطراف اخرى)املبيعات 
شطة خدمات املساعدة لالن, وخدمات ادارة مراكز التسوق

التجارية اليت تتكو  من طلبات معاجلة من خالل شبكات 
االعال  املباشر , وكاالت االسترياد والتصدير, اتصاالت عاملية

شراء )خدمات التوريد لالطراف االخرى , على شبكة كمبيوترات
ادارة , توزيع العينات, (املنتوجات واخلدمات لشركات اخرى

, وكاالت االنباء التجارية ,العالقات العامة, امللفات احملوسبة
أتجري املساحات , اتجري االت البيع, وكاالت االعالانت

املساعدة يف إدارة , نشر مواد الدعاية واعإعال , اعإعالنية
, البحث عن املعلومات لالخرين يف ملفات حاسوب, األعمال

حتضري , النسخ, جتميع املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب
املساعدة يف إدارة األعمال التجارية وو , ال وعمدة الدعاية واعإع

, اعإعال  ابلربيد املباشر, إدارة وعمال فناين التمثيل, الصناعية
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  Trade Mark No.: 31475 30129:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 
  Date: 04/05/2017 11/19/7102 :التاريخ 
فول سوداين مغطى وحمم  : من اجل 
  In the name of: Ziad Jamil Yousef Hamdan زايد مجيل يوسف محدان : أبسم 

يلعوووووووووووو  -طوووووووووووونلكر   :العنوووووووووووونا  
3522533512  

:   1955211917بلعا -طولكرم  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31476 30126:العالمة التجارية رقم 

195

196

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31474 30121:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 
  Date: 04/05/2017 11/19/7102 :التاريخ 
فول سوداين مغطى و حمم  : من اجل 
  In the name of: Ziad Jamil Yousef Hamdan زايد مجيل يوسف محدان : أبسم 

يلعووووووووووووو  -طووووووووووووونلكر  :العنوووووووووووونا  
3522533512  

:   1955211917بلعا -طولكرم :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31475 30129:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 
  Date: 04/05/2017 11/19/7102 :التاريخ 
فول سوداين مغطى وحمم  : من اجل 
  In the name of: Ziad Jamil Yousef Hamdan زايد مجيل يوسف محدان : أبسم 

يلعوووووووووووو  -طوووووووووووونلكر   :العنوووووووووووونا  
3522533512  

:   1955211917بلعا -طولكرم  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31476 30126:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 31475 30129:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 
  Date: 04/05/2017 11/19/7102 :التاريخ 
فول سوداين مغطى وحمم  : من اجل 
  In the name of: Ziad Jamil Yousef Hamdan زايد مجيل يوسف محدان : أبسم 

يلعوووووووووووو  -طوووووووووووونلكر   :العنوووووووووووونا  
3522533512  

:   1955211917بلعا -طولكرم  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31476 30126:العالمة التجارية رقم 

 1 
 

  Trade Mark No.: 31476 61413:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 64 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 71/70/7711 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر اإللكرتونية وأجهزة : من اجل 

التدخني اإللكرتونية؛ السجائر؛ السجائر الصغرية؛ السيجار؛ تبغ 
؛ مستلزمات املدخنني (ليست لغاايت طبية)املضغ؛ بدائل التبغ 

تر السجائر والعلب املعدنية وتتضمن ورق وأانبيب السجائر وفال
للتبغ وعلب ومنافض السجائر والغاليني واألجهزة احملمولة يف 
اجليب للف السجائر والوالعات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ؛ 
أعواد التبغ لغاايت تسخينها؛ األجهزة اإللكرتونية وقطعها 
لغاايت تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق اهلباء الذي 

النيكوتني لالستنشاق؛ حماليل النيكوتني السائلة يتضمن 
لالستخدام يف السجائر اإللكرتونية؛ أجهزة التدخني اإللكرتونية؛ 
السجائر اإللكرتونية؛ السجائر اإللكرتونية كبدائل للسجائر 
التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية الستنشاق اهلباء الذي حيتوي على 

ة للمدخنني؛ مستلزمات النيكوتني؛ أجهزة التبخري الفموي
املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ الطفاايت للسجائر والسيجار 
املسخن ابإلضافة إىل أعواد التبغ املسخنة؛ علب السجائر 

. اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن
 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: أبسم 

S.A.  
 نوشاتيل، سويسرا  0222، 3كواي جينريناود  :العنوان 

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4417

 :
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  Trade Mark No.: 31477 30122:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات توفري االطعمة واملشروابت، االيواء : من اجل 
املؤقت 
شركة جراند ابرك : أبسم 

 للفنادق واإلستجمام 
In the name of: sherket Grand Park lelfanadeq 
welistejamam  

 ،د ل  المص ن   - ا    :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31478 30129:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 

197

  Trade Mark No.: 31477 30122:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات توفري االطعمة واملشروابت، االيواء : من اجل 
املؤقت 
شركة جراند ابرك : أبسم 

 للفنادق واإلستجمام 
In the name of: sherket Grand Park lelfanadeq 
welistejamam  

 ،د ل  المص ن   - ا    :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31478 30129:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 

 1 
 

  Trade Mark No.: 31476 61413:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 64 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 71/70/7711 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر اإللكرتونية وأجهزة : من اجل 

التدخني اإللكرتونية؛ السجائر؛ السجائر الصغرية؛ السيجار؛ تبغ 
؛ مستلزمات املدخنني (ليست لغاايت طبية)املضغ؛ بدائل التبغ 

تر السجائر والعلب املعدنية وتتضمن ورق وأانبيب السجائر وفال
للتبغ وعلب ومنافض السجائر والغاليني واألجهزة احملمولة يف 
اجليب للف السجائر والوالعات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ؛ 
أعواد التبغ لغاايت تسخينها؛ األجهزة اإللكرتونية وقطعها 
لغاايت تسخني السجائر أو التبغ من أجل إطالق اهلباء الذي 

النيكوتني لالستنشاق؛ حماليل النيكوتني السائلة يتضمن 
لالستخدام يف السجائر اإللكرتونية؛ أجهزة التدخني اإللكرتونية؛ 
السجائر اإللكرتونية؛ السجائر اإللكرتونية كبدائل للسجائر 
التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية الستنشاق اهلباء الذي حيتوي على 

ة للمدخنني؛ مستلزمات النيكوتني؛ أجهزة التبخري الفموي
املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ الطفاايت للسجائر والسيجار 
املسخن ابإلضافة إىل أعواد التبغ املسخنة؛ علب السجائر 

. اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن
 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: أبسم 

S.A.  
 نوشاتيل، سويسرا  0222، 3كواي جينريناود  :العنوان 

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  4417

 :
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  Trade Mark No.: 31477 30122:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات توفري االطعمة واملشروابت، االيواء : من اجل 
املؤقت 
شركة جراند ابرك : أبسم 

 للفنادق واإلستجمام 
In the name of: sherket Grand Park lelfanadeq 
welistejamam  

 ،د ل  المص ن   - ا    :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31478 30129:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 

  Trade Mark No.: 31477 30122:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات توفري االطعمة واملشروابت، االيواء : من اجل 
املؤقت 
شركة جراند ابرك : أبسم 

 للفنادق واإلستجمام 
In the name of: sherket Grand Park lelfanadeq 
welistejamam  

 ،د ل  المص ن   - ا    :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31478 30129:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 

198

199

200

خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه : من اجل 
. األعمال وتفعيل النشاط املكتيب

شركة جراند ابرك : أبسم 
 للفنادق واإلستجمام 

In the name of: sherket Grand Park lelfanadeq 
welistejamam  

 ،د ل  المص ن   - ا    :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31479 30125:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات توفري االطعمة واملشروابت، االيواء : من اجل 
املؤقت 
شركة جراند ابرك : أبسم 

 م .خ.للفنادق واالستجمام م
In the name of: shereket Grand Park lelfanadeq 
welistejmam  

  ا   ا ،د ل  المص ن   :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه : من اجل 
. األعمال وتفعيل النشاط املكتيب

شركة جراند ابرك : أبسم 
 للفنادق واإلستجمام 

In the name of: sherket Grand Park lelfanadeq 
welistejamam  

 ،د ل  المص ن   - ا    :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31479 30125:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات توفري االطعمة واملشروابت، االيواء : من اجل 
املؤقت 
شركة جراند ابرك : أبسم 

 م .خ.للفنادق واالستجمام م
In the name of: shereket Grand Park lelfanadeq 
welistejmam  

  ا   ا ،د ل  المص ن   :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه : من اجل 
. األعمال وتفعيل النشاط املكتيب

شركة جراند ابرك : أبسم 
 للفنادق واإلستجمام 

In the name of: sherket Grand Park lelfanadeq 
welistejamam  

 ،د ل  المص ن   - ا    :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31479 30125:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات توفري االطعمة واملشروابت، االيواء : من اجل 
املؤقت 
شركة جراند ابرك : أبسم 

 م .خ.للفنادق واالستجمام م
In the name of: shereket Grand Park lelfanadeq 
welistejmam  

  ا   ا ،د ل  المص ن   :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 
 9  

 

  Trade Mark No.: 31480 30191:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31481 30190:العالمة التجارية رقم 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31480 30191:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31481 30190:العالمة التجارية رقم 
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  In Class: 19 05 :يف الصنف 
  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 

، اانبيب قاسية ذري ( ذري معدنية)مواد بناء : من اجل 
معدنية للمباين، اسفلت وزفت وقار، مباين ذري معدنية 

ذري معدنية ( جمسمات )قابلة للنقل، نصب 
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31482 30197:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

  In Class: 19 05 :يف الصنف 
  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 

، اانبيب قاسية ذري ( ذري معدنية)مواد بناء : من اجل 
معدنية للمباين، اسفلت وزفت وقار، مباين ذري معدنية 

ذري معدنية ( جمسمات )قابلة للنقل، نصب 
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31482 30197:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

  In Class: 19 05 :يف الصنف 
  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 

، اانبيب قاسية ذري ( ذري معدنية)مواد بناء : من اجل 
معدنية للمباين، اسفلت وزفت وقار، مباين ذري معدنية 

ذري معدنية ( جمسمات )قابلة للنقل، نصب 
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31482 30197:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31483 30193:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
، اانبيب قاسية ذري ( ذري معدنية)مواد بناء : من اجل 

معدنية للمباين، اسفلت وزفت وقار، مباين ذري معدنية 
ذري معدنية ( جمسمات )قابلة للنقل، نصب 

شركة سند للموارد : أبسم 
 االنشائية 

In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 5  
 

201

202

203

 9  
 

  Trade Mark No.: 31480 30191:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31481 30190:العالمة التجارية رقم 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31480 30191:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31481 30190:العالمة التجارية رقم 

  In Class: 19 05 :يف الصنف 
  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 

، اانبيب قاسية ذري ( ذري معدنية)مواد بناء : من اجل 
معدنية للمباين، اسفلت وزفت وقار، مباين ذري معدنية 

ذري معدنية ( جمسمات )قابلة للنقل، نصب 
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31482 30197:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 
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204

205

  Trade Mark No.: 31484 30191:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39 35 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
النقل وتغليف وختزين السلع وتنظيم : من اجل 

الرحالت والسفر 
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 01  
  Trade Mark No.: 31485 30199:العالمة التجارية رقم  

  In Class: 35 39 :يف الصنف 
  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 

خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 
. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب

شركة سند للموارد : أبسم 
 م .خ.اإلنشائية م

In the name of: sharekat sanad lel mawared alinshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31487 30192:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
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شركة سند للموارد : أبسم 
 االنشائية 

In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31488 30199:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 36 36 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات التامني، الشؤون التمويلية، الشؤون : من اجل 

املالية، والشؤون العقارية 
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 01  
 

شركة سند للموارد : أبسم 
 االنشائية 

In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31488 30199:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 36 36 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات التامني، الشؤون التمويلية، الشؤون : من اجل 

املالية، والشؤون العقارية 
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 01  
 

206

207

  Trade Mark No.: 31485 30199:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سند للموارد : أبسم 

 م .خ.اإلنشائية م
In the name of: sharekat sanad lel mawared alinshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31487 30192:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب

  Trade Mark No.: 31485 30199:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سند للموارد : أبسم 

 م .خ.اإلنشائية م
In the name of: sharekat sanad lel mawared alinshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31487 30192:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب

  Trade Mark No.: 31485 30199:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سند للموارد : أبسم 

 م .خ.اإلنشائية م
In the name of: sharekat sanad lel mawared alinshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31487 30192:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
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208

209

  Trade Mark No.: 31489 30195:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39 35 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
النقل وتغليف وختزين السلع وتنظيم : من اجل 

الرحالت والسفر 
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31490 30151:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 31492 30157:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 
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 09  
 

  Trade Mark No.: 31493 30153:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
، اانبيب قاسية ذري ( ذري معدنية)مواد بناء : من اجل 

معدنية للمباين، اسفلت وزفت وقار، مباين ذري معدنية 
ذري معدنية ( جمسمات )قابلة للنقل، نصب 

شركة سند للموارد : أبسم 
 االنشائية 

In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 05  
 

210

211

212

  Trade Mark No.: 31490 30151:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 31492 30157:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

  Trade Mark No.: 31490 30151:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 31492 30157:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

  Trade Mark No.: 31490 30151:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 31492 30157:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

  Trade Mark No.: 31494 30151:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :التبليغ عنوان 

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 31495 30159:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 

  Trade Mark No.: 31494 30151:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :التبليغ عنوان 

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 31495 30159:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
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213

214

  Trade Mark No.: 31494 30151:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :التبليغ عنوان 

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 31495 30159:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 

  Trade Mark No.: 31494 30151:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :التبليغ عنوان 

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 31495 30159:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 

  Trade Mark No.: 31494 30151:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :التبليغ عنوان 

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 31495 30159:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 

خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 
. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب

شركة سند للموارد : أبسم 
 االنشائية 

In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 70  
 

  Trade Mark No.: 31496 30156:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 
. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب

شركة سند للموارد : أبسم 
 االنشائية 

In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 70  
 

  Trade Mark No.: 31496 30156:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 
. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب

شركة سند للموارد : أبسم 
 االنشائية 

In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 70  
 

  Trade Mark No.: 31496 30156:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 31497 30152:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 6 6 :الصنف يف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
معادن ذري نفيسة وكل خليط منها، مواد بناء : من اجل 

معدنية، مباين متنقلة معدنية، مواد معدنية خلطوط 
السكك احلديدية، حبال واسالك ذري كهرابئية من 
معادن ذري نفيسة، مصنوعات حدادة، خردوات معدنية 

ة، مواسري واانبيب معدنية، خزائن حفظ الواثئق صغري 
واالشياء الثمينة، منتجات مصنوعة من معادن ذري 

نفيسة ذري واردة يف فئات اخرى، خامات معادن 
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 73  
 

  Trade Mark No.: 31498 30159:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
، اانبيب قاسية ذري ( ذري معدنية)مواد بناء : من اجل 

معدنية للمباين، اسفلت وزفت وقار، مباين ذري معدنية 
ذري معدنية ( جمسمات )قابلة للنقل، نصب 

شركة سند للموارد : أبسم 
 االنشائية 

In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 31499 30155:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

215

216

  Trade Mark No.: 31498 30159:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
، اانبيب قاسية ذري ( ذري معدنية)مواد بناء : من اجل 

معدنية للمباين، اسفلت وزفت وقار، مباين ذري معدنية 
ذري معدنية ( جمسمات )قابلة للنقل، نصب 

شركة سند للموارد : أبسم 
 االنشائية 

In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 31499 30155:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

 22  
 

  Trade Mark No.: 31497 79413:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 6 6 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 73/70/2793 :التاريخ 
اء معدنية، معادن غري نفيسة وكل خليط منها، مواد بن: من اجل 

مباين متنقلة معدنية، مواد معدنية خلطوط السكك احلديدية، 
حبال واسالك غري كهرابئية من معادن غري نفيسة، مصنوعات 
حدادة، خردوات معدنية صغرية، مواسري واانبيب معدنية، خزائن 
حفظ الواثئق واالشياء الثمينة، منتجات مصنوعة من معادن غري 

اخرى، خامات معادن  نفيسة غري واردة يف فئات
 In the name of: sharekat sanad lel شركة سند للموارد االنشائية : أبسم 

mawared al inshaiyeh  
  9البيرة، برج عمار ط :العنوان 

:  اجناز للمحاماة  :وان التبليغ عن
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  Trade Mark No.: 31498 30159:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
، اانبيب قاسية ذري ( ذري معدنية)مواد بناء : من اجل 

معدنية للمباين، اسفلت وزفت وقار، مباين ذري معدنية 
ذري معدنية ( جمسمات )قابلة للنقل، نصب 

شركة سند للموارد : أبسم 
 االنشائية 

In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 31499 30155:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Trade Mark No.: 31498 30159:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
، اانبيب قاسية ذري ( ذري معدنية)مواد بناء : من اجل 

معدنية للمباين، اسفلت وزفت وقار، مباين ذري معدنية 
ذري معدنية ( جمسمات )قابلة للنقل، نصب 

شركة سند للموارد : أبسم 
 االنشائية 

In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 31499 30155:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Trade Mark No.: 31498 30159:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
، اانبيب قاسية ذري ( ذري معدنية)مواد بناء : من اجل 

معدنية للمباين، اسفلت وزفت وقار، مباين ذري معدنية 
ذري معدنية ( جمسمات )قابلة للنقل، نصب 

شركة سند للموارد : أبسم 
 االنشائية 

In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 31499 30155:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأذطية الرأس : من اجل 

شركة مصنع السمو : أبسم 
 للصناعات االنشائية 

In the name of: SHAREKIT MASNA AL SOMW 
LELSENA AT ALENSHAYEYAH  

تلفوووون  , ف وووود   -نوووو يلال :العنوووونا  
3522111615  
تلفون ,رفيداي -انبلس :عنوان التبليغ 
1955110602  

 :

 

 79  
 

  Trade Mark No.: 31500 30911:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37 32 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
انشاء املباين واالصالح وخدمات الرتكيب او : من اجل 
التجميع 

شركة املشاريع املثالية : أبسم 
 لالدارة و االستثمار 

In the name of: Ideal For Managing Projects and 
Investment  

-خلوووودا -دموووو   -اال د  :العنووونا  
 ع    يصف  الت  

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا : مالحظة 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأذطية الرأس : من اجل 

شركة مصنع السمو : أبسم 
 للصناعات االنشائية 

In the name of: SHAREKIT MASNA AL SOMW 
LELSENA AT ALENSHAYEYAH  

تلفوووون  , ف وووود   -نوووو يلال :العنوووونا  
3522111615  
تلفون ,رفيداي -انبلس :عنوان التبليغ 
1955110602  

 :

 

 79  
 

  Trade Mark No.: 31500 30911:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37 32 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
انشاء املباين واالصالح وخدمات الرتكيب او : من اجل 
التجميع 

شركة املشاريع املثالية : أبسم 
 لالدارة و االستثمار 

In the name of: Ideal For Managing Projects and 
Investment  

-خلوووودا -دموووو   -اال د  :العنووونا  
 ع    يصف  الت  

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا : مالحظة 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأذطية الرأس : من اجل 

شركة مصنع السمو : أبسم 
 للصناعات االنشائية 

In the name of: SHAREKIT MASNA AL SOMW 
LELSENA AT ALENSHAYEYAH  

تلفوووون  , ف وووود   -نوووو يلال :العنوووونا  
3522111615  
تلفون ,رفيداي -انبلس :عنوان التبليغ 
1955110602  

 :

 

 79  
 

  Trade Mark No.: 31500 30911:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37 32 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
انشاء املباين واالصالح وخدمات الرتكيب او : من اجل 
التجميع 

شركة املشاريع املثالية : أبسم 
 لالدارة و االستثمار 

In the name of: Ideal For Managing Projects and 
Investment  

-خلوووودا -دموووو   -اال د  :العنووونا  
 ع    يصف  الت  

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 76  
 

  Trade Mark No.: 31501 30910:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

األعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شتيفتونغ -سيديل-هانس: أبسم 

 . يف.اي
In the name of: Hanns-Seidel-Stiftung e.V.  

, 00اليا يتشتراسووووووووووو   :العنووووووووووونا  
 الم ن   , م ننخ, 23606

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

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

 مبعزل عن العالمة 
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 72  
 

  Trade Mark No.: 31502 30917:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات االتصاالت : من اجل 

شتيفتونغ -سيديل-هانس: أبسم 
 . يف.اي

In the name of: Hanns-Seidel-Stiftung e.V.  

, 00اليا يتشتراسووووووووووو   :العنووووووووووونا  
 الم ن   , م ننخ, 23606

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 79  
 

219

220

حق احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 76  
 

  Trade Mark No.: 31501 30910:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

األعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شتيفتونغ -سيديل-هانس: أبسم 

 . يف.اي
In the name of: Hanns-Seidel-Stiftung e.V.  

, 00اليا يتشتراسووووووووووو   :العنووووووووووونا  
 الم ن   , م ننخ, 23606

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

حق احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 76  
 

  Trade Mark No.: 31501 30910:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

األعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شتيفتونغ -سيديل-هانس: أبسم 

 . يف.اي
In the name of: Hanns-Seidel-Stiftung e.V.  

, 00اليا يتشتراسووووووووووو   :العنووووووووووونا  
 الم ن   , م ننخ, 23606

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

حق احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 76  
 

  Trade Mark No.: 31501 30910:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

األعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شتيفتونغ -سيديل-هانس: أبسم 

 . يف.اي
In the name of: Hanns-Seidel-Stiftung e.V.  

, 00اليا يتشتراسووووووووووو   :العنووووووووووونا  
 الم ن   , م ننخ, 23606

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

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

 مبعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 31503 30913:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 10 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
, التدريب, خدمات التعليم والتهييب: من اجل 

األنشطة الرايضية والثقافية , الرتفيه
شتيفتونغ -سيديل-هانس: أبسم 

 . يف.اي
In the name of: Hanns-Seidel-Stiftung e.V.  

, 00اليا يتشتراسووووووووووو   :العنووووووووووونا  
 الم ن   , م ننخ, 23606

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 75  
 

221

222

حق احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 76  
 

  Trade Mark No.: 31501 30910:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

األعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شتيفتونغ -سيديل-هانس: أبسم 

 . يف.اي
In the name of: Hanns-Seidel-Stiftung e.V.  

, 00اليا يتشتراسووووووووووو   :العنووووووووووونا  
 الم ن   , م ننخ, 23606

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

  Trade Mark No.: 31504 30911:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االرشاد واملساعدة يف , األعمال وتفعيل النشاط املكتيب
االرشاد واملساعدة يف ادارة االعمال , ادارة االعمال

خدمات التخطيط واالستشارات والتقييم , التجارية
لتحليل وتوفري املعلومات كلها املتعلقة ابالعمال وا

خدمات التنبؤات االقتصادية واالرشاد , والتجارة
, دراسات السوق, تقييم فرص االعمال, االقتصادي

حتضري االحصاءات اخلاصة , توقعات اجتاهات االعمال
دراسات البياانت االحصائية املتعلقة , ابالعمال

املعلومات , تمويل الصغريابملشاريع االستثمارية ذات ال
تنظيم , االرشادات مبا يتعلق ابخلدمات امليكورة

, جتنيد املوظفني, املعارض للغاايت التجارية والرتوجيية
استشارات ادارة شؤون املوظفني 

, ذرين فور ذروث فاند: أبسم 
, .ايه.ساوت ايست يوروب اس

 سيف -سيكاف

In the name of: Green For Growth Fund, Southeast 
Europe S.A., SICAV-SIF  

, ينل فوووووو  د  ييوووووو ل, 11 :العنوووووونا  
 لنيس م ن غ , ي رترانك 2353

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 

  Trade Mark No.: 31504 40513:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 45 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 10/15/7100 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه األعمال : من اجل 

, االرشاد واملساعدة يف ادارة االعمال, ط املكتيبوتفعيل النشا
خدمات التخطيط , االرشاد واملساعدة يف ادارة االعمال التجارية

واالستشارات والتقييم والتحليل وتوفري املعلومات كلها املتعلقة 
خدمات التنبؤات االقتصادية واالرشاد , ابالعمال والتجارة

توقعات , ت السوقدراسا, تقييم فرص االعمال, االقتصادي
, حتضري االحصاءات اخلاصة ابالعمال, اجتاهات االعمال

دراسات البياانت االحصائية املتعلقة ابملشاريع االستثمارية ذات 
املعلومات االرشادات مبا يتعلق ابخلدمات , التمويل الصغري

جتنيد , تنظيم املعارض للغاايت التجارية والرتوجيية, املذكورة
رات ادارة شؤون املوظفني استشا, املوظفني
, غرين فور غروث فاند: أبسم 

, .ايه.ساوت ايست يوروب اس
 سيف -سيكاف

In the name of: Green For Growth Fund, Southeast 
Europe S.A., SICAV-SIF  

, ب ليفوووووووال  ل  وووووووا , 41 :العنووووووو ا  
 ل كسيمب لغ , بيرترانج 0808

/  :ان التبليغ عنو 
  

 :
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  Trade Mark No.: 31504 30911:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االرشاد واملساعدة يف , األعمال وتفعيل النشاط املكتيب
االرشاد واملساعدة يف ادارة االعمال , ادارة االعمال

خدمات التخطيط واالستشارات والتقييم , التجارية
لتحليل وتوفري املعلومات كلها املتعلقة ابالعمال وا

خدمات التنبؤات االقتصادية واالرشاد , والتجارة
, دراسات السوق, تقييم فرص االعمال, االقتصادي

حتضري االحصاءات اخلاصة , توقعات اجتاهات االعمال
دراسات البياانت االحصائية املتعلقة , ابالعمال

املعلومات , تمويل الصغريابملشاريع االستثمارية ذات ال
تنظيم , االرشادات مبا يتعلق ابخلدمات امليكورة

, جتنيد املوظفني, املعارض للغاايت التجارية والرتوجيية
استشارات ادارة شؤون املوظفني 

, ذرين فور ذروث فاند: أبسم 
, .ايه.ساوت ايست يوروب اس

 سيف -سيكاف

In the name of: Green For Growth Fund, Southeast 
Europe S.A., SICAV-SIF  

, ينل فوووووو  د  ييوووووو ل, 11 :العنوووووونا  
 لنيس م ن غ , ي رترانك 2353

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31505 00333:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36 03 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 30/33/7300 :التاريخ 
, الشؤون العقارية, الشؤون املالية, التمويلية الشؤون: من اجل 

خدمات جتنيد , خدمات االستثمار والتمويل, اخلدمات البنكية
خدمات كتابة , متويل وتقدمي وترتيب القروض, االموال

, خدمات استثمارات التمويل وادارة التمويالت, التعهدات
خدمات ختطيط , خدمات متويل الشركات, خدمات الضماانت

خدمات االرشاد واالستشارات , الت واالستثماراتالتموي
وتقدمي املعلومات واملساعدة والتحليل والتقييم املتعلقة ابخلدمات 

استثمار االموال , تقييم التمويالت, املذكورة
, .ايه.ساوت ايست يوروب اس, غرين فور غروث فاند: أبسم 

 سيف -سيكاف
In the name of: Green For Growth 
Fund, Southeast Europe S.A., SICAV-
SIF  

, بيرتووووووووورا   0808, ب ليفووووووووو       ووووووووو  , 41 :العنووووووووو ا  
 ل كسيمب  غ 

/  :ان التبليغ عنو 
  

 :

 

 
 
 

 

  Trade Mark No.: 31504 40513:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 45 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 10/15/7100 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه األعمال : من اجل 

, االرشاد واملساعدة يف ادارة االعمال, ط املكتيبوتفعيل النشا
خدمات التخطيط , االرشاد واملساعدة يف ادارة االعمال التجارية

واالستشارات والتقييم والتحليل وتوفري املعلومات كلها املتعلقة 
خدمات التنبؤات االقتصادية واالرشاد , ابالعمال والتجارة

توقعات , ت السوقدراسا, تقييم فرص االعمال, االقتصادي
, حتضري االحصاءات اخلاصة ابالعمال, اجتاهات االعمال

دراسات البياانت االحصائية املتعلقة ابملشاريع االستثمارية ذات 
املعلومات االرشادات مبا يتعلق ابخلدمات , التمويل الصغري

جتنيد , تنظيم املعارض للغاايت التجارية والرتوجيية, املذكورة
رات ادارة شؤون املوظفني استشا, املوظفني
, غرين فور غروث فاند: أبسم 

, .ايه.ساوت ايست يوروب اس
 سيف -سيكاف

In the name of: Green For Growth Fund, Southeast 
Europe S.A., SICAV-SIF  

, ب ليفوووووووال  ل  وووووووا , 41 :العنووووووو ا  
 ل كسيمب لغ , بيرترانج 0808

/  :ان التبليغ عنو 
  

 :
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  Trade Mark No.: 31504 30911:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االرشاد واملساعدة يف , األعمال وتفعيل النشاط املكتيب
االرشاد واملساعدة يف ادارة االعمال , ادارة االعمال

خدمات التخطيط واالستشارات والتقييم , التجارية
لتحليل وتوفري املعلومات كلها املتعلقة ابالعمال وا

خدمات التنبؤات االقتصادية واالرشاد , والتجارة
, دراسات السوق, تقييم فرص االعمال, االقتصادي

حتضري االحصاءات اخلاصة , توقعات اجتاهات االعمال
دراسات البياانت االحصائية املتعلقة , ابالعمال

املعلومات , تمويل الصغريابملشاريع االستثمارية ذات ال
تنظيم , االرشادات مبا يتعلق ابخلدمات امليكورة

, جتنيد املوظفني, املعارض للغاايت التجارية والرتوجيية
استشارات ادارة شؤون املوظفني 

, ذرين فور ذروث فاند: أبسم 
, .ايه.ساوت ايست يوروب اس

 سيف -سيكاف

In the name of: Green For Growth Fund, Southeast 
Europe S.A., SICAV-SIF  

, ينل فوووووو  د  ييوووووو ل, 11 :العنوووووونا  
 لنيس م ن غ , ي رترانك 2353

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 30  
 

  Trade Mark No.: 31506 30916:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42 17 :يف الصنف 

  Date: 07/05/2017 12/19/7102 :التاريخ 
االستشارت يف جماالت توفري الطاقة ومحاية : من اجل 

خدمات , البيئة والدميومة املندرجة ضمن هيه الفئة
االستشارات املتعلقة بكفائة الطاقة 

, ذرين فور ذروث فاند: أبسم 
, .ايه.ساوت ايست يوروب اس

 سيف -سيكاف

In the name of: Green For Growth Fund, Southeast 
Europe S.A., SICAV-SIF  

, ينل فوووووو  د  ييوووووو ل, 11 :العنوووووونا  
 لنيس م ن غ , ي رترانك 2353

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 37  
 

  Trade Mark No.: 31509 30915:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 08/05/2017 19/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
دمحم عبد املنعم اسحق : أبسم 

 التميمي 
In the name of: Mohamad Abed Almonem Ishaq Al 
Tamimi  

 ا    المنووووووو  ة عووووووو     :العنووووووونا  
 النيضو دم  ة ال كرا 

مكتب 1رام هللا عمارة طنوس ط  :عنوان التبليغ 
  1965522719جوال  111

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 33  
 

  Trade Mark No.: 31509 30915:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 08/05/2017 19/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
دمحم عبد املنعم اسحق : أبسم 

 التميمي 
In the name of: Mohamad Abed Almonem Ishaq Al 
Tamimi  

 ا    المنووووووو  ة عووووووو     :العنووووووونا  
 النيضو دم  ة ال كرا 

مكتب 1رام هللا عمارة طنوس ط  :عنوان التبليغ 
  1965522719جوال  111

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 33  
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  Trade Mark No.: 31512 30907:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 08/05/2017 19/19/7102 :التاريخ 
مكسرات : من اجل 

شركة طيبة القدس للنب و : أبسم 
 املكسرات مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharikat Tayba Alquds Lilbon 
Walmokasarat Mosahama khososiya  

سوووووووردا  ا    الشووووووو     :العنووووووونا  
 الري س  
رام هللا شارع االرسال مركز االسراء  :عنوان التبليغ 

  1955655611التجاري الطابق الرابع جوال 
 :

 

 39  
 

  Trade Mark No.: 31514 30901:العالمة التجارية رقم 

226

227

  Trade Mark No.: 31509 30915:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 08/05/2017 19/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
دمحم عبد املنعم اسحق : أبسم 

 التميمي 
In the name of: Mohamad Abed Almonem Ishaq Al 
Tamimi  

 ا    المنووووووو  ة عووووووو     :العنووووووونا  
 النيضو دم  ة ال كرا 

مكتب 1رام هللا عمارة طنوس ط  :عنوان التبليغ 
  1965522719جوال  111

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 33  
 

 

  Trade Mark No.: 31512 30907:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 08/05/2017 19/19/7102 :التاريخ 
مكسرات : من اجل 

شركة طيبة القدس للنب و : أبسم 
 املكسرات مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharikat Tayba Alquds Lilbon 
Walmokasarat Mosahama khososiya  

سوووووووردا  ا    الشووووووو     :العنووووووونا  
 الري س  
رام هللا شارع االرسال مركز االسراء  :عنوان التبليغ 

  1955655611التجاري الطابق الرابع جوال 
 :

 

 39  
 

  Trade Mark No.: 31514 30901:العالمة التجارية رقم 

 33  
 

  Trade Mark No.: 31510 31513:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 14 11 :يف الصنف 

  Date: 08/05/2017 30/35/7312 :التاريخ 
، اساور جموهرات ، داببيس للزينة ( جموهرات )متائم : من اجل 

، حلي صغرية ( جموهرات)، قالئد سلسلية ( جموهرات )
، ذهب غري ( جموهرات)، ماس ، خيوط ذهبية ( جموهرات )

،  ، جموهرات( جموهرات)، عاج ( مصفح)مشغول أو مطروق 
، جموهرات من الكهرمان االصفر ، ( صناديق)علب جموهرات 

، ( جموهرات)، آللئ ( جموهرات )، حلي ( جموهرات)قالئد 
، أحجار شبه كرمية ، ساعات ، ساعات يد ( جموهرات)خوامت 

 In the name of: Mohamad Abed دمحم عبد املنعم اسحق التميمي : أبسم 
Almonem Ishaq Al Tamimi  

 رام هللا المنارة شارع النهضة عمارة البكري  :العنوان 

 جوال 131مكتب 1رام هللا عمارة طنوس ط  :عنوان التبليغ 
3527722735  

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق احلماية املطلق : 
ابستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

 ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

 31  
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  Trade Mark No.: 31512 30907:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 08/05/2017 19/19/7102 :التاريخ 
مكسرات : من اجل 

شركة طيبة القدس للنب و : أبسم 
 املكسرات مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharikat Tayba Alquds Lilbon 
Walmokasarat Mosahama khososiya  

سوووووووردا  ا    الشووووووو     :العنووووووونا  
 الري س  
رام هللا شارع االرسال مركز االسراء  :عنوان التبليغ 

  1955655611التجاري الطابق الرابع جوال 
 :

 

 39  
 

  Trade Mark No.: 31514 30901:العالمة التجارية رقم 

 

  Trade Mark No.: 31512 30907:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 08/05/2017 19/19/7102 :التاريخ 
مكسرات : من اجل 

شركة طيبة القدس للنب و : أبسم 
 املكسرات مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharikat Tayba Alquds Lilbon 
Walmokasarat Mosahama khososiya  

سوووووووردا  ا    الشووووووو     :العنووووووونا  
 الري س  
رام هللا شارع االرسال مركز االسراء  :عنوان التبليغ 

  1955655611التجاري الطابق الرابع جوال 
 :

 

 39  
 

  Trade Mark No.: 31514 30901:العالمة التجارية رقم 

  In Class: 2 7 :يف الصنف 
  Date: 08/05/2017 19/19/7102 :التاريخ 

الدهاانت والورنيش وطالء اللك ، املواد : من اجل 
احلافظة ضد الصدأ وضد تلف اخلشب ، املواد امللونة 
، مثبتات األلوان ، الراتينجات الطبيعية اخلام ، معادن 
على شكل رقائق وعلى شكل مسحوق للدهانني 

واملزخرفني والطباعني والفنانني 
الشركة االملانية اللبنانية : أبسم 

 للصناعة 
In the name of: German Lebanese Co. for Industry (GLC)  

المن،قوووو  –مدينووو الع وون   :العنوونا  
 –ب  1الق،عوووو  –الصووون د و با ج 

 مصر  -الق جرة  -يلنو المح جر 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 36  
 

  Trade Mark No.: 31515 30909:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 08/05/2017 19/19/7102 :التاريخ 
الدهاانت والورنيش وطالء اللك ، املواد : من اجل 

احلافظة ضد الصدأ وضد تلف اخلشب ، املواد امللونة 
، مثبتات األلوان ، الراتينجات الطبيعية اخلام ، معادن 

 53  
 

  Trade Mark No.: 31514 51313:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 2 :يف الصنف 

  Date: 08/05/2017 80/83/2812 :التاريخ 
الدهاانت والورنيش وطالء اللك ، املواد احلافظة ضد : من اجل 

الصدأ وضد تلف اخلشب ، املواد امللونة ، مثبتات األلوان ، 
رقائق وعلى شكل  الراتينجات الطبيعية اخلام ، معادن على شكل

مسحوق للدهانني واملزخرفني والطباعني والفنانني 
 .In the name of: German Lebanese Co الشركة االملانية اللبنانية للصناعة : أبسم 

for Industry (GLC)  
 –المنطقووول العووون، جل       –مدينووول الع ووو    :العنووو ا  
 معر  -الق،هرة  -بل ك المح،جر  –   1القطعل 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :
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  Trade Mark No.: 31515 61313:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 2 :يف الصنف 

  Date: 08/05/2017 80/83/2812 :التاريخ 
الدهاانت والورنيش وطالء اللك ، املواد احلافظة ضد : من اجل 

الصدأ وضد تلف اخلشب ، املواد امللونة ، مثبتات األلوان ، 
الراتينجات الطبيعية اخلام ، معادن على شكل رقائق وعلى شكل 

والفنانني  مسحوق للدهانني واملزخرفني والطباعني
 .In the name of: German Lebanese Co ملانية اللبنانية للصناعة الشركة اال: أبسم 

for Industry (GLC)  
 –المنطقووول العووون، جل       –مدينووول الع ووو    :العنووو ا  
 معر  -الق،هرة  -بل ك المح،جر  –   1القطعل 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

  



154العدد العرشون 2017/11/7 على شكل رقائق وعلى شكل مسحوق للدهانني 
واملزخرفني والطباعني والفنانني 

الشركة االملانية اللبنانية : أبسم 
 للصناعة 

In the name of: German Lebanese Co. for Industry (GLC)  

المن،قوووو  –مدينووو الع وون   :العنوونا  
 –ب  1الق،عوووو  –الصووون د و با ج 

 مصر  -الق جرة  -يلنو المح جر 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 32  
 

  Trade Mark No.: 31516 30906:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 08/05/2017 19/19/7102 :التاريخ 
الدهاانت والورنيش وطالء اللك ، املواد : من اجل 

احلافظة ضد الصدأ وضد تلف اخلشب ، املواد امللونة 
، مثبتات األلوان ، الراتينجات الطبيعية اخلام ، معادن 
على شكل رقائق وعلى شكل مسحوق للدهانني 

واملزخرفني والطباعني والفنانني 

230

231

الشركة االملانية اللبنانية : أبسم 
 للصناعة 

In the name of: German Lebanese Co. for Industry (GLC)  

المن،قوووو  –مدينووو الع وون   :العنوونا  
 –ب  1الق،عوووو  –الصووون د و با ج 

 مصر  -الق جرة  -يلنو المح جر 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 39  
 

  Trade Mark No.: 31529 30975:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 09/05/2017 15/19/7102 :التاريخ 
عدا )الورق والورق املقوى ومنتجاته : من اجل 

؛ مواد التغليف والتعبئة (املنتجات ألذراض القرطاسية
املصنوعة من املواد البالستيكية؛ املطبوعات ومواد 
جتليد الكتب؛ الواثئق املطبوعة واملنشورات املطبوعة 
والتقوميات واعالانت كبرية وصور فوتوذرافية والفواتري 

ختام؛ألبومات؛ فراشي واللوحات وامللصقات واال
وروالت الدهان او التلوين 

 73  
 

  Trade Mark No.: 31516 71513:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 2 :يف الصنف 

  Date: 08/05/2017 80/85/2813 :التاريخ 
الدهاانت والورنيش وطالء اللك ، املواد احلافظة ضد : ن اجل م

الصدأ وضد تلف اخلشب ، املواد امللونة ، مثبتات األلوان ، 
الراتينجات الطبيعية اخلام ، معادن على شكل رقائق وعلى شكل 

مسحوق للدهانني واملزخرفني والطباعني والفنانني 
 .In the name of: German Lebanese Co الشركة االملانية اللبنانية للصناعة : أبسم 

for Industry (GLC)  
 –المنطقووول العووون، جل       –مدينووول الع ووو    :العنووو ا  
 معر  -الق،هرة  -بل ك المح،جر  –   1القطعل 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

  

 83  
 

  Trade Mark No.: 31529 82513:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 21 :يف الصنف 

  Date: 09/05/2017 93/95/1922 :التاريخ 
ت عدا املنتجا)الورق والورق املقوى ومنتجاته : من اجل 

؛ مواد التغليف والتعبئة املصنوعة من املواد (ألغراض القرطاسية
البالستيكية؛ املطبوعات ومواد جتليد الكتب؛ الواثئق املطبوعة 
واملنشورات املطبوعة والتقوميات واعالانت كبرية وصور 
فوتوغرافية والفواتري واللوحات وامللصقات واالختام؛ألبومات؛ 

لوين فراشي وروالت الدهان او الت
 In the name of: Fathi Ibrahim فتحي ابراهيم حممود برميل : أبسم 

Mahmoud Barmil  
تلفووووو   / فلسووووو ي   –الدوحووووو   –بيووووو  ل ووووو   :العنووووو ا  

7261272  
– –

تلفون / فلسطني  –الدوحة  –بيت حلم  :عنوان التبليغ 
1252111  

 : –
–

 

  

 63  
 
 

 

  Trade Mark No.: 31515 61313:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 2 :يف الصنف 

  Date: 08/05/2017 80/83/2812 :التاريخ 
الدهاانت والورنيش وطالء اللك ، املواد احلافظة ضد : من اجل 

الصدأ وضد تلف اخلشب ، املواد امللونة ، مثبتات األلوان ، 
الراتينجات الطبيعية اخلام ، معادن على شكل رقائق وعلى شكل 

والفنانني  مسحوق للدهانني واملزخرفني والطباعني
 .In the name of: German Lebanese Co ملانية اللبنانية للصناعة الشركة اال: أبسم 

for Industry (GLC)  
 –المنطقووول العووون، جل       –مدينووول الع ووو    :العنووو ا  
 معر  -الق،هرة  -بل ك المح،جر  –   1القطعل 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :
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232

الشركة االملانية اللبنانية : أبسم 
 للصناعة 

In the name of: German Lebanese Co. for Industry (GLC)  

المن،قوووو  –مدينووو الع وون   :العنوونا  
 –ب  1الق،عوووو  –الصووون د و با ج 

 مصر  -الق جرة  -يلنو المح جر 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 39  
 

  Trade Mark No.: 31529 30975:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 09/05/2017 15/19/7102 :التاريخ 
عدا )الورق والورق املقوى ومنتجاته : من اجل 

؛ مواد التغليف والتعبئة (املنتجات ألذراض القرطاسية
املصنوعة من املواد البالستيكية؛ املطبوعات ومواد 
جتليد الكتب؛ الواثئق املطبوعة واملنشورات املطبوعة 
والتقوميات واعالانت كبرية وصور فوتوذرافية والفواتري 

ختام؛ألبومات؛ فراشي واللوحات وامللصقات واال
وروالت الدهان او التلوين 

 

  Trade Mark No.: 31530 13513:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 33 :يف الصنف 

  Date: 09/05/2017 30/35/7332 :التاريخ 
؛ تركيبات ]صنابري[متديدات صحية؛ حنفيات: من اجل 

] مقصورات[؛حجريات ]دورات مياه[االستحمام؛ مراحيض 
؛ مغاسل؛ مغاسل )ابنيو)حلمام الدوش؛ أحواض استحمام 

خلط ملواسري  حنفيات; ( أجزاء من متديدات صحية(لليدين
حنفيات صنابري ملواسري املاء ،سدادات صطمات -املاء

معدات للحمام ، لوازم للحمام ، لوازم تدفئة للحمام -للمواسري
، معدات للحمام ، مثبتات مواسري احلمام ، شطافات ، حجرات 

فالتر ملياه الشرب،فوهات مانعة ( متديدات صحية)نظيفة 
املياه واألغراض الصحية ، النتشار ماء احلنفيات ، امدادات 

خزان الضغط ، املصارف األرضية ، املرشات ، نوافري ، قطع 
أانبيب املياه ، معدات سباكة األدوات الصحية ، أجهزة التدفئة، 

، حلقات [للتسخني]أجهزة لتجميع الطاقة احلرارية الشمسية 
أجزاء من متديدات ]حلنفيات املياه، مغاسل لليدين [ ُجَلب  ]شد 

لوازم تنظيم ألجهزة ومواسري املاء أو الغاز ، لوازم سالمة [ صحية
ألجهزة ومواسري املاء أو الغاز، منشآت تنقية املاء أجهزة وآالت 
لتنقية املاء ،أجهزة ومنشآت إلزالة عسر املاء منشآت إمداد 
املياه، مواسري مياه للتمديدات الصحية ،منشآت ري آلية ، 

زة لتدفق املاء الدوامي آالت ري ألغراض زراعية ، أجه

—

—

 In the name of: Fathi Ibrahim فتحي ابراهيم حممود برميل : أبسم 
Mahmoud Barmil  

تلفووووو   / فلسووووو ي   –الدوحووووو   –بيووووو  ل ووووو   :العنووووو ا  
7261272  

– –

تلفون / فلسطني  –الدوحة  –بيت حلم  :عنوان التبليغ 
7253272  

 : –
–

 83  
 

  Trade Mark No.: 31529 82513:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 21 :يف الصنف 

  Date: 09/05/2017 93/95/1922 :التاريخ 
ت عدا املنتجا)الورق والورق املقوى ومنتجاته : من اجل 

؛ مواد التغليف والتعبئة املصنوعة من املواد (ألغراض القرطاسية
البالستيكية؛ املطبوعات ومواد جتليد الكتب؛ الواثئق املطبوعة 
واملنشورات املطبوعة والتقوميات واعالانت كبرية وصور 
فوتوغرافية والفواتري واللوحات وامللصقات واالختام؛ألبومات؛ 

لوين فراشي وروالت الدهان او الت
 In the name of: Fathi Ibrahim فتحي ابراهيم حممود برميل : أبسم 

Mahmoud Barmil  
تلفووووو   / فلسووووو ي   –الدوحووووو   –بيووووو  ل ووووو   :العنووووو ا  

7261272  
– –

تلفون / فلسطني  –الدوحة  –بيت حلم  :عنوان التبليغ 
1252111  

 : –
–
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، حلي صغرية جموهرات ، ماس ( جموهرا)قالئد سلسلية 
، ( صناديق)، اقراط ، جموهرات ، علب جموهرات 

ميداليات ، احجار كرمية ، خوامت جموهرات ، ساعات 
يد 

شركة ابلتامي للتجارة : أبسم 
 العامة مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Paltime Liltijarah Alamah 
Mosahama Khososiya  

 ا    المن،قووو الصوون د و  :العنوونا  
  2ع    اال      ا 

رام هللا املنطقة الصناعية شارع االايم  :عنوان التبليغ 
  5رقم 

 :

 

 10  
 

  Trade Mark No.: 31532 30937:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 09/05/2017 15/19/7102 :التاريخ 
. مواد البناء: من اجل 

  .In the name of: TZAH SERAFON LTD . تزاح سيفارون مليتد: أبسم 
سوووديريت  ووو ي ا بووو    20 :العنووونا  

 اعكلن ا اسراي   . ل ف
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

يب املياه ، معدات سباكة املرشات ، نوافري ، قطع أانب
األدوات الصحية ، أجهزة التدفئة، أجهزة لتجميع 

، حلقات شد [للتسخني]الطاقة احلرارية الشمسية 
أجزاء من ]حلنفيات املياه، مغاسل لليدين [ ُجَلب  ]

لوازم تنظيم ألجهزة ومواسري املاء أو [ متديدات صحية
لغاز، الغاز ، لوازم سالمة ألجهزة ومواسري املاء أو ا

منشآت تنقية املاء أجهزة وآالت لتنقية املاء ،أجهزة 
ومنشآت إلزالة عسر املاء منشآت إمداد املياه، مواسري 
مياه للتمديدات الصحية ،منشآت ري آلية ، آالت 

ري ألذراض زراعية ، أجهزة لتدفق املاء الدوامي 
فتحي ابراهيم حممود : أبسم 
 برميل 

In the name of: Fathi Ibrahim Mahmoud Barmil  

 –الدي ووووو  –ي وووو  لحووووا  :العنوووونا  
  2551626تلفن  / فلس، ر 

– –

/ فلسطني  –الدوحة  –بيت حلم  :عنوان التبليغ 
  7290676تلفون 

 : – –

 

 11  
 

  Trade Mark No.: 31531 30930:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 14 01 :يف الصنف 

  Date: 09/05/2017 15/19/7102 :التاريخ 
خرز لصناعة اجملوهرات ، اساور جموهرات ، : من اجل 

233

يب املياه ، معدات سباكة املرشات ، نوافري ، قطع أانب
األدوات الصحية ، أجهزة التدفئة، أجهزة لتجميع 

، حلقات شد [للتسخني]الطاقة احلرارية الشمسية 
أجزاء من ]حلنفيات املياه، مغاسل لليدين [ ُجَلب  ]

لوازم تنظيم ألجهزة ومواسري املاء أو [ متديدات صحية
لغاز، الغاز ، لوازم سالمة ألجهزة ومواسري املاء أو ا

منشآت تنقية املاء أجهزة وآالت لتنقية املاء ،أجهزة 
ومنشآت إلزالة عسر املاء منشآت إمداد املياه، مواسري 
مياه للتمديدات الصحية ،منشآت ري آلية ، آالت 

ري ألذراض زراعية ، أجهزة لتدفق املاء الدوامي 
فتحي ابراهيم حممود : أبسم 
 برميل 

In the name of: Fathi Ibrahim Mahmoud Barmil  

 –الدي ووووو  –ي وووو  لحووووا  :العنوووونا  
  2551626تلفن  / فلس، ر 

– –

/ فلسطني  –الدوحة  –بيت حلم  :عنوان التبليغ 
  7290676تلفون 

 : – –

 

 11  
 

  Trade Mark No.: 31531 30930:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 14 01 :يف الصنف 

  Date: 09/05/2017 15/19/7102 :التاريخ 
خرز لصناعة اجملوهرات ، اساور جموهرات ، : من اجل 

 

  Trade Mark No.: 31530 13513:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 33 :يف الصنف 

  Date: 09/05/2017 30/35/7332 :التاريخ 
؛ تركيبات ]صنابري[متديدات صحية؛ حنفيات: من اجل 

] مقصورات[؛حجريات ]دورات مياه[االستحمام؛ مراحيض 
؛ مغاسل؛ مغاسل )ابنيو)حلمام الدوش؛ أحواض استحمام 

خلط ملواسري  حنفيات; ( أجزاء من متديدات صحية(لليدين
حنفيات صنابري ملواسري املاء ،سدادات صطمات -املاء

معدات للحمام ، لوازم للحمام ، لوازم تدفئة للحمام -للمواسري
، معدات للحمام ، مثبتات مواسري احلمام ، شطافات ، حجرات 

فالتر ملياه الشرب،فوهات مانعة ( متديدات صحية)نظيفة 
املياه واألغراض الصحية ، النتشار ماء احلنفيات ، امدادات 

خزان الضغط ، املصارف األرضية ، املرشات ، نوافري ، قطع 
أانبيب املياه ، معدات سباكة األدوات الصحية ، أجهزة التدفئة، 

، حلقات [للتسخني]أجهزة لتجميع الطاقة احلرارية الشمسية 
أجزاء من متديدات ]حلنفيات املياه، مغاسل لليدين [ ُجَلب  ]شد 

لوازم تنظيم ألجهزة ومواسري املاء أو الغاز ، لوازم سالمة [ صحية
ألجهزة ومواسري املاء أو الغاز، منشآت تنقية املاء أجهزة وآالت 
لتنقية املاء ،أجهزة ومنشآت إلزالة عسر املاء منشآت إمداد 
املياه، مواسري مياه للتمديدات الصحية ،منشآت ري آلية ، 

زة لتدفق املاء الدوامي آالت ري ألغراض زراعية ، أجه

—

—

 In the name of: Fathi Ibrahim فتحي ابراهيم حممود برميل : أبسم 
Mahmoud Barmil  

تلفووووو   / فلسووووو ي   –الدوحووووو   –بيووووو  ل ووووو   :العنووووو ا  
7261272  

– –

تلفون / فلسطني  –الدوحة  –بيت حلم  :عنوان التبليغ 
7253272  

 : –
–
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 17  
 

  Trade Mark No.: 31534 30931:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 09/05/2017 15/19/7102 :التاريخ 
إطارات عجالت السيارة، إطارات السيارات : من اجل 

، االطارات اهلوائية، أذلفة لالطارات اهلوائية (االطارات)
، االانبيب الداخلية لالطارات اهلوائية (االطارات)
، معدات التصليح لالانبيب الداخلية، مواد (االطارات)

تنجيد السيارات، السيارات، عجالت السيارات، حماور 
. عجالت السيارة 

وانلي اتير كوربوريشن : أبسم 
 مليتد 

In the name of: Wanli Tire Corporation Limited  

ا يانلووو   يدا ايتووون 0  وووا  :العنووونا  
تووو ي ا يننهيوووناا غنانهزجووون سووو ت ا 

 غنانهدين  يريف نالا الص ر 
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

 

 

 17  
 

  Trade Mark No.: 31534 30931:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 09/05/2017 15/19/7102 :التاريخ 
إطارات عجالت السيارة، إطارات السيارات : من اجل 

، االطارات اهلوائية، أذلفة لالطارات اهلوائية (االطارات)
، االانبيب الداخلية لالطارات اهلوائية (االطارات)
، معدات التصليح لالانبيب الداخلية، مواد (االطارات)

تنجيد السيارات، السيارات، عجالت السيارات، حماور 
. عجالت السيارة 

وانلي اتير كوربوريشن : أبسم 
 مليتد 

In the name of: Wanli Tire Corporation Limited  

ا يانلووو   يدا ايتووون 0  وووا  :العنووونا  
تووو ي ا يننهيوووناا غنانهزجووون سووو ت ا 

 غنانهدين  يريف نالا الص ر 
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

 
 13  

 

  Trade Mark No.: 31535 30939:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 09/05/2017 15/19/7102 :التاريخ 
إطارات عجالت السيارة، إطارات السيارات : من اجل 

، االطارات اهلوائية، أذلفة لالطارات اهلوائية (االطارات)
، االانبيب الداخلية لالطارات اهلوائية (االطارات)
، معدات التصليح لالانبيب الداخلية، مواد (االطارات)

تنجيد السيارات، السيارات، عجالت السيارات، حماور 
. عجالت السيارة 

وانلي اتير كوربوريشن : أبسم 
 مليتد 

In the name of: Wanli Tire Corporation Limited  

ا يانلووو   يدا ايتووون 0  وووا  :العنووونا  
تووو ي ا يننهيوووناا غنانهزجووون سووو ت ا 

 غنانهدين  يريف نالا الص ر 
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

 

 11  
 

 13  
 

  Trade Mark No.: 31535 30939:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 09/05/2017 15/19/7102 :التاريخ 
إطارات عجالت السيارة، إطارات السيارات : من اجل 

، االطارات اهلوائية، أذلفة لالطارات اهلوائية (االطارات)
، االانبيب الداخلية لالطارات اهلوائية (االطارات)
، معدات التصليح لالانبيب الداخلية، مواد (االطارات)

تنجيد السيارات، السيارات، عجالت السيارات، حماور 
. عجالت السيارة 

وانلي اتير كوربوريشن : أبسم 
 مليتد 

In the name of: Wanli Tire Corporation Limited  

ا يانلووو   يدا ايتووون 0  وووا  :العنووونا  
تووو ي ا يننهيوووناا غنانهزجووون سووو ت ا 

 غنانهدين  يريف نالا الص ر 
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

 

 11  
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  Trade Mark No.: 31536 30936:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 09/05/2017 15/19/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 

ية وامراض االورام وامراض العالقة واالمراض االستقالب
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 19  
 

  Trade Mark No.: 31537 30932:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 09/05/2017 15/19/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 16  
 

  Trade Mark No.: 31538 30939:العالمة التجارية رقم 

 13  
 

  Trade Mark No.: 31535 30939:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 09/05/2017 15/19/7102 :التاريخ 
إطارات عجالت السيارة، إطارات السيارات : من اجل 

، االطارات اهلوائية، أذلفة لالطارات اهلوائية (االطارات)
، االانبيب الداخلية لالطارات اهلوائية (االطارات)
، معدات التصليح لالانبيب الداخلية، مواد (االطارات)

تنجيد السيارات، السيارات، عجالت السيارات، حماور 
. عجالت السيارة 

وانلي اتير كوربوريشن : أبسم 
 مليتد 

In the name of: Wanli Tire Corporation Limited  

ا يانلووو   يدا ايتووون 0  وووا  :العنووونا  
تووو ي ا يننهيوووناا غنانهزجووون سووو ت ا 

 غنانهدين  يريف نالا الص ر 
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

 

 11  
 

236

237

  Trade Mark No.: 31536 30936:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 09/05/2017 15/19/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 

ية وامراض االورام وامراض العالقة واالمراض االستقالب
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 19  
 

  Trade Mark No.: 31537 30932:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 09/05/2017 15/19/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 16  
 

  Trade Mark No.: 31538 30939:العالمة التجارية رقم 
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238

239

  Trade Mark No.: 31537 30932:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 09/05/2017 15/19/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 16  
 

  Trade Mark No.: 31538 30939:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 31537 30932:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 09/05/2017 15/19/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 16  
 

  Trade Mark No.: 31538 30939:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 31537 30932:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 09/05/2017 15/19/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 16  
 

  Trade Mark No.: 31538 30939:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 09/05/2017 15/19/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 12  
 

  Trade Mark No.: 31539 30935:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 09/05/2017 15/19/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

: عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

  In Class: 5 9 :يف الصنف 
  Date: 09/05/2017 15/19/7102 :التاريخ 

. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  
جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 

ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 12  
 

  Trade Mark No.: 31539 30935:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 09/05/2017 15/19/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

: عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

  In Class: 5 9 :يف الصنف 
  Date: 09/05/2017 15/19/7102 :التاريخ 

. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  
جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 

ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 12  
 

  Trade Mark No.: 31539 30935:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 09/05/2017 15/19/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

: عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص

 

 19  
 

  Trade Mark No.: 31540 30911:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 09/05/2017 15/19/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 15  
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  Trade Mark No.: 31541 30910:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 09/05/2017 15/19/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 91  
 

  Trade Mark No.: 31542 30917:العالمة التجارية رقم 

  In Class: 5 9 :يف الصنف 
  Date: 09/05/2017 15/19/7102 :التاريخ 

. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  
جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 

ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 90  
 

  Trade Mark No.: 31543 30913:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 10/05/2017 01/19/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او , النشاط املكتيب
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية

, املعارض التجارية للغاايت االعالنية او التجارية
اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من 

, الت التجارية للعمالءخالل اصدار بطاقات احمل
خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج 

240

241

242

 رام هللا ,21ب .ص

 

 19  
 

  Trade Mark No.: 31540 30911:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 09/05/2017 15/19/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 15  
 

 رام هللا ,21ب .ص

 

 19  
 

  Trade Mark No.: 31540 30911:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 09/05/2017 15/19/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 15  
 

  Trade Mark No.: 31541 30910:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 09/05/2017 15/19/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 91  
 

  Trade Mark No.: 31542 30917:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 31541 30910:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 09/05/2017 15/19/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 91  
 

  Trade Mark No.: 31542 30917:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 31541 30910:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 09/05/2017 15/19/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 91  
 

  Trade Mark No.: 31542 30917:العالمة التجارية رقم 
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  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 09/05/2017 15/19/7102 :التاريخ 
. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 90  
 

  Trade Mark No.: 31543 30913:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 10/05/2017 01/19/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او , النشاط املكتيب
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية

, املعارض التجارية للغاايت االعالنية او التجارية
اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من 

, الت التجارية للعمالءخالل اصدار بطاقات احمل
خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج 

  In Class: 5 9 :يف الصنف 
  Date: 09/05/2017 15/19/7102 :التاريخ 

. املستحضرات الصيدلية البشرية: من اجل 
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  
جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 

ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 90  
 

  Trade Mark No.: 31543 30913:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 10/05/2017 01/19/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او , النشاط املكتيب
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية

, املعارض التجارية للغاايت االعالنية او التجارية
اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من 

, الت التجارية للعمالءخالل اصدار بطاقات احمل
خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج 

243

 

  Trade Mark No.: 31543 34513:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 35 :يف الصنف 

  Date: 10/05/2017 41/15/7142 :التاريخ 
النشاط , ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

نشطة التجارية خدمات املساعدة الدارة االعمال او اال, املكتيب
تنظيم املعارض التجارية للغاايت , لشركات صناعية او جتارية

اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة , االعالنية او التجارية
, جتارية من خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء

حترير , خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج املبيعات
خدمات املساعدة , خدمات عرض عامة, النيةالنصوص االع

ترويج , عرض املنتوجات, لتشغيل شركة جتارية على مبدأ االمتياز
ترويج , املبيعات يف مزادات عامة, (الطراف اخرى)املبيعات 

خدمات املساعدة لالنشطة , وخدمات ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل شبكات 

االعالن املباشر , وكاالت االسترياد والتصدير, الت عامليةاتصا
شراء )خدمات التوريد لالطراف االخرى , على شبكة كمبيوترات

ادارة , توزيع العينات, (املنتوجات واخلدمات لشركات اخرى
, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة, امللفات احملوسبة

أتجري املساحات , يعاتجري االت الب, وكاالت االعالانت
املساعدة يف إدارة , نشر مواد الدعاية واإلعالن, اإلعالنية
, البحث عن املعلومات لالخرين يف ملفات حاسوب, األعمال

حتضري , النسخ, جتميع املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب
املساعدة يف إدارة األعمال التجارية أو , أعمدة الدعاية واإلعالن

, اإلعالن ابلربيد املباشر, أعمال فناين التمثيل إدارة, الصناعية
, دراسات السوق, نسخ الواثئق, حتديث مواد الدعاية واإلعالن
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والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 97  
 

  Trade Mark No.: 31544 30911:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 10/05/2017 01/19/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او , النشاط املكتيب
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية

, املعارض التجارية للغاايت االعالنية او التجارية
ات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من اخلدم

, 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

الطراف )ملبيعات ترويج ا, 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

شراء املنتوجات واخلدمات )الخرى التوريد لالطراف ا
ادارة امللفات , توزيع العينات, (لشركات اخرى

244

إستطالعات , الدعاية واإلعالن اخلارجي, لصق اإلعالانت
نشر نصوص , تنظيم املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب, الرأي

خدمات , يعوكاالت البيع وترتيب خدمات الب, الدعاية واإلعالن
خدمات جتميع , البيع ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة كانت

تشكيلة من السلع لصاحل الغري، وذلك لتمكني عامة الزابئن من 
معاينتها و شرائها، البيع ابجلملة والتجزئة لدهاانت السيارات 

شركة برامي اوتو : أبسم 
 للدهاانت 

In the name of: Sharkat Prime Auto Lel Dehanat  

 رام هللا  :العنوان 
البرية،الشرفة جانب اندي السيارات  :عنوان التبليغ 
  3013ب.الفلسطينةص

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

   57  
 

  Trade Mark No.: 31544 34511:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 35 :يف الصنف 

  Date: 10/05/2017 41/15/7142 :التاريخ 
النشاط , ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية , املكتيب
تنظيم املعارض التجارية للغاايت , لشركات صناعية او جتارية

اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة , االعالنية او التجارية
, اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء جتارية من خالل

حترير , خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج املبيعات
خدمات املساعدة , خدمات عرض عامة, النصوص االعالنية

ترويج , عرض املنتوجات, لتشغيل شركة جتارية على مبدأ االمتياز
ترويج  ,املبيعات يف مزادات عامة, (الطراف اخرى)املبيعات 

خدمات املساعدة لالنشطة , وخدمات ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل شبكات 

االعالن املباشر , وكاالت االسترياد والتصدير, اتصاالت عاملية
شراء )خدمات التوريد لالطراف االخرى , على شبكة كمبيوترات

ادارة , زيع العيناتتو , (املنتوجات واخلدمات لشركات اخرى
, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة, امللفات احملوسبة

أتجري املساحات , اتجري االت البيع, وكاالت االعالانت
املساعدة يف إدارة , نشر مواد الدعاية واإلعالن, اإلعالنية
, البحث عن املعلومات لالخرين يف ملفات حاسوب, األعمال

حتضري , النسخ, قواعد بياانت حاسوب جتميع املعلومات يف
املساعدة يف إدارة األعمال التجارية أو , أعمدة الدعاية واإلعالن

, اإلعالن ابلربيد املباشر, إدارة أعمال فناين التمثيل, الصناعية
, دراسات السوق, نسخ الواثئق, حتديث مواد الدعاية واإلعالن
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  Trade Mark No.: 31544 34511:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 35 :يف الصنف 

  Date: 10/05/2017 41/15/7142 :التاريخ 
النشاط , ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية , املكتيب
تنظيم املعارض التجارية للغاايت , لشركات صناعية او جتارية

اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة , االعالنية او التجارية
, اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء جتارية من خالل

حترير , خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج املبيعات
خدمات املساعدة , خدمات عرض عامة, النصوص االعالنية

ترويج , عرض املنتوجات, لتشغيل شركة جتارية على مبدأ االمتياز
ترويج  ,املبيعات يف مزادات عامة, (الطراف اخرى)املبيعات 

خدمات املساعدة لالنشطة , وخدمات ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل شبكات 

االعالن املباشر , وكاالت االسترياد والتصدير, اتصاالت عاملية
شراء )خدمات التوريد لالطراف االخرى , على شبكة كمبيوترات

ادارة , زيع العيناتتو , (املنتوجات واخلدمات لشركات اخرى
, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة, امللفات احملوسبة

أتجري املساحات , اتجري االت البيع, وكاالت االعالانت
املساعدة يف إدارة , نشر مواد الدعاية واإلعالن, اإلعالنية
, البحث عن املعلومات لالخرين يف ملفات حاسوب, األعمال

حتضري , النسخ, قواعد بياانت حاسوب جتميع املعلومات يف
املساعدة يف إدارة األعمال التجارية أو , أعمدة الدعاية واإلعالن

, اإلعالن ابلربيد املباشر, إدارة أعمال فناين التمثيل, الصناعية
, دراسات السوق, نسخ الواثئق, حتديث مواد الدعاية واإلعالن

ستطالعات إ, الدعاية واإلعالن اخلارجي, لصق اإلعالانت
نشر نصوص , تنظيم املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب, الرأي

خدمات , وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, الدعاية واإلعالن
خدمات جتميع , البيع ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة كانت

تشكيلة من السلع لصاحل الغري، وذلك لتمكني عامة الزابئن من 
جلملة والتجزئة لدهاانت السيارات معاينتها و شرائها، البيع اب

 In the name of: Sharkat Prime Auto شركة برامي اوتو للدهاانت : سم أب
Lel Dehanat  

 رام هللا  :العنوان 
البرية،الشرفة جانب اندي السيارات  :عنوان التبليغ 

  3013ب.الفلسطينةص
 :
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  Trade Mark No.: 31545 30919:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 10/05/2017 01/19/7102 :التاريخ 
خدمات توفري االطعمة واملشروابت، اإليواء : من اجل 
املؤقت 
شركة مطاعم صناع : أبسم 
 الطعام 

In the name of: Food Makers Restaurants Company  

المملكو اال دن وو الي عوم و  :العننا  
 الديا  الس بع  -دم   –

/  : عنوان التبليغ
  

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 91  
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  Trade Mark No.: 31545 30919:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 10/05/2017 01/19/7102 :التاريخ 
خدمات توفري االطعمة واملشروابت، اإليواء : من اجل 
املؤقت 
شركة مطاعم صناع : أبسم 
 الطعام 

In the name of: Food Makers Restaurants Company  

المملكو اال دن وو الي عوم و  :العننا  
 الديا  الس بع  -دم   –

/  : عنوان التبليغ
  

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 91  
 

  Trade Mark No.: 31546 30916:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 10/05/2017 01/19/7102 :التاريخ 
القهوة املثلجة اجلاهزة للتقدمي : من اجل 

, .درينك كو& فارا فود : أبسم 
 ال يت دي 

In the name of: VARA Food & Drink Co., Ltd.  

, سووووووو رينثن    يد 223 :العنوووووونا  
بووو نه حد , د سووتريك -بوو نه حد صوووب

 ت  حند , 13533ب نكنو , د ستريك 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 99  
 

  Trade Mark No.: 31547 30912:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 31546 30916:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 10/05/2017 01/19/7102 :التاريخ 
القهوة املثلجة اجلاهزة للتقدمي : من اجل 

, .درينك كو& فارا فود : أبسم 
 ال يت دي 

In the name of: VARA Food & Drink Co., Ltd.  

, سووووووو رينثن    يد 223 :العنوووووونا  
بووو نه حد , د سووتريك -بوو نه حد صوووب

 ت  حند , 13533ب نكنو , د ستريك 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 99  
 

  Trade Mark No.: 31547 30912:العالمة التجارية رقم 



165العدد العرشون 2017/11/7

  Trade Mark No.: 31546 30916:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 10/05/2017 01/19/7102 :التاريخ 
القهوة املثلجة اجلاهزة للتقدمي : من اجل 

, .درينك كو& فارا فود : أبسم 
 ال يت دي 

In the name of: VARA Food & Drink Co., Ltd.  

, سووووووو رينثن    يد 223 :العنوووووونا  
بووو نه حد , د سووتريك -بوو نه حد صوووب

 ت  حند , 13533ب نكنو , د ستريك 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 99  
 

  Trade Mark No.: 31547 30912:العالمة التجارية رقم 

247

248

  Trade Mark No.: 31546 30916:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 10/05/2017 01/19/7102 :التاريخ 
القهوة املثلجة اجلاهزة للتقدمي : من اجل 

, .درينك كو& فارا فود : أبسم 
 ال يت دي 

In the name of: VARA Food & Drink Co., Ltd.  

, سووووووو رينثن    يد 223 :العنوووووونا  
بووو نه حد , د سووتريك -بوو نه حد صوووب

 ت  حند , 13533ب نكنو , د ستريك 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 99  
 

  Trade Mark No.: 31547 30912:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 10/05/2017 01/19/7102 :التاريخ 
عصري جوز اهلند , املياه بنكهة جوز اهلند: من اجل 

, .درينك كو& فارا فود : أبسم 
 ال يت دي 

In the name of: VARA Food & Drink Co., Ltd.  

, سووووووو رينثن    يد 223 :العنوووووونا  
بووو نه حد , د سووتريك -بوو نه حد صوووب

 ت  حند , 13533ب نكنو , د ستريك 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 96  
 

  Trade Mark No.: 31549 30915:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 

  Date: 10/05/2017 01/19/7102 :التاريخ 
التبغ و أدوات املدخنني و أعواد الثقاب : من اجل 

شركة النفيس للتجارة و : أبسم 
 صناعة التبغ مسامهة خصوصية 

In the name of: Sahrekat Alnafees Liltijarah Wasina'at 
Altabegh Mosahama Khososiya  

  ا    ي تنن    :العننا  
:  رام هللا بيتونيا  :عنوان التبليغ 

 

  In Class: 32 37 :يف الصنف 
  Date: 10/05/2017 01/19/7102 :التاريخ 

عصري جوز اهلند , املياه بنكهة جوز اهلند: من اجل 
, .درينك كو& فارا فود : أبسم 

 ال يت دي 
In the name of: VARA Food & Drink Co., Ltd.  

, سووووووو رينثن    يد 223 :العنوووووونا  
بووو نه حد , د سووتريك -بوو نه حد صوووب

 ت  حند , 13533ب نكنو , د ستريك 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 96  
 

  Trade Mark No.: 31549 30915:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 

  Date: 10/05/2017 01/19/7102 :التاريخ 
التبغ و أدوات املدخنني و أعواد الثقاب : من اجل 

شركة النفيس للتجارة و : أبسم 
 صناعة التبغ مسامهة خصوصية 

In the name of: Sahrekat Alnafees Liltijarah Wasina'at 
Altabegh Mosahama Khososiya  

  ا    ي تنن    :العننا  
:  رام هللا بيتونيا  :عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 31550 30991:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36 36 :يف الصنف 

  Date: 11/05/2017 00/19/7102 :التاريخ 
خدمات برامج , اخلدمات املالية، حتديدا: من اجل 

اخلدمات املصرفية، خدمات بطاقات االئتمان، , الثراء
خدمات بطاقات التحويل املايل، خدمات بطاقات 
الدفع، خدمات البطاقات املدفوعة مسبقًا املقدمة من 
خالل البطاقات ذات القيمة املخزنة، تعامالت الدائن 

وتقدمي الفواتري،  واملدين اإللكرتونية، خدمات دفع
الصرف النقدي، التحقق من الشيكات، صرف 
الشيكات، خدمات التمكن من اإليداع وخدمات 
آالت الصراف اآليل، خدمات السماح ابلتعامالت 
والتسوية، تسوية املعامالت، إدارة النقد، خدمات 
تداول األموال يف جمال بطاقات الدفع، خدمات معاجلة 

التأكد والتحقق من معامالت الدفع إلكرتونيا، خدمات 
، املعامالت : الدفع، خدمات تبادل القيمة، حتديدا

النقدية اإللكرتونية اآلمنة والتحويالت النقدية 
اإللكرتونية، من خالل الشبكات احلاسوبية العامة 
لتسهيل التجارة اإللكرتونية، خدمات حتويل االموال 

ديدا الكرتونيا، خدمات توفري املعلومات املالية، حت
بياانت وتقارير بطاقات االئتمان والدين، خدمات إدارة 
السجالت املالية، خدمات التحويل اإللكرتوين لألموال 

249

 1 
 

  Trade Mark No.: 31550 01113:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36 03 :يف الصنف 

  Date: 11/05/2017 11/31/7312 :التاريخ 
, خدمات برامج الثراء, اخلدمات املالية، حتديدا: من اجل 

اخلدمات املصرفية، خدمات بطاقات االئتمان، خدمات بطاقات 
التحويل املايل، خدمات بطاقات الدفع، خدمات البطاقات 
املدفوعة مسبقًا املقدمة من خالل البطاقات ذات القيمة 

مالت الدائن واملدين اإللكرتونية، خدمات دفع املخزنة، تعا
وتقدمي الفواتري، الصرف النقدي، التحقق من الشيكات، صرف 
الشيكات، خدمات التمكن من اإليداع وخدمات آالت 
الصراف اآليل، خدمات السماح ابلتعامالت والتسوية، تسوية 
املعامالت، إدارة النقد، خدمات تداول األموال يف جمال بطاقات 

لدفع، خدمات معاجلة الدفع إلكرتونيا، خدمات التأكد ا
، : والتحقق من معامالت الدفع، خدمات تبادل القيمة، حتديدا

املعامالت النقدية اإللكرتونية اآلمنة والتحويالت النقدية 
اإللكرتونية، من خالل الشبكات احلاسوبية العامة لتسهيل 

لكرتونيا، خدمات التجارة اإللكرتونية، خدمات حتويل االموال ا
توفري املعلومات املالية، حتديدا بياانت وتقارير بطاقات االئتمان 
والدين، خدمات إدارة السجالت املالية، خدمات التحويل 
اإللكرتوين لألموال وصرف العمالت، خدمات الشؤون املالية، 
خدمات الشؤون النقدية؛ اخلدمات املالية؛ اخلدمات املصرفية 

فري بطاقات االئتمان، بطاقات التحويل املايل، واالئتمانية؛ تو 
خدمات بطاقات الشراء على احلساب والبطاقات مسبقة الدفع 
ذات القيمة املخّزنة؛ العمليات املصرفية ، املدفوعات، االئتمان، 
املدين، الشراء على احلساب، الصرف النقدي، خدمات 
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  Trade Mark No.: 31551 30990:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 11/05/2017 00/19/7102 :التاريخ 
الورق ، الورق املقّوى والبضائع املصنوعة من : من اجل 

هيه املواد؛ املطبوعات؛ مواد جتليد الكتب؛ الصور 
الفوتوذرافية؛ القرطاسية؛ مواد اللصق املستعملة يف 
القرطاسية أو لغاايت منزلية؛ اآلالت الكاتبة واللوازم 

عدا (؛ مواد التوجيه والتدريس )عدا األاثث(املكتبية 
التغليف البالستيكية؛ حروف الطباعة؛  ؛ مواد )األجهزة

كليشيهات للطباعة ؛ املنشورات املطبوعة، الكراسات، 
الكتيبات التعريفية، اجلرائد، الصحف واجملالت،  
كتيبات االرشاد، املطبوعات املتعلقة كافتها ابلبنوك؛ 
بطاقات االئتمان، بطاقات الشراء على احلساب، 

. قات املدفوعة مسبقبطاقات إئتمان ثراء اجملزئة، البطا
شركة البنك التجاري : أبسم 

 األردين املسامهة العامة احملدودة 
In the name of: Jordan Commercial Bank Company PLC  

 -الووديا  الثوو مر  -دموو    :العنونا  
عو    الملوك د وود    - و  الرينو  

. ب.ص -( 021)الثوو ن  ين  ووو   وووا 
الرمووووز ال ريوووودا  -دموووو   ( 2222)
 األ د   -( 11121)

–

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

؛ بطاقات الوصول إىل إيداع القيم املخّزنة؛ خدمات دفع الفواتري
اإلئتمان، بطاقات التحويل املايل، بطاقات الشراء على احلساب، 
خدمات البطاقات املدفوعة مسبقا وبطاقات القيم املخّزنة؛ 
خدمات املعاجلة التعامالت املالية بواسطة محلة البطاقات من 
خالل آالت الصراف اآليل؛ خدمات توفري تفاصيل الرصيد، 

املال حلاملي البطاقات عرب آالت عمليات اإليداع والسحب من 
الصرف اآليل، اخلدمات االستشارية بشأن حلول الدفع، 
العمليات املصرفية ، بطاقات اإلئتمان، بطاقات التحويل املايل، 

. خدمات بطاقات الدفع وآالت الصراف اآليل

 In the name of: Jordan Commercial شركة البنك التجاري األردين املسامهة العامة احملدودة : أبسم 
Bank Company PLC  

شان    -حا  الواقا   -الاواا  الاان    -عمانن  :ن العنوا
. ب.ص -( 483)الملااااااهللا علااااااو ي الااااااانق   نن اااااا    اااااا  

 األ دن  -( 11191)الو ز اللويوي  -عمنن ( 9989)

–

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  7727

 :

 
 7  

 

  Trade Mark No.: 31551 01111:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 13 :يف الصنف 

  Date: 11/05/2017 11/31/7312 :التاريخ 
الورق ، الورق املقّوى والبضائع املصنوعة من هذه : من اجل 

املواد؛ املطبوعات؛ مواد جتليد الكتب؛ الصور الفوتوغرافية؛ 
القرطاسية؛ مواد اللصق املستعملة يف القرطاسية أو لغاايت 

؛ مواد )عدا األاثث(منزلية؛ اآلالت الكاتبة واللوازم املكتبية 
؛ مواد التغليف البالستيكية؛ )األجهزةعدا (التوجيه والتدريس 

حروف الطباعة؛ كليشيهات للطباعة ؛ املنشورات املطبوعة، 
الكراسات، الكتيبات التعريفية، اجلرائد، الصحف واجملالت،  
كتيبات االرشاد، املطبوعات املتعلقة كافتها ابلبنوك؛ بطاقات 
 االئتمان، بطاقات الشراء على احلساب، بطاقات إئتمان ثراء

. اجملزئة، البطاقات املدفوعة مسبق
 In the name of: Jordan Commercial شركة البنك التجاري األردين املسامهة العامة احملدودة : أبسم 

Bank Company PLC  
شان    -حا  الواقا   -الاواا  الاان    -عمانن  :العنوان 

. ب.ص -( 483)الملااااااهللا علااااااو ي الااااااانق   نن اااااا    اااااا  
 األ دن  -( 11191)الو ز اللويوي  -عمنن ( 9989)

–

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  7727

 :
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  Trade Mark No.: 31552 30997:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 11/05/2017 00/19/7102 :التاريخ 
الورق ، الورق املقّوى والبضائع املصنوعة من : من اجل 

هيه املواد؛ املطبوعات؛ مواد جتليد الكتب؛ الصور 
الفوتوذرافية؛ القرطاسية؛ مواد اللصق املستعملة يف 

الكاتبة واللوازم القرطاسية أو لغاايت منزلية؛ اآلالت 
عدا (؛ مواد التوجيه والتدريس )عدا األاثث(املكتبية 
؛ مواد التغليف البالستيكية؛ حروف الطباعة؛  )األجهزة

كليشيهات للطباعة ؛ املنشورات املطبوعة، الكراسات، 
الكتيبات التعريفية، اجلرائد، الصحف واجملالت،  

بنوك؛ كتيبات االرشاد، املطبوعات املتعلقة كافتها ابل
بطاقات االئتمان، بطاقات الشراء على احلساب، 

. بطاقات إئتمان ثراء اجملزئة، البطاقات املدفوعة مسبق
شركة البنك التجاري : أبسم 

 األردين املسامهة العامة احملدودة 
In the name of: Jordan Commercial Bank Company PLC  

 -الووديا  الثوو مر  -دموو    :العنونا  
عو    الملوك د وود    - و  الرينو  

. ب.ص -( 021)الثوو ن  ين  ووو   وووا 
الرمووووز ال ريوووودا  -دموووو   ( 2222)
 األ د   -( 11121)

–

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :
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  Trade Mark No.: 31552 01117:المة التجارية رقم الع
  In Class: 16 13 :يف الصنف 

  Date: 11/05/2017 11/31/7312 :التاريخ 
الورق ، الورق املقّوى والبضائع املصنوعة من هذه : من اجل 

املواد؛ املطبوعات؛ مواد جتليد الكتب؛ الصور الفوتوغرافية؛ 
املستعملة يف القرطاسية أو لغاايت  القرطاسية؛ مواد اللصق

؛ مواد )عدا األاثث(منزلية؛ اآلالت الكاتبة واللوازم املكتبية 
؛ مواد التغليف البالستيكية؛ )عدا األجهزة(التوجيه والتدريس 

حروف الطباعة؛ كليشيهات للطباعة ؛ املنشورات املطبوعة، 
ت،  الكراسات، الكتيبات التعريفية، اجلرائد، الصحف واجملال

كتيبات االرشاد، املطبوعات املتعلقة كافتها ابلبنوك؛ بطاقات 
االئتمان، بطاقات الشراء على احلساب، بطاقات إئتمان ثراء 

. اجملزئة، البطاقات املدفوعة مسبق
 In the name of: Jordan Commercial شركة البنك التجاري األردين املسامهة العامة احملدودة : أبسم 

Bank Company PLC  
شان    -حا  الواقا   -الاواا  الاان    -عمانن  :العنوان 

. ب.ص -( 483)الملااااااهللا علااااااو ي الااااااانق   نن اااااا    اااااا  
 األ دن  -( 11191)الو ز اللويوي  -عمنن ( 9989)

–

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  7727

 :
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  Trade Mark No.: 31551 01111:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 13 :يف الصنف 

  Date: 11/05/2017 11/31/7312 :التاريخ 
الورق ، الورق املقّوى والبضائع املصنوعة من هذه : من اجل 

املواد؛ املطبوعات؛ مواد جتليد الكتب؛ الصور الفوتوغرافية؛ 
القرطاسية؛ مواد اللصق املستعملة يف القرطاسية أو لغاايت 

؛ مواد )عدا األاثث(منزلية؛ اآلالت الكاتبة واللوازم املكتبية 
؛ مواد التغليف البالستيكية؛ )األجهزةعدا (التوجيه والتدريس 

حروف الطباعة؛ كليشيهات للطباعة ؛ املنشورات املطبوعة، 
الكراسات، الكتيبات التعريفية، اجلرائد، الصحف واجملالت،  
كتيبات االرشاد، املطبوعات املتعلقة كافتها ابلبنوك؛ بطاقات 
 االئتمان، بطاقات الشراء على احلساب، بطاقات إئتمان ثراء

. اجملزئة، البطاقات املدفوعة مسبق
 In the name of: Jordan Commercial شركة البنك التجاري األردين املسامهة العامة احملدودة : أبسم 

Bank Company PLC  
شان    -حا  الواقا   -الاواا  الاان    -عمانن  :العنوان 

. ب.ص -( 483)الملااااااهللا علااااااو ي الااااااانق   نن اااااا    اااااا  
 األ دن  -( 11191)الو ز اللويوي  -عمنن ( 9989)

–

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  7727

 :
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  Trade Mark No.: 31553 30993:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 11/05/2017 00/19/7102 :التاريخ 
الورق ، الورق املقّوى والبضائع املصنوعة من : من اجل 

هيه املواد؛ املطبوعات؛ مواد جتليد الكتب؛ الصور 
الفوتوذرافية؛ القرطاسية؛ مواد اللصق املستعملة يف 
القرطاسية أو لغاايت منزلية؛ اآلالت الكاتبة واللوازم 

عدا (؛ مواد التوجيه والتدريس )عدا األاثث(املكتبية 
التغليف البالستيكية؛ حروف الطباعة؛  ؛ مواد )األجهزة

كليشيهات للطباعة ؛ املنشورات املطبوعة، الكراسات، 
الكتيبات التعريفية، اجلرائد، الصحف واجملالت،  
كتيبات االرشاد، املطبوعات املتعلقة كافتها ابلبنوك؛ 
بطاقات االئتمان، بطاقات الشراء على احلساب، 

. قات املدفوعة مسبقبطاقات إئتمان ثراء اجملزئة، البطا
شركة البنك التجاري : أبسم 

 األردين املسامهة العامة احملدودة 
In the name of: Jordan Commercial Bank Company PLC  

 -الووديا  الثوو مر  -دموو    :العنونا  
عو    الملوك د وود    - و  الرينو  

. ب.ص -( 021)الثوو ن  ين  ووو   وووا 
الرمووووز ال ريوووودا  -دموووو   ( 2222)
 األ د   -( 11121)

–

:  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 

ذات  مشروطه على استخدام كلمة 
 االستخدام العام مبعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 31555 30999:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :الصنف يف 

  Date: 14/05/2017 01/19/7102 :التاريخ 
اخلدمات اإلدارية واملعلوماتية اليت تتعلق : من اجل 

بتقدمي البضائع واخلدمات بواسطة اآلخرين؛ االبتكار 
والتنظيم واإلشراف على برامج العضوية؛ خدمات إدارة 
عضوية النوادي؛ تقدمي خدمات إدارة عالقات الزابئن؛ 
ترويج وعرض اخلصومات على البضائع واخلدمات 

البضائع واخلدمات لآلخرين؛ خدمات اقتناء وطلب 
لآلخرين؛ تسويق خدمات البيع ابلتجزئة لآلخرين من 
خالل مواقت التواصل على اإلنرتنت؛ تنظيم وتشغيل 

. الربامج التحفيزية للمبيعات والرتويج
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2333ا 0يوناا ج نرينوو يد  :العنونا  
 ننع ت  ا سنيسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

  Trade Mark No.: 31553 01110:المة التجارية رقم الع
  In Class: 16 13 :يف الصنف 

  Date: 11/05/2017 11/31/7312 :التاريخ 
الورق ، الورق املقّوى والبضائع املصنوعة من هذه : من اجل 

املواد؛ املطبوعات؛ مواد جتليد الكتب؛ الصور الفوتوغرافية؛ 
املستعملة يف القرطاسية أو لغاايت  القرطاسية؛ مواد اللصق

؛ مواد )عدا األاثث(منزلية؛ اآلالت الكاتبة واللوازم املكتبية 
؛ مواد التغليف البالستيكية؛ )عدا األجهزة(التوجيه والتدريس 

حروف الطباعة؛ كليشيهات للطباعة ؛ املنشورات املطبوعة، 
ت،  الكراسات، الكتيبات التعريفية، اجلرائد، الصحف واجملال

كتيبات االرشاد، املطبوعات املتعلقة كافتها ابلبنوك؛ بطاقات 
االئتمان، بطاقات الشراء على احلساب، بطاقات إئتمان ثراء 

. اجملزئة، البطاقات املدفوعة مسبق
 In the name of: Jordan Commercial شركة البنك التجاري األردين املسامهة العامة احملدودة : أبسم 

Bank Company PLC  
شان    -حا  الواقا   -الاواا  الاان    -عمانن  :العنوان 

. ب.ص -( 483)الملااااااهللا علااااااو ي الااااااانق   نن اااااا    اااااا  
 األ دن  -( 11191)الو ز اللويوي  -عمنن ( 9989)

–

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  7727

 :

الستخدام العام ذات ا مشروطه على استخدام كلمة 
 مبعزل عن العالمة 

 1  

 

  Trade Mark No.: 31555 01111:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 01 :يف الصنف 

  Date: 14/05/2017 17/31/7312 :التاريخ 
اخلدمات اإلدارية واملعلوماتية اليت تتعلق بتقدمي : من اجل 

دمات بواسطة اآلخرين؛ االبتكار والتنييم البضائع واخل
واإلشراف على برامج العضوية؛ خدمات إدارة عضوية النوادي؛ 
تقدمي خدمات إدارة عالقات الزابئن؛ ترويج وعرض اخلصومات 
على البضائع واخلدمات لآلخرين؛ خدمات اقتناء وطلب 
البضائع واخلدمات لآلخرين؛ تسويق خدمات البيع ابلتجزئة 

ن من خالل مواقت التواصل على اإلنرتنت؛ تنييم لآلخري
. وتشغيل الربامج التحفيزية للمبيعات والرتويج

 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: أبسم 
S.A.  

 قوشنتيل، سويسوا  0222، 4كواي جينوينناد  :العنوان 

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  7727

 :
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 6  
 

  Trade Mark No.: 31556 30996:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45 19 :يف الصنف 

  Date: 14/05/2017 01/19/7102 :التاريخ 
خدمات االستقبال واإلرشاد لآلخرين اليت : من اجل 

تشتمل على القيان ابلرتتيبات الشخصية واحلجوزات 
املطلوبة وتنفيي املهمات وتوفري معلومات العمالء 
احملددة لتلبية احتياجات األفراد؛ اخلدمات األمنية 
حلماية املمتلكات واألفراد املتضمنة يف هيه الفئة؛ 

ألعضاء النوادي عرب  تقدمي اخلدمات امليكورة آنفا
اإلنرتنت أو قواعد البياانت أو الوسائل اإللكرتونية 
األخرى؛ خدمات املعلومات والنصائح واالستشارات 

. اليت تتعلق ابخلدمات امليكورة آنفا
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2333ا 0يوناا ج نرينوو يد  :العنونا  
 ننع ت  ا سنيسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

254
 3  

 

  Trade Mark No.: 31556 01113:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45 71 :يف الصنف 

  Date: 14/05/2017 17/31/7312 :التاريخ 
خدمات االستقبال واإلرشاد لآلخرين اليت تشتمل : من اجل 

يبات الشخصية واحلجوزات املطلوبة وتنفيذ على القيان ابلرتت
املهمات وتوفري معلومات العمالء احملددة لتلبية احتياجات 
األفراد؛ اخلدمات األمنية حلماية املمتلكات واألفراد املتضمنة يف 
هذه الفئة؛ تقدمي اخلدمات املذكورة آنفا ألعضاء النوادي عرب 

لكرتونية األخرى؛ اإلنرتنت أو قواعد البياانت أو الوسائل اإل
خدمات املعلومات والنصائح واالستشارات اليت تتعلق ابخلدمات 

. املذكورة آنفا
 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: أبسم 

S.A.  
 قوشنتيل، سويسوا  0222، 4كواي جينوينناد  :العنوان 

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  7727

 :

 

  

 

  Trade Mark No.: 31555 01111:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 01 :يف الصنف 

  Date: 14/05/2017 17/31/7312 :التاريخ 
اخلدمات اإلدارية واملعلوماتية اليت تتعلق بتقدمي : من اجل 

دمات بواسطة اآلخرين؛ االبتكار والتنييم البضائع واخل
واإلشراف على برامج العضوية؛ خدمات إدارة عضوية النوادي؛ 
تقدمي خدمات إدارة عالقات الزابئن؛ ترويج وعرض اخلصومات 
على البضائع واخلدمات لآلخرين؛ خدمات اقتناء وطلب 
البضائع واخلدمات لآلخرين؛ تسويق خدمات البيع ابلتجزئة 

ن من خالل مواقت التواصل على اإلنرتنت؛ تنييم لآلخري
. وتشغيل الربامج التحفيزية للمبيعات والرتويج

 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: أبسم 
S.A.  

 قوشنتيل، سويسوا  0222، 4كواي جينوينناد  :العنوان 

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  7727

 :
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  Trade Mark No.: 31557 30992:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 15/05/2017 09/19/7102 :التاريخ 
مواد التنظيف : من اجل 

دمحم رفعت عبد احلفيظ : أبسم 
 شاور 

In the name of: MOHAMMAD RIFAAT AA SHAWAR  

الخل ووووو  عووووو    السوووووح   :العنووووونا  
3522202125  
اخلليل شارع السالم  :عنوان التبليغ 
1955939072  

 :

 

 9  
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 2  
 

  Trade Mark No.: 31557 30992:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 15/05/2017 09/19/7102 :التاريخ 
مواد التنظيف : من اجل 

دمحم رفعت عبد احلفيظ : أبسم 
 شاور 

In the name of: MOHAMMAD RIFAAT AA SHAWAR  

الخل ووووو  عووووو    السوووووح   :العنووووونا  
3522202125  
اخلليل شارع السالم  :عنوان التبليغ 
1955939072  

 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31558 30999:التجارية رقم  العالمة
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 15/05/2017 09/19/7102 :التاريخ 
ادوات صحية : من اجل 

  In the name of: hamza saleh husni al turk محزة صاحل حسين الرتك : أبسم 
 ال قعو -الخل   ي   امر  :العننا  

:   969اخلليل راس اجلورة ص ب  :عنوان التبليغ 

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31559 30995:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37 32 :يف الصنف 

  Date: 15/05/2017 09/19/7102 :التاريخ 
البناء دهان السطوح الداخلية واخلارجية : من اجل 

لصق ورق جدران .

  Trade Mark No.: 31558 30999:التجارية رقم  العالمة
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 15/05/2017 09/19/7102 :التاريخ 
ادوات صحية : من اجل 

  In the name of: hamza saleh husni al turk محزة صاحل حسين الرتك : أبسم 
 ال قعو -الخل   ي   امر  :العننا  

:   969اخلليل راس اجلورة ص ب  :عنوان التبليغ 

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31559 30995:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37 32 :يف الصنف 

  Date: 15/05/2017 09/19/7102 :التاريخ 
البناء دهان السطوح الداخلية واخلارجية : من اجل 

لصق ورق جدران .

  Trade Mark No.: 31558 30999:التجارية رقم  العالمة
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 15/05/2017 09/19/7102 :التاريخ 
ادوات صحية : من اجل 

  In the name of: hamza saleh husni al turk محزة صاحل حسين الرتك : أبسم 
 ال قعو -الخل   ي   امر  :العننا  

:   969اخلليل راس اجلورة ص ب  :عنوان التبليغ 

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31559 30995:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37 32 :يف الصنف 

  Date: 15/05/2017 09/19/7102 :التاريخ 
البناء دهان السطوح الداخلية واخلارجية : من اجل 

لصق ورق جدران .
  In the name of: hamza saleh husni al turk محزة صاحل حسين الرتك : أبسم 

 ال قعو -الخل   ي   امر  :العننا  
:  البقعة -اخلليل بيت امر  :عنوان التبليغ 

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31560 30961:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 15/05/2017 09/19/7102 :التاريخ 
املالبس واالحيية : من اجل 

شركة النماء لالسترياد : أبسم 
 واالستثمار 

In the name of: al nama importing and investing co  

الخل و  عو    العودل ص ب  :العننا  
150  

:   193اخلليل شارع العدل ص ب  :عنوان التبليغ 

 

 0 
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  In the name of: hamza saleh husni al turk محزة صاحل حسين الرتك : أبسم 
 ال قعو -الخل   ي   امر  :العننا  

:  البقعة -اخلليل بيت امر  :عنوان التبليغ 

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31560 30961:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 15/05/2017 09/19/7102 :التاريخ 
املالبس واالحيية : من اجل 

شركة النماء لالسترياد : أبسم 
 واالستثمار 

In the name of: al nama importing and investing co  

الخل و  عو    العودل ص ب  :العننا  
150  

:   193اخلليل شارع العدل ص ب  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  In the name of: hamza saleh husni al turk محزة صاحل حسين الرتك : أبسم 
 ال قعو -الخل   ي   امر  :العننا  

:  البقعة -اخلليل بيت امر  :عنوان التبليغ 

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31560 30961:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 15/05/2017 09/19/7102 :التاريخ 
املالبس واالحيية : من اجل 

شركة النماء لالسترياد : أبسم 
 واالستثمار 

In the name of: al nama importing and investing co  

الخل و  عو    العودل ص ب  :العننا  
150  

:   193اخلليل شارع العدل ص ب  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

258
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  Trade Mark No.: 31562 30967:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 16/05/2017 06/19/7102 :التاريخ 
, البسة القدم, مبا فيها اجلوارب, املالبس: من اجل 

, الباليز, احيية لرايضة كرة السلة, احيية كرة السلة
سراويل , باليز االطقم, قمصان البولو, القمصان

, اجلرازي, اطماق الباليز, السراويل, االطقم
, ن الرذيبقمصا, باليز الرايضة, البيجامات, الشوراتت
, قبعات, قمصان ليلية, الربطات, االحزمة, الكنزات

, سراويل االمحاء, بدالت االمحاء, االقنعة, قلنسوات
اجلاكيتات املقاومة , اجلاكيتات, اطماق وباليز االمحاء

مراييل االطفال ليست , املعاطف, املشمعات, للرايح
, املئزر, عصبة املعصم, عصبة الرأس, من الورق
البنطلوانت , شوراتت البوكسر, الداخليةاملالبس 
, القفازات, الكفوف, اذطية االذن, الفضفاضة
, االثواب, ثياب صوفية, القمصان املنسوجة, االوشحة

, البسة السباحة, اثواب التشجيع واالثواب املوحدة
, التانكيين, البكيين, اطقم السباحة, اطقم االستحمام

شوراتت  ,سراويل االستحمام, سراويل السباحة
البسة , البسة الشواطئ, اطقم الرطوبة, املالحة

, الصنادل, طيات اطقم االستحمام, االستحمام
حاجبات , قبعات الشواطئ, صنادل الشواطئ

, قلنسوات االستحمام, قلنسوات السباحة, الشمس
اذطية الراس ابالجنحة 

  Trade Mark No.: 31562 05117:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 71 :يف الصنف 

  Date: 16/05/2017 51/51/7552 :التاريخ 
احذية كرة , البسة القدم, مبا فيها اجلوارب, املالبس: من اجل 

قمصان , القمصان, الباليز, احذية لرايضة كرة السلة, السلة
, اطماق الباليز, السراويل, سراويل االطقم, باليز االطقم, البولو

, قمصان الرغيب, باليز الرايضة, البيجامات, الشوراتت, اجلرازي
 ,قلنسوات, قبعات, قمصان ليلية, الربطات, االحزمة, الكنزات
, اطماق وباليز االمحاء, سراويل االمحاء, بدالت االمحاء, االقنعة

, املعاطف, املشمعات, اجلاكيتات املقاومة للرايح, اجلاكيتات
, عصبة املعصم, عصبة الرأس, مراييل االطفال ليست من الورق

البنطلوانت , شوراتت البوكسر, املالبس الداخلية, املئزر
, االوشحة, القفازات, فالكفو , اغطية االذن, الفضفاضة

اثواب التشجيع , االثواب, ثياب صوفية, القمصان املنسوجة
اطقم , اطقم االستحمام, البسة السباحة, واالثواب املوحدة

سراويل , سراويل السباحة, التانكيين, البكيين, السباحة
, البسة الشواطئ, اطقم الرطوبة, شوراتت املالحة, االستحمام

صنادل , الصنادل, ات اطقم االستحمامطي, البسة االستحمام
قلنسوات , حاجبات الشمس, قبعات الشواطئ, الشواطئ
اغطية الراس ابالجنحة , قلنسوات االستحمام, السباحة

  .In the name of: NBA Properties, Inc . انك, بروبرتيز ان يب ايه: أبسم 
, نيويوووور , فيفوووف افنيوووو 535-اوليمبيوووا رووواور :العنووووان 
 الواليات المتحدة االمريكية , 20011نيويور  

 :عنوان التبليغ 
 /  

 :
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  Trade Mark No.: 31562 30967:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 16/05/2017 06/19/7102 :التاريخ 
, البسة القدم, مبا فيها اجلوارب, املالبس: من اجل 

, الباليز, احيية لرايضة كرة السلة, احيية كرة السلة
سراويل , باليز االطقم, قمصان البولو, القمصان

, اجلرازي, اطماق الباليز, السراويل, االطقم
, ن الرذيبقمصا, باليز الرايضة, البيجامات, الشوراتت
, قبعات, قمصان ليلية, الربطات, االحزمة, الكنزات

, سراويل االمحاء, بدالت االمحاء, االقنعة, قلنسوات
اجلاكيتات املقاومة , اجلاكيتات, اطماق وباليز االمحاء

مراييل االطفال ليست , املعاطف, املشمعات, للرايح
, املئزر, عصبة املعصم, عصبة الرأس, من الورق
البنطلوانت , شوراتت البوكسر, الداخليةاملالبس 
, القفازات, الكفوف, اذطية االذن, الفضفاضة
, االثواب, ثياب صوفية, القمصان املنسوجة, االوشحة

, البسة السباحة, اثواب التشجيع واالثواب املوحدة
, التانكيين, البكيين, اطقم السباحة, اطقم االستحمام

شوراتت  ,سراويل االستحمام, سراويل السباحة
البسة , البسة الشواطئ, اطقم الرطوبة, املالحة

, الصنادل, طيات اطقم االستحمام, االستحمام
حاجبات , قبعات الشواطئ, صنادل الشواطئ

, قلنسوات االستحمام, قلنسوات السباحة, الشمس
اذطية الراس ابالجنحة 

  Trade Mark No.: 31563 05110:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 35 :يف الصنف 
  Date: 16/05/2017 51/51/7552 :التاريخ 

ام  خدمات الرتفيه والتدريب ذات طبيعة الب : من اجل 
التلفزيونية االذاعية املستمرة يف جمال كرة السلة وتقدمي العاب  

خدمات انتاج وتوزيع برام  , كرة السلة واملعارض املباشرة 
خدمات برام  واحداث  , العاب كرة السلة التلفزيونية واالذاعية 
خدمات التحري وتنظيم , كرة السلة يف جمال كرة السلة 
ة و مستوصفات ومعسكرات مستوصفات ومعسكرات كرة السل

املدربني و ومستوصفات ومعسكرات فريق الراقصات واحداث  
خدمات الرتفيه ذات طبيعة الظهور الشخصي للزي , كرة السلة 

اجلالب للحظ او فريق الراقصات يف العاب ومعارض كرة السلة 
ويف املستوصفات ويف املعسكرات ويف العاب كرة السلة االخرى 

خدمات اندية , الحداث اخلاصة واحلفالت خدمات الرتفيه ل, 
خدمات الرتفيه وبشكل خاص توفري مواقع االنرتنت , املشجعني 

اليت تشمل مواد متعددة الوسائط يف جمال التغطية التلفزيونية و 
التغطية التلفزيونية التفاعلية و التسجيالت املرئية و التسجيالت 

علة لالنتخاابت و البام  املرئية املستمرة و التغطية املرئية املتفا
االذاعية و التغطية االذاعية و والتسجيالت املسموعة يف جمال  
كرة السلة، توفري االخبار واملعلومات ذات الطبيعة االحصائية 
واملوجزات يف جمال كرة السلة، االلعاب احلية الغري منزلة، 
خاصة، العاب الكمبيوتر و العاب الفيديو والعاب الفيديو 

لية و العاب املهارات و العاب التصفيف والعاب حفالت التفاع
الكبار والصغار وااللعاب اخلشبية والعاب البزل وااللعاب 
البسيطة، خدمات النشر االلكرتوين، خاصة، نشر اجملالت 
والنشرات والكتب امللونة، وجداول االلعاب لالخرين مباشرة 

توفري قاعدة خدمة , عب االنرتنت، ومجيعها يف جمال كرة السلة

  Trade Mark No.: 31562 05117:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 71 :يف الصنف 

  Date: 16/05/2017 51/51/7552 :التاريخ 
احذية كرة , البسة القدم, مبا فيها اجلوارب, املالبس: من اجل 

قمصان , القمصان, الباليز, احذية لرايضة كرة السلة, السلة
, اطماق الباليز, السراويل, سراويل االطقم, باليز االطقم, البولو

, قمصان الرغيب, باليز الرايضة, البيجامات, الشوراتت, اجلرازي
 ,قلنسوات, قبعات, قمصان ليلية, الربطات, االحزمة, الكنزات
, اطماق وباليز االمحاء, سراويل االمحاء, بدالت االمحاء, االقنعة

, املعاطف, املشمعات, اجلاكيتات املقاومة للرايح, اجلاكيتات
, عصبة املعصم, عصبة الرأس, مراييل االطفال ليست من الورق

البنطلوانت , شوراتت البوكسر, املالبس الداخلية, املئزر
, االوشحة, القفازات, فالكفو , اغطية االذن, الفضفاضة

اثواب التشجيع , االثواب, ثياب صوفية, القمصان املنسوجة
اطقم , اطقم االستحمام, البسة السباحة, واالثواب املوحدة

سراويل , سراويل السباحة, التانكيين, البكيين, السباحة
, البسة الشواطئ, اطقم الرطوبة, شوراتت املالحة, االستحمام

صنادل , الصنادل, ات اطقم االستحمامطي, البسة االستحمام
قلنسوات , حاجبات الشمس, قبعات الشواطئ, الشواطئ
اغطية الراس ابالجنحة , قلنسوات االستحمام, السباحة

  .In the name of: NBA Properties, Inc . انك, بروبرتيز ان يب ايه: أبسم 
, نيويوووور , فيفوووف افنيوووو 535-اوليمبيوووا رووواور :العنووووان 
 الواليات المتحدة االمريكية , 20011نيويور  

 :عنوان التبليغ 
 /  

 :
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  Trade Mark No.: 31564 30961:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 16/05/2017 06/19/7102 :التاريخ 
, البسة القدم, مبا فيها اجلوارب, املالبس: من اجل 

, الباليز, احيية لرايضة كرة السلة, احيية كرة السلة
سراويل , باليز االطقم, قمصان البولو, القمصان

, اجلرازي, اطماق الباليز, السراويل, االطقم
, قمصان الرذيب, باليز الرايضة, البيجامات, الشوراتت
, قبعات, ان ليليةقمص, الربطات, االحزمة, الكنزات

, سراويل االمحاء, بدالت االمحاء, االقنعة, قلنسوات
اجلاكيتات املقاومة , اجلاكيتات, اطماق وباليز االمحاء

مراييل االطفال ليست , املعاطف, املشمعات, للرايح
, املئزر, عصبة املعصم, عصبة الرأس, من الورق

البنطلوانت , شوراتت البوكسر, املالبس الداخلية
, القفازات, الكفوف, اذطية االذن, ضفاضةالف

, االثواب, ثياب صوفية, القمصان املنسوجة, االوشحة
, البسة السباحة, اثواب التشجيع واالثواب املوحدة

, التانكيين, البكيين, اطقم السباحة, اطقم االستحمام
شوراتت , سراويل االستحمام, سراويل السباحة

البسة , واطئالبسة الش, اطقم الرطوبة, املالحة
, الصنادل, طيات اطقم االستحمام, االستحمام

حاجبات , قبعات الشواطئ, صنادل الشواطئ
, قلنسوات االستحمام, قلنسوات السباحة, الشمس

اذطية الراس ابالجنحة 

261

بياانت حموسبة عب االنرتنت يف جمال كرة السلة 
  .In the name of: NBA Properties, Inc . انك, ان يب ايه بروبرتيز: أبسم 

, نيويوووور , فيفوووف افنيوووو 535-اوليمبيوووا رووواور :العنووووان 
 الواليات المتحدة االمريكية , 20011نيويور  

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

  

 

  Trade Mark No.: 31564 05113:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 71 :يف الصنف 

  Date: 16/05/2017 51/51/7552 :التاريخ 
احذية كرة , البسة القدم, واربمبا فيها اجل, املالبس: من اجل 

قمصان , القمصان, الباليز, احذية لرايضة كرة السلة, السلة
, اطماق الباليز, السراويل, سراويل االطقم, باليز االطقم, البولو

, قمصان الرغيب, باليز الرايضة, البيجامات, الشوراتت, اجلرازي
, سواتقلن, قبعات, قمصان ليلية, الربطات, االحزمة, الكنزات
, اطماق وباليز االمحاء, سراويل االمحاء, بدالت االمحاء, االقنعة

, املعاطف, املشمعات, اجلاكيتات املقاومة للرايح, اجلاكيتات
, عصبة املعصم, عصبة الرأس, مراييل االطفال ليست من الورق

البنطلوانت , شوراتت البوكسر, املالبس الداخلية, املئزر
, االوشحة, القفازات, الكفوف, اغطية االذن, الفضفاضة

اثواب التشجيع , االثواب, ثياب صوفية, القمصان املنسوجة
اطقم , اطقم االستحمام, البسة السباحة, واالثواب املوحدة

سراويل , سراويل السباحة, التانكيين, البكيين, السباحة
, البسة الشواطئ, اطقم الرطوبة, شوراتت املالحة, االستحمام

صنادل , الصنادل, طيات اطقم االستحمام, مالبسة االستحما
قلنسوات , حاجبات الشمس, قبعات الشواطئ, الشواطئ
اغطية الراس ابالجنحة , قلنسوات االستحمام, السباحة

  .In the name of: NBA Properties, Inc . انك,  ايه بروبرتيزان يب: أبسم 
, نيويوووور , فيفوووف افنيوووو 535-اوليمبيوووا رووواور :العنووووان 
 الواليات المتحدة االمريكية , 20011نيويور  

/ :عنوان التبليغ 
   

 :

  Trade Mark No.: 31563 05110:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 35 :يف الصنف 
  Date: 16/05/2017 51/51/7552 :التاريخ 

ام  خدمات الرتفيه والتدريب ذات طبيعة الب : من اجل 
التلفزيونية االذاعية املستمرة يف جمال كرة السلة وتقدمي العاب  

خدمات انتاج وتوزيع برام  , كرة السلة واملعارض املباشرة 
خدمات برام  واحداث  , العاب كرة السلة التلفزيونية واالذاعية 
خدمات التحري وتنظيم , كرة السلة يف جمال كرة السلة 
ة و مستوصفات ومعسكرات مستوصفات ومعسكرات كرة السل

املدربني و ومستوصفات ومعسكرات فريق الراقصات واحداث  
خدمات الرتفيه ذات طبيعة الظهور الشخصي للزي , كرة السلة 

اجلالب للحظ او فريق الراقصات يف العاب ومعارض كرة السلة 
ويف املستوصفات ويف املعسكرات ويف العاب كرة السلة االخرى 

خدمات اندية , الحداث اخلاصة واحلفالت خدمات الرتفيه ل, 
خدمات الرتفيه وبشكل خاص توفري مواقع االنرتنت , املشجعني 

اليت تشمل مواد متعددة الوسائط يف جمال التغطية التلفزيونية و 
التغطية التلفزيونية التفاعلية و التسجيالت املرئية و التسجيالت 

علة لالنتخاابت و البام  املرئية املستمرة و التغطية املرئية املتفا
االذاعية و التغطية االذاعية و والتسجيالت املسموعة يف جمال  
كرة السلة، توفري االخبار واملعلومات ذات الطبيعة االحصائية 
واملوجزات يف جمال كرة السلة، االلعاب احلية الغري منزلة، 
خاصة، العاب الكمبيوتر و العاب الفيديو والعاب الفيديو 

لية و العاب املهارات و العاب التصفيف والعاب حفالت التفاع
الكبار والصغار وااللعاب اخلشبية والعاب البزل وااللعاب 
البسيطة، خدمات النشر االلكرتوين، خاصة، نشر اجملالت 
والنشرات والكتب امللونة، وجداول االلعاب لالخرين مباشرة 

توفري قاعدة خدمة , عب االنرتنت، ومجيعها يف جمال كرة السلة
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  Trade Mark No.: 31564 30961:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 16/05/2017 06/19/7102 :التاريخ 
, البسة القدم, مبا فيها اجلوارب, املالبس: من اجل 

, الباليز, احيية لرايضة كرة السلة, احيية كرة السلة
سراويل , باليز االطقم, قمصان البولو, القمصان

, اجلرازي, اطماق الباليز, السراويل, االطقم
, قمصان الرذيب, باليز الرايضة, البيجامات, الشوراتت
, قبعات, ان ليليةقمص, الربطات, االحزمة, الكنزات

, سراويل االمحاء, بدالت االمحاء, االقنعة, قلنسوات
اجلاكيتات املقاومة , اجلاكيتات, اطماق وباليز االمحاء

مراييل االطفال ليست , املعاطف, املشمعات, للرايح
, املئزر, عصبة املعصم, عصبة الرأس, من الورق

البنطلوانت , شوراتت البوكسر, املالبس الداخلية
, القفازات, الكفوف, اذطية االذن, ضفاضةالف

, االثواب, ثياب صوفية, القمصان املنسوجة, االوشحة
, البسة السباحة, اثواب التشجيع واالثواب املوحدة

, التانكيين, البكيين, اطقم السباحة, اطقم االستحمام
شوراتت , سراويل االستحمام, سراويل السباحة

البسة , واطئالبسة الش, اطقم الرطوبة, املالحة
, الصنادل, طيات اطقم االستحمام, االستحمام

حاجبات , قبعات الشواطئ, صنادل الشواطئ
, قلنسوات االستحمام, قلنسوات السباحة, الشمس

اذطية الراس ابالجنحة 

262

 3  
 

  Trade Mark No.: 31565 05111:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 35 :يف الصنف 
  Date: 16/05/2017 51/51/7552 :التاريخ 

ة البام  خدمات الرتفيه والتدريب ذات طبيع: من اجل 
التلفزيونية االذاعية املستمرة يف جمال كرة السلة وتقدمي العاب  

خدمات انتاج وتوزيع برام  , كرة السلة واملعارض املباشرة 
خدمات برام  واحداث  , العاب كرة السلة التلفزيونية واالذاعية 
خدمات التحري وتنظيم , كرة السلة يف جمال كرة السلة 

السلة و مستوصفات ومعسكرات  مستوصفات ومعسكرات كرة
املدربني و ومستوصفات ومعسكرات فريق الراقصات واحداث  

خدمات الرتفيه ذات طبيعة الظهور الشخصي للزي , كرة السلة 
اجلالب للحظ او فريق الراقصات يف العاب ومعارض كرة السلة 
ويف املستوصفات ويف املعسكرات ويف العاب كرة السلة االخرى 

خدمات اندية , فيه لالحداث اخلاصة واحلفالت خدمات الرت , 
خدمات الرتفيه وبشكل خاص توفري مواقع االنرتنت , املشجعني 

اليت تشمل مواد متعددة الوسائط يف جمال التغطية التلفزيونية و 
التغطية التلفزيونية التفاعلية و التسجيالت املرئية و التسجيالت 

ملتفاعلة لالنتخاابت و البام  املرئية املستمرة و التغطية املرئية ا
االذاعية و التغطية االذاعية و والتسجيالت املسموعة يف جمال  
كرة السلة، توفري االخبار واملعلومات ذات الطبيعة االحصائية 
واملوجزات يف جمال كرة السلة، االلعاب احلية الغري منزلة، 
خاصة، العاب الكمبيوتر و العاب الفيديو والعاب الفيديو 

لتفاعلية و العاب املهارات و العاب التصفيف والعاب حفالت ا
الكبار والصغار وااللعاب اخلشبية والعاب البزل وااللعاب 

 

  Trade Mark No.: 31564 05113:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 71 :يف الصنف 

  Date: 16/05/2017 51/51/7552 :التاريخ 
احذية كرة , البسة القدم, واربمبا فيها اجل, املالبس: من اجل 

قمصان , القمصان, الباليز, احذية لرايضة كرة السلة, السلة
, اطماق الباليز, السراويل, سراويل االطقم, باليز االطقم, البولو

, قمصان الرغيب, باليز الرايضة, البيجامات, الشوراتت, اجلرازي
, سواتقلن, قبعات, قمصان ليلية, الربطات, االحزمة, الكنزات
, اطماق وباليز االمحاء, سراويل االمحاء, بدالت االمحاء, االقنعة

, املعاطف, املشمعات, اجلاكيتات املقاومة للرايح, اجلاكيتات
, عصبة املعصم, عصبة الرأس, مراييل االطفال ليست من الورق

البنطلوانت , شوراتت البوكسر, املالبس الداخلية, املئزر
, االوشحة, القفازات, الكفوف, اغطية االذن, الفضفاضة

اثواب التشجيع , االثواب, ثياب صوفية, القمصان املنسوجة
اطقم , اطقم االستحمام, البسة السباحة, واالثواب املوحدة

سراويل , سراويل السباحة, التانكيين, البكيين, السباحة
, البسة الشواطئ, اطقم الرطوبة, شوراتت املالحة, االستحمام

صنادل , الصنادل, طيات اطقم االستحمام, مالبسة االستحما
قلنسوات , حاجبات الشمس, قبعات الشواطئ, الشواطئ
اغطية الراس ابالجنحة , قلنسوات االستحمام, السباحة

  .In the name of: NBA Properties, Inc . انك,  ايه بروبرتيزان يب: أبسم 
, نيويوووور , فيفوووف افنيوووو 535-اوليمبيوووا رووواور :العنووووان 
 الواليات المتحدة االمريكية , 20011نيويور  

/ :عنوان التبليغ 
   

 :
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البسيطة، خدمات النشر االلكرتوين، خاصة، نشر اجملالت 
والنشرات والكتب امللونة، وجداول االلعاب لالخرين مباشرة 

خدمة توفري قاعدة , عب االنرتنت، ومجيعها يف جمال كرة السلة
بياانت حموسبة عب االنرتنت يف جمال كرة السلة 

  .In the name of: NBA Properties, Inc . انك, ان يب ايه بروبرتيز: أبسم 
, نيويوووور , فيفوووف افنيوووو 535-اوليمبيوووا رووواور :العنووووان 
 الواليات المتحدة االمريكية , 20011نيويور  

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31565 05111:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 35 :يف الصنف 
  Date: 16/05/2017 51/51/7552 :التاريخ 

ة البام  خدمات الرتفيه والتدريب ذات طبيع: من اجل 
التلفزيونية االذاعية املستمرة يف جمال كرة السلة وتقدمي العاب  

خدمات انتاج وتوزيع برام  , كرة السلة واملعارض املباشرة 
خدمات برام  واحداث  , العاب كرة السلة التلفزيونية واالذاعية 
خدمات التحري وتنظيم , كرة السلة يف جمال كرة السلة 

السلة و مستوصفات ومعسكرات  مستوصفات ومعسكرات كرة
املدربني و ومستوصفات ومعسكرات فريق الراقصات واحداث  

خدمات الرتفيه ذات طبيعة الظهور الشخصي للزي , كرة السلة 
اجلالب للحظ او فريق الراقصات يف العاب ومعارض كرة السلة 
ويف املستوصفات ويف املعسكرات ويف العاب كرة السلة االخرى 

خدمات اندية , فيه لالحداث اخلاصة واحلفالت خدمات الرت , 
خدمات الرتفيه وبشكل خاص توفري مواقع االنرتنت , املشجعني 

اليت تشمل مواد متعددة الوسائط يف جمال التغطية التلفزيونية و 
التغطية التلفزيونية التفاعلية و التسجيالت املرئية و التسجيالت 

ملتفاعلة لالنتخاابت و البام  املرئية املستمرة و التغطية املرئية ا
االذاعية و التغطية االذاعية و والتسجيالت املسموعة يف جمال  
كرة السلة، توفري االخبار واملعلومات ذات الطبيعة االحصائية 
واملوجزات يف جمال كرة السلة، االلعاب احلية الغري منزلة، 
خاصة، العاب الكمبيوتر و العاب الفيديو والعاب الفيديو 

لتفاعلية و العاب املهارات و العاب التصفيف والعاب حفالت ا
الكبار والصغار وااللعاب اخلشبية والعاب البزل وااللعاب 
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  Trade Mark No.: 31566 30966:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 2 :يف الصنف 

  Date: 16/05/2017 06/19/7102 :التاريخ 
عدا )حمركات مكائن ,االت وعدد الية : من اجل 

قارانت الية وعناصر نقل ,(ماكان منها للمركبات الربيه 
معدات ( عدا ماكان منها للمركبات الربية )احلركة

اجهزةتفقيس البيض , زراعية عدا مايدار ابليد 
شركة ايفا للمعدات : أبسم 

 الصناعية 
In the name of: shariket yafa lil muedat alsinaeh  

 ع    دم   -ن يلال :العننا  
عمارة  -مكتب احملامي عميد صيام  :عنوان التبليغ 

  1955090131تلفون  -االسراء 
 :

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31566 30966:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 2 :يف الصنف 

  Date: 16/05/2017 06/19/7102 :التاريخ 
عدا )حمركات مكائن ,االت وعدد الية : من اجل 

قارانت الية وعناصر نقل ,(ماكان منها للمركبات الربيه 
معدات ( عدا ماكان منها للمركبات الربية )احلركة

اجهزةتفقيس البيض , زراعية عدا مايدار ابليد 
شركة ايفا للمعدات : أبسم 

 الصناعية 
In the name of: shariket yafa lil muedat alsinaeh  

 ع    دم   -ن يلال :العننا  
عمارة  -مكتب احملامي عميد صيام  :عنوان التبليغ 

  1955090131تلفون  -االسراء 
 :

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31566 30966:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 2 :يف الصنف 

  Date: 16/05/2017 06/19/7102 :التاريخ 
عدا )حمركات مكائن ,االت وعدد الية : من اجل 

قارانت الية وعناصر نقل ,(ماكان منها للمركبات الربيه 
معدات ( عدا ماكان منها للمركبات الربية )احلركة

اجهزةتفقيس البيض , زراعية عدا مايدار ابليد 
شركة ايفا للمعدات : أبسم 

 الصناعية 
In the name of: shariket yafa lil muedat alsinaeh  

 ع    دم   -ن يلال :العننا  
عمارة  -مكتب احملامي عميد صيام  :عنوان التبليغ 

  1955090131تلفون  -االسراء 
 :

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31567 30962:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 16/05/2017 06/19/7102 :التاريخ 
مستحضرات التجميل، مستحضرات : من اجل 

التجميل للعناية ابلبشرة، مزيالت الروائح الكريهة 
. ومضادات التعرق لالستعمال الشخصي

  In the name of: Beiersdorf AG بريسدورف أي جي : أبسم 
 23250ا 12اين عووووتراس  :العنوووونا  

 ج م ن غا الم ن   
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :التبليغ عنوان 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31568 30969:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 16/05/2017 06/19/7102 :التاريخ 
مستحضرات التجميل ومستحضرات : من اجل 

التجميل للعناية ابلبشرة، مستحضرات التجميل 
لالستحمام والدش 
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  In the name of: Beiersdorf AG بريسدورف أي جي : أبسم 
 23250ا 12اين عووووتراس  :العنوووونا  

 ج م ن غا الم ن   
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31569 30965:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 16/05/2017 06/19/7102 :التاريخ 
ماملستحضرات الصيدلية واملستحضرات : من اجل 

الصحية الذراض طبية واللزقات ومواد التضميد 
. واملطهرات

  In the name of: Beiersdorf AG بريسدورف أي جي : أبسم 
 23250ا 12اين عووووتراس  :العنوووونا  

 ج م ن غا الم ن   
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

 

  In the name of: Beiersdorf AG بريسدورف أي جي : أبسم 
 23250ا 12اين عووووتراس  :العنوووونا  

 ج م ن غا الم ن   
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31569 30965:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 16/05/2017 06/19/7102 :التاريخ 
ماملستحضرات الصيدلية واملستحضرات : من اجل 

الصحية الذراض طبية واللزقات ومواد التضميد 
. واملطهرات

  In the name of: Beiersdorf AG بريسدورف أي جي : أبسم 
 23250ا 12اين عووووتراس  :العنوووونا  

 ج م ن غا الم ن   
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :
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  Trade Mark No.: 31567 30962:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 16/05/2017 06/19/7102 :التاريخ 
مستحضرات التجميل، مستحضرات : من اجل 

التجميل للعناية ابلبشرة، مزيالت الروائح الكريهة 
. ومضادات التعرق لالستعمال الشخصي

  In the name of: Beiersdorf AG بريسدورف أي جي : أبسم 
 23250ا 12اين عووووتراس  :العنوووونا  

 ج م ن غا الم ن   
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :التبليغ عنوان 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31568 30969:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 16/05/2017 06/19/7102 :التاريخ 
مستحضرات التجميل ومستحضرات : من اجل 

التجميل للعناية ابلبشرة، مستحضرات التجميل 
لالستحمام والدش 

  Trade Mark No.: 31566 30966:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 2 :يف الصنف 

  Date: 16/05/2017 06/19/7102 :التاريخ 
عدا )حمركات مكائن ,االت وعدد الية : من اجل 

قارانت الية وعناصر نقل ,(ماكان منها للمركبات الربيه 
معدات ( عدا ماكان منها للمركبات الربية )احلركة

اجهزةتفقيس البيض , زراعية عدا مايدار ابليد 
شركة ايفا للمعدات : أبسم 

 الصناعية 
In the name of: shariket yafa lil muedat alsinaeh  

 ع    دم   -ن يلال :العننا  
عمارة  -مكتب احملامي عميد صيام  :عنوان التبليغ 

  1955090131تلفون  -االسراء 
 :

 

 6  
 

  In the name of: Beiersdorf AG بريسدورف أي جي : أبسم 
 23250ا 12اين عووووتراس  :العنوووونا  

 ج م ن غا الم ن   
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31569 30965:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 16/05/2017 06/19/7102 :التاريخ 
ماملستحضرات الصيدلية واملستحضرات : من اجل 

الصحية الذراض طبية واللزقات ومواد التضميد 
. واملطهرات

  In the name of: Beiersdorf AG بريسدورف أي جي : أبسم 
 23250ا 12اين عووووتراس  :العنوووونا  

 ج م ن غا الم ن   
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :
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  Trade Mark No.: 31570 30921:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 4 1 :يف الصنف 

  Date: 16/05/2017 06/19/7102 :التاريخ 
الفحم : من اجل 

شركة ابناء ماهر ابو زينه : أبسم 
 للمواد الغيائية واالستهالكية 

In the name of: sharikat abnaa maher abu zaineh llmawad 
al ghithaieh wal istihlakieh  

 الخل   المر عو  :العننا  
:  اخلليل املربعة  :عنوان التبليغ 

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31571 30920:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

267

268

 5  
 

  Trade Mark No.: 31570 30921:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 4 1 :يف الصنف 

  Date: 16/05/2017 06/19/7102 :التاريخ 
الفحم : من اجل 

شركة ابناء ماهر ابو زينه : أبسم 
 للمواد الغيائية واالستهالكية 

In the name of: sharikat abnaa maher abu zaineh llmawad 
al ghithaieh wal istihlakieh  

 الخل   المر عو  :العننا  
:  اخلليل املربعة  :عنوان التبليغ 

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31571 30920:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31570 30921:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 4 1 :يف الصنف 

  Date: 16/05/2017 06/19/7102 :التاريخ 
الفحم : من اجل 

شركة ابناء ماهر ابو زينه : أبسم 
 للمواد الغيائية واالستهالكية 

In the name of: sharikat abnaa maher abu zaineh llmawad 
al ghithaieh wal istihlakieh  

 الخل   المر عو  :العننا  
:  اخلليل املربعة  :عنوان التبليغ 

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31571 30920:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31570 30921:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 4 1 :يف الصنف 

  Date: 16/05/2017 06/19/7102 :التاريخ 
الفحم : من اجل 

شركة ابناء ماهر ابو زينه : أبسم 
 للمواد الغيائية واالستهالكية 

In the name of: sharikat abnaa maher abu zaineh llmawad 
al ghithaieh wal istihlakieh  

 الخل   المر عو  :العننا  
:  اخلليل املربعة  :عنوان التبليغ 

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31571 30920:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 16/05/2017 06/19/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأذطية الرأس : من اجل 

دمحم أمحد مخيس دمحم : أبسم 
 صواحلي 

In the name of: Mohammad Ahmad Khamis Sawalhi  

  ا    مخ ا االمعرا  :العننا  
:  رام هللا خميم االمعري  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31574 30921:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 18/05/2017 09/19/7102 :التاريخ 
دعاية واعالن : من اجل 
مجعية ملتقى رجال : أبسم 

 االعمال 
In the name of: Palestinian businessmen forum community  

الخل وووووو  دموووووو  ة النوووووون   :العنووووونا  
2226526  

:   7776296اخلليل عمارة النور  :عنوان التبليغ 

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

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31575 30929:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 
  Date: 21/05/2017 70/19/7102 :التاريخ 
برجميات احلاسوب للتخطيط، وإدارة ومراقبة : من اجل 

الواردات، والصادرات وتسليم البضائع، الوساطة 
والتخلي  اجلمركي، إدارة وتقييم املخاطر، واحملاسبة، 

. متابعة وإعداد اإلحصاءات اجلمركية املتعلقة مبا تقّدم 
أجيلييت للمخازن : أبسم 
 ( ع.ك.م.ش)العمومية 

In the name of: Agility Public Warehousing Company 
(KSC) Public  

الصوووووول   و الصووووووون د وا  :العنوووووونا  
. ب.ب  نووووب جموووو  و يا د ال وووورا ص

 ا الكني  10115الصف ة  25112
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 0 
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والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31575 30929:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 
  Date: 21/05/2017 70/19/7102 :التاريخ 
برجميات احلاسوب للتخطيط، وإدارة ومراقبة : من اجل 

الواردات، والصادرات وتسليم البضائع، الوساطة 
والتخلي  اجلمركي، إدارة وتقييم املخاطر، واحملاسبة، 

. متابعة وإعداد اإلحصاءات اجلمركية املتعلقة مبا تقّدم 
أجيلييت للمخازن : أبسم 
 ( ع.ك.م.ش)العمومية 

In the name of: Agility Public Warehousing Company 
(KSC) Public  

الصوووووول   و الصووووووون د وا  :العنوووووونا  
. ب.ب  نووووب جموووو  و يا د ال وووورا ص

 ا الكني  10115الصف ة  25112
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 0 

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31575 30929:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 
  Date: 21/05/2017 70/19/7102 :التاريخ 
برجميات احلاسوب للتخطيط، وإدارة ومراقبة : من اجل 

الواردات، والصادرات وتسليم البضائع، الوساطة 
والتخلي  اجلمركي، إدارة وتقييم املخاطر، واحملاسبة، 

. متابعة وإعداد اإلحصاءات اجلمركية املتعلقة مبا تقّدم 
أجيلييت للمخازن : أبسم 
 ( ع.ك.م.ش)العمومية 

In the name of: Agility Public Warehousing Company 
(KSC) Public  

الصوووووول   و الصووووووون د وا  :العنوووووونا  
. ب.ب  نووووب جموووو  و يا د ال وووورا ص

 ا الكني  10115الصف ة  25112
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 0 
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 1 
 

  Trade Mark No.: 31575 51313:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 9 :يف الصنف 

  Date: 21/05/2017 11/53/1511 :التاريخ 
برجميات احلاسوب للتخطيط، وإدارة ومراقبة : من اجل 

الواردات، والصادرات وتسليم البضائع، الوساطة والتخليص 
كي، إدارة وتقييم املخاطر، واحملاسبة، متابعة وإعداد اجلمر 

. اإلحصاءات اجلمركية املتعلقة مبا تقّدم 
 In the name of: Agility Public ( ع.ك.م.ش)أجيلييت للمخازن العمومية : أبسم 

Warehousing Company (KSC) Public  
جموو، و را ا الةوو ا الصووبيةيا الصوون، ياا ب ، وو   :العنوونا  

 ا الكنيت 51551الصف،ة  81452. ب.ص

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  7711

 :

 

 1 
 

  Trade Mark No.: 31576 51313:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 53 :يف الصنف 

  Date: 21/05/2017 11/53/1511 :التاريخ 
خدمات سالسل التوريد واالستشارات اللوجستية، : من اجل 

االدارة، خدمات إدارة التدقيق والتوزيع؛ خدمات إدارة طلبيات 
ب؛ خدمات إدارة األعمال واإلشراف عليها يف الشراء والتعق

جمال حتسني تدفق املخزون، إدارة املخزون، والشراء، حتسني 
األصول، وخدمات التعامل مع الطلبيات وتسخري املوارد؛ 
استشارات األعمال التجارية، اخلدمات اللوجستية، خدمات 
التخطيط، خدمات إدارة سالسل التوريد والتدقيق يف جمال 

، خدمات : ة والتعدين؛ خدمات اإلسناد البحرية، حتديداالطاق
، : توفري املساعدة لعمليات األعمال للمنشآت البحرية، حتديدا

منصات النفط والغاز وحمطات احلفر؛ خدمات إدارة األعمال 
املرتبطة إبطالق وطرح املنتجات لآلخرين؛ إدارة األعمال 

ود التخزين لألحداث الرايضية والرتفيه؛ خدمات إدارة عق
واحلفظ يف خمازن؛ إدارة مشاريع عطاءات الشحن؛ خدمات 

، خدمات تنظيم نقل : تزويد املعارض واألحداث، حتديدا
البضائع لآلخرين للمعارض واألحداث؛ خدمات تلبية الطلبات؛ 
خدمات إدارة الشحن حول العامل؛ خدمات احملاسبة الضريبية 

: ظفني والكوادر، حتديداملصاريف االنتقال ؛ خدمات انتقال املو 
، خدمات التخطيط والتنفيذ لعمليات االنتقال للمنازل 
والشركات؛ خدمات التخليص وجتهيز املستندات اجلمركية؛ 
خدمات التخليص الصحي للبضائع املستوردة؛ خدمات إدارة 

، خدمات ترتيبات االستالم، خدمات توصيل، : النقل، حتديدا
د الربيدية، والشحن والطرود عرب ختزين ونقل املستندات، الطرو 

النقل الربي واجلوي؛ خدمات إدارة التزويد يف جمال إدارة 
السالمة، فحص، التدقيق على االستجابة للحاالت الطارئة، 

. والتقيد ووضع العالمات
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والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31575 30929:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 
  Date: 21/05/2017 70/19/7102 :التاريخ 
برجميات احلاسوب للتخطيط، وإدارة ومراقبة : من اجل 

الواردات، والصادرات وتسليم البضائع، الوساطة 
والتخلي  اجلمركي، إدارة وتقييم املخاطر، واحملاسبة، 

. متابعة وإعداد اإلحصاءات اجلمركية املتعلقة مبا تقّدم 
أجيلييت للمخازن : أبسم 
 ( ع.ك.م.ش)العمومية 

In the name of: Agility Public Warehousing Company 
(KSC) Public  

الصوووووول   و الصووووووون د وا  :العنوووووونا  
. ب.ب  نووووب جموووو  و يا د ال وووورا ص

 ا الكني  10115الصف ة  25112
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 0 

271

 In the name of: Agility Public ( ع.ك.م.ش)أجيلييت للمخازن العمومية : أبسم 
Warehousing Company (KSC) Public  

الصووبيةيا الصوون، ياا ب ، وو  جموو، و را ا الةوو ا  :العنوونا  
 ا الكنيت 51551الصف،ة  81452. ب.ص

 –سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  7711ب .ص 

 :

 

  

 1  
 

  Trade Mark No.: 31577 51311:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36 53 :يف الصنف 

  Date: 21/05/2017 11/53/1511 :التاريخ 
خدمات الوساطة اجلمركية؛ خدمات وكاالت أتمني : من اجل 
. الشحن 

 In the name of: Agility Public ( ع.ك.م.ش)أجيلييت للمخازن العمومية : أبسم 
Warehousing Company (KSC) Public  

الصووبيةيا الصوون، ياا ب ، وو  جموو، و را ا الةوو ا  :العنوونا  
 ا الكنيت 51551الصف،ة  81452. ب.ص

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  7711

 :

 

  

  Trade Mark No.: 31576 51313:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 53 :يف الصنف 

  Date: 21/05/2017 11/53/1511 :التاريخ 
خدمات سالسل التوريد واالستشارات اللوجستية، : من اجل 

االدارة، خدمات إدارة التدقيق والتوزيع؛ خدمات إدارة طلبيات 
ب؛ خدمات إدارة األعمال واإلشراف عليها يف الشراء والتعق

جمال حتسني تدفق املخزون، إدارة املخزون، والشراء، حتسني 
األصول، وخدمات التعامل مع الطلبيات وتسخري املوارد؛ 
استشارات األعمال التجارية، اخلدمات اللوجستية، خدمات 
التخطيط، خدمات إدارة سالسل التوريد والتدقيق يف جمال 

، خدمات : ة والتعدين؛ خدمات اإلسناد البحرية، حتديداالطاق
، : توفري املساعدة لعمليات األعمال للمنشآت البحرية، حتديدا

منصات النفط والغاز وحمطات احلفر؛ خدمات إدارة األعمال 
املرتبطة إبطالق وطرح املنتجات لآلخرين؛ إدارة األعمال 

ود التخزين لألحداث الرايضية والرتفيه؛ خدمات إدارة عق
واحلفظ يف خمازن؛ إدارة مشاريع عطاءات الشحن؛ خدمات 

، خدمات تنظيم نقل : تزويد املعارض واألحداث، حتديدا
البضائع لآلخرين للمعارض واألحداث؛ خدمات تلبية الطلبات؛ 
خدمات إدارة الشحن حول العامل؛ خدمات احملاسبة الضريبية 

: ظفني والكوادر، حتديداملصاريف االنتقال ؛ خدمات انتقال املو 
، خدمات التخطيط والتنفيذ لعمليات االنتقال للمنازل 
والشركات؛ خدمات التخليص وجتهيز املستندات اجلمركية؛ 
خدمات التخليص الصحي للبضائع املستوردة؛ خدمات إدارة 

، خدمات ترتيبات االستالم، خدمات توصيل، : النقل، حتديدا
د الربيدية، والشحن والطرود عرب ختزين ونقل املستندات، الطرو 

النقل الربي واجلوي؛ خدمات إدارة التزويد يف جمال إدارة 
السالمة، فحص، التدقيق على االستجابة للحاالت الطارئة، 

. والتقيد ووضع العالمات
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والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31575 30929:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 
  Date: 21/05/2017 70/19/7102 :التاريخ 
برجميات احلاسوب للتخطيط، وإدارة ومراقبة : من اجل 

الواردات، والصادرات وتسليم البضائع، الوساطة 
والتخلي  اجلمركي، إدارة وتقييم املخاطر، واحملاسبة، 

. متابعة وإعداد اإلحصاءات اجلمركية املتعلقة مبا تقّدم 
أجيلييت للمخازن : أبسم 
 ( ع.ك.م.ش)العمومية 

In the name of: Agility Public Warehousing Company 
(KSC) Public  

الصوووووول   و الصووووووون د وا  :العنوووووونا  
. ب.ب  نووووب جموووو  و يا د ال وووورا ص

 ا الكني  10115الصف ة  25112
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 0 

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31575 30929:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 
  Date: 21/05/2017 70/19/7102 :التاريخ 
برجميات احلاسوب للتخطيط، وإدارة ومراقبة : من اجل 

الواردات، والصادرات وتسليم البضائع، الوساطة 
والتخلي  اجلمركي، إدارة وتقييم املخاطر، واحملاسبة، 

. متابعة وإعداد اإلحصاءات اجلمركية املتعلقة مبا تقّدم 
أجيلييت للمخازن : أبسم 
 ( ع.ك.م.ش)العمومية 

In the name of: Agility Public Warehousing Company 
(KSC) Public  

الصوووووول   و الصووووووون د وا  :العنوووووونا  
. ب.ب  نووووب جموووو  و يا د ال وووورا ص

 ا الكني  10115الصف ة  25112
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 0 
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 5  
 

  Trade Mark No.: 31578 51313:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37 51 :يف الصنف 

  Date: 21/05/2017 11/53/1511 :التاريخ 
خدمات تطوير املواقع العقارية، خدمات إنشاء : من اجل 

املنشآت؛ اخلدمات اإلنشائية،  املنشآت وإدارة التوسع إبنشاء
، خدمات التخطيط، تصميم واإلنشاء حسب الطلب : حتديدا

. ملباين ومرافق العروض واملعارض 
 In the name of: Agility Public ( ع.ك.م.ش)أجيلييت للمخازن العمومية : أبسم 

Warehousing Company (KSC) Public  
ا الةوو ا الصووبيةيا الصوون، ياا ب ، وو  جموو، و را   :العنوونا  

 ا الكنيت 51551الصف،ة  81452. ب.ص

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  7711

 :

 

  
  Trade Mark No.: 31579 51319:تجارية رقم العالمة ال

  In Class: 39 59 :يف الصنف 
  Date: 21/05/2017 11/53/1511 :التاريخ 

املركبات الربية، أو اجلوية، البحرية، النقل ابلبوارج : من اجل 
والسكك احلديدية، النقل ابلوسائط املستأجرة، الوساطة، 

؛ ختزين ابملستودعات؛ خدمات الشحن والتوزيع للشحنات
تغليف وحتميل البضائع؛ خدمات أتجري حاوايت التخزين؛ 

، خدمات إجراء احلجوزات : خدمات حجوزات السفر، حتديدا
واحلجز اخلاص بوسائط النقل؛ نقل، خدمات ختزين وتسليم 
الشحنات، النفاايت، بضائع الرفع الثقيل، الكيماوايت 

لية، املواد احلساسة من املتخصصة، منصات احلفر، القيم املا
الناحية التجارية يف مركبات وحافظات متخصصة، والسامة، 
والسامة من الناحية البيئية ، واملواد اليت تؤدي للتآكل، 
واملهيجة، والقابلة لالشتعال، واملشعة، اجليين، والبيولوجية واملواد 
األخرى غري املستقرة، واخلطرية واملواد املضرة ابلبيئة؛ خدمات 
التعامل مع الشحن ابملوقع للمعارض ، والعروض واملعارض 
التجارية؛ اخلدمات االستشارية للنقل، وختزين، التغليف، حتميل 
وتفريغ الشحنات، النفاايت، بضائع الرفع الثقيل، الكيماوايت 
املتخصصة، منصات احلفر، القيم املالية، املواد احلساسة من 

ات متخصصة، والسامة، الناحية التجارية يف مركبات وحافظ
والسامة من الناحية البيئية ، واملواد اليت تؤدي للتآكل، 
واملهيجة، والقابلة لالشتعال، واملشعة، اجليين، والبيولوجية واملواد 

. األخرى غرياملستقرة، واخلطرية واملواد املضرة ابلبيئة 
 In the name of: Agility Public ( ع.ك.م.ش)أجيلييت للمخازن العمومية : أبسم 

Warehousing Company (KSC) Public  
الصووبيةيا الصوون، ياا ب ، وو  جموو، و را ا الةوو ا  :العنوونا  

 ا الكنيت 51551الصف،ة  81452. ب.ص

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  7711

 :

 1  
 

  Trade Mark No.: 31577 51311:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36 53 :يف الصنف 

  Date: 21/05/2017 11/53/1511 :التاريخ 
خدمات الوساطة اجلمركية؛ خدمات وكاالت أتمني : من اجل 
. الشحن 

 In the name of: Agility Public ( ع.ك.م.ش)أجيلييت للمخازن العمومية : أبسم 
Warehousing Company (KSC) Public  

الصووبيةيا الصوون، ياا ب ، وو  جموو، و را ا الةوو ا  :العنوونا  
 ا الكنيت 51551الصف،ة  81452. ب.ص

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  7711

 :
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وحافظات متخصصة، والسامة، والسامة من الناحية 
تآكل، واملهيجة، والقابلة البيئية ، واملواد اليت تؤدي لل

لالشتعال، واملشعة، اجليين، والبيولوجية واملواد األخرى 
ذري املستقرة، واخلطرية واملواد املضرة ابلبيئة؛ خدمات 
التعامل مع الشحن ابملوقع للمعارض ، والعروض 
واملعارض التجارية؛ اخلدمات االستشارية للنقل، 

ت، النفاايت، وختزين، التغليف، حتميل وتفريغ الشحنا
بضائع الرفع الثقيل، الكيماوايت املتخصصة، منصات 
احلفر، القيم املالية، املواد احلساسة من الناحية التجارية 
يف مركبات وحافظات متخصصة، والسامة، والسامة من 
الناحية البيئية ، واملواد اليت تؤدي للتآكل، واملهيجة، 

بيولوجية واملواد والقابلة لالشتعال، واملشعة، اجليين، وال
. األخرى ذرياملستقرة، واخلطرية واملواد املضرة ابلبيئة 

أجيلييت للمخازن : أبسم 
 ( ع.ك.م.ش)العمومية 

In the name of: Agility Public Warehousing Company (KSC) Public  

الصوووووول   و الصووووووون د وا  :العنوووووونا  
. ب.ب  نووووب جموووو  و يا د ال وووورا ص

 ا الكني  10115الصف ة  25112

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 9  
 

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31580 51335:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 5 :يف الصنف 

  Date: 21/05/2017 11/53/1511 :التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل : من اجل 

يف غسل وكي املالبس؛ مستحضرات تنظيف وصقل وجلي 
وكشط؛ صابون غري طبية؛ عطور و زيوت عطرية؛ مستحضرات 

للشعر غري طيب؛ منظفات ( لوشن)جتميل غري طبية؛ غسول 
أسنان غري طبية 

ال سي وايكيكي ماجازاجيليك هيزميتلريى تيجاريت : أبسم 
 انونيم شريكييت 

In the name of: LC WAIKIKI 
MAGAZACILIK HIZMETLERI 
TICARET ANONIM SIRKETI  

 69:ايفوو يم ه،ل،لي،وووا جنلةجوو،  ج،اي،وووا  وون :العنوونا  
 ت كي، / اسطنةنل  -ب،ج،يال  

:   131.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

  Trade Mark No.: 31579 51319:تجارية رقم العالمة ال
  In Class: 39 59 :يف الصنف 

  Date: 21/05/2017 11/53/1511 :التاريخ 
املركبات الربية، أو اجلوية، البحرية، النقل ابلبوارج : من اجل 

والسكك احلديدية، النقل ابلوسائط املستأجرة، الوساطة، 
؛ ختزين ابملستودعات؛ خدمات الشحن والتوزيع للشحنات

تغليف وحتميل البضائع؛ خدمات أتجري حاوايت التخزين؛ 
، خدمات إجراء احلجوزات : خدمات حجوزات السفر، حتديدا

واحلجز اخلاص بوسائط النقل؛ نقل، خدمات ختزين وتسليم 
الشحنات، النفاايت، بضائع الرفع الثقيل، الكيماوايت 

لية، املواد احلساسة من املتخصصة، منصات احلفر، القيم املا
الناحية التجارية يف مركبات وحافظات متخصصة، والسامة، 
والسامة من الناحية البيئية ، واملواد اليت تؤدي للتآكل، 
واملهيجة، والقابلة لالشتعال، واملشعة، اجليين، والبيولوجية واملواد 
األخرى غري املستقرة، واخلطرية واملواد املضرة ابلبيئة؛ خدمات 
التعامل مع الشحن ابملوقع للمعارض ، والعروض واملعارض 
التجارية؛ اخلدمات االستشارية للنقل، وختزين، التغليف، حتميل 
وتفريغ الشحنات، النفاايت، بضائع الرفع الثقيل، الكيماوايت 
املتخصصة، منصات احلفر، القيم املالية، املواد احلساسة من 

ات متخصصة، والسامة، الناحية التجارية يف مركبات وحافظ
والسامة من الناحية البيئية ، واملواد اليت تؤدي للتآكل، 
واملهيجة، والقابلة لالشتعال، واملشعة، اجليين، والبيولوجية واملواد 

. األخرى غرياملستقرة، واخلطرية واملواد املضرة ابلبيئة 
 In the name of: Agility Public ( ع.ك.م.ش)أجيلييت للمخازن العمومية : أبسم 

Warehousing Company (KSC) Public  
الصووبيةيا الصوون، ياا ب ، وو  جموو، و را ا الةوو ا  :العنوونا  

 ا الكنيت 51551الصف،ة  81452. ب.ص

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  7711

 :
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275 والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31575 30929:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 
  Date: 21/05/2017 70/19/7102 :التاريخ 
برجميات احلاسوب للتخطيط، وإدارة ومراقبة : من اجل 

الواردات، والصادرات وتسليم البضائع، الوساطة 
والتخلي  اجلمركي، إدارة وتقييم املخاطر، واحملاسبة، 

. متابعة وإعداد اإلحصاءات اجلمركية املتعلقة مبا تقّدم 
أجيلييت للمخازن : أبسم 
 ( ع.ك.م.ش)العمومية 

In the name of: Agility Public Warehousing Company 
(KSC) Public  

الصوووووول   و الصووووووون د وا  :العنوووووونا  
. ب.ب  نووووب جموووو  و يا د ال وووورا ص

 ا الكني  10115الصف ة  25112
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 0 

 

  Trade Mark No.: 31581 51331:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42 71 :يف الصنف 

  Date: 21/05/2017 11/53/1511 :التاريخ 
، توفري استخدام برجميات : خدمات احلاسوب، حتديدا: من اجل 

احلاسوب غري القابلة للتحميل لتتبع املعلومات عرب اإلنرتنت 
وإرسال التقارير ودعم الزابئن عرب اإلنرتنت خبصوص االسترياد، 
والتصدير، التخليص اجلمركي، الشحن، احلالة وتسليم البضائع؛ 

، توفري استخدام برجميات احلاسوب : اخدمات احلاسوب، حتديد
غري القابلة للتحميل لسالسل التزويد عرب اإلنرتنت، إدارة 

، توفري : املخزون والشحن لآلخرين؛ خدمات احلاسوب، حتديدا
استخدام برجميات احلاسوب غري القابلة للتحميل لتتبع املعلومات 

البحرية، عرب اإلنرتنت وإرسال التقارير حول الربية، أو اجلوي، 
. أساطيل النقل عربالبوارج وعرب السكك احلديدية

 In the name of: Agility Public ( ع.ك.م.ش)أجيلييت للمخازن العمومية : أبسم 
Warehousing Company (KSC) Public  

الصووبيةيا الصوون، ياا ب ، وو  جموو، و را ا الةوو ا  :العنوونا  
 ا الكنيت 51551الصف،ة  81452. ب.ص

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  7711

 :

 

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31580 51335:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 5 :يف الصنف 

  Date: 21/05/2017 11/53/1511 :التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل : من اجل 

يف غسل وكي املالبس؛ مستحضرات تنظيف وصقل وجلي 
وكشط؛ صابون غري طبية؛ عطور و زيوت عطرية؛ مستحضرات 

للشعر غري طيب؛ منظفات ( لوشن)جتميل غري طبية؛ غسول 
أسنان غري طبية 

ال سي وايكيكي ماجازاجيليك هيزميتلريى تيجاريت : أبسم 
 انونيم شريكييت 

In the name of: LC WAIKIKI 
MAGAZACILIK HIZMETLERI 
TICARET ANONIM SIRKETI  

 69:ايفوو يم ه،ل،لي،وووا جنلةجوو،  ج،اي،وووا  وون :العنوونا  
 ت كي، / اسطنةنل  -ب،ج،يال  

:   131.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
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276

277

املعلومات عرب اإلنرتنت وإرسال التقارير ودعم الزابئن 
عرب اإلنرتنت خبصوص االسترياد، والتصدير، التخلي  

وتسليم البضائع؛ خدمات اجلمركي، الشحن، احلالة 
، توفري استخدام برجميات احلاسوب : احلاسوب، حتديدا

ذري القابلة للتحميل لسالسل التزويد عرب اإلنرتنت، 
إدارة املخزون والشحن لآلخرين؛ خدمات احلاسوب، 

، توفري استخدام برجميات احلاسوب ذري القابلة : حتديدا
رسال التقارير للتحميل لتتبع املعلومات عرب اإلنرتنت وإ

حول الربية، أو اجلوي، البحرية، أساطيل النقل 
. عربالبوارج وعرب السكك احلديدية

أجيلييت للمخازن : أبسم 
 ( ع.ك.م.ش)العمومية 

In the name of: Agility Public Warehousing Company 
(KSC) Public  

الصوووووول   و الصووووووون د وا  :العنوووووونا  
. ب.ب  نووووب جموووو  و يا د ال وووورا ص

 ا الكني  10115الصف ة  25112
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31582 30997:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 
  Date: 21/05/2017 70/19/7102 :التاريخ 

املعلومات عرب اإلنرتنت وإرسال التقارير ودعم الزابئن 
عرب اإلنرتنت خبصوص االسترياد، والتصدير، التخلي  

وتسليم البضائع؛ خدمات اجلمركي، الشحن، احلالة 
، توفري استخدام برجميات احلاسوب : احلاسوب، حتديدا

ذري القابلة للتحميل لسالسل التزويد عرب اإلنرتنت، 
إدارة املخزون والشحن لآلخرين؛ خدمات احلاسوب، 

، توفري استخدام برجميات احلاسوب ذري القابلة : حتديدا
رسال التقارير للتحميل لتتبع املعلومات عرب اإلنرتنت وإ

حول الربية، أو اجلوي، البحرية، أساطيل النقل 
. عربالبوارج وعرب السكك احلديدية

أجيلييت للمخازن : أبسم 
 ( ع.ك.م.ش)العمومية 

In the name of: Agility Public Warehousing Company 
(KSC) Public  

الصوووووول   و الصووووووون د وا  :العنوووووونا  
. ب.ب  نووووب جموووو  و يا د ال وووورا ص

 ا الكني  10115الصف ة  25112
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31582 30997:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 
  Date: 21/05/2017 70/19/7102 :التاريخ 

املعلومات عرب اإلنرتنت وإرسال التقارير ودعم الزابئن 
عرب اإلنرتنت خبصوص االسترياد، والتصدير، التخلي  

وتسليم البضائع؛ خدمات اجلمركي، الشحن، احلالة 
، توفري استخدام برجميات احلاسوب : احلاسوب، حتديدا

ذري القابلة للتحميل لسالسل التزويد عرب اإلنرتنت، 
إدارة املخزون والشحن لآلخرين؛ خدمات احلاسوب، 

، توفري استخدام برجميات احلاسوب ذري القابلة : حتديدا
رسال التقارير للتحميل لتتبع املعلومات عرب اإلنرتنت وإ

حول الربية، أو اجلوي، البحرية، أساطيل النقل 
. عربالبوارج وعرب السكك احلديدية

أجيلييت للمخازن : أبسم 
 ( ع.ك.م.ش)العمومية 

In the name of: Agility Public Warehousing Company 
(KSC) Public  

الصوووووول   و الصووووووون د وا  :العنوووووونا  
. ب.ب  نووووب جموووو  و يا د ال وووورا ص

 ا الكني  10115الصف ة  25112
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31582 30997:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 
  Date: 21/05/2017 70/19/7102 :التاريخ 

برجميات احلاسوب للتخطيط، وإدارة ومراقبة : من اجل 
الواردات، والصادرات وتسليم البضائع، الوساطة 
والتخلي  اجلمركي، إدارة وتقييم املخاطر، واحملاسبة، 

. متابعة وإعداد اإلحصاءات اجلمركية املتعلقة مبا تقّدم 
أجيلييت للمخازن : أبسم 
 ( ع.ك.م.ش)العمومية 

In the name of: Agility Public Warehousing Company 
(KSC) Public  

الصوووووول   و الصووووووون د وا  :العنوووووونا  
. ب.ب  نووووب جموووو  و يا د ال وووورا ص

 ا الكني  10115الصف ة  25112
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31583 30993:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 
  Date: 21/05/2017 70/19/7102 :التاريخ 

خدمات سالسل التوريد واالستشارات : من اجل 
اللوجستية، االدارة، خدمات إدارة التدقيق والتوزيع؛ 
خدمات إدارة طلبيات الشراء والتعقب؛ خدمات إدارة 
األعمال واإلشراف عليها يف جمال حتسني تدفق 
املخزون، إدارة املخزون، والشراء، حتسني األصول، 
ارد؛ وخدمات التعامل مع الطلبيات وتسخري املو 

 8  
 

  Trade Mark No.: 31583 38583:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 35 :يف الصنف 

  Date: 21/05/2017 18/55/1582 :التاريخ 
خدمات سالسل التوريد واالستشارات اللوجستية، : من اجل 

االدارة، خدمات إدارة التدقيق والتوزيع؛ خدمات إدارة طلبيات 
الشراء والتعقب؛ خدمات إدارة األعمال واإلشراف عليها يف 
جمال حتسني تدفق املخزون، إدارة املخزون، والشراء، حتسني 

تسخري املوارد؛ األصول، وخدمات التعامل مع الطلبيات و 
استشارات األعمال التجارية، اخلدمات اللوجستية، خدمات 
التخطيط، خدمات إدارة سالسل التوريد والتدقيق يف جمال 

، خدمات : الطاقة والتعدين؛ خدمات اإلسناد البحرية، حتديدا
، : توفري املساعدة لعمليات األعمال للمنشآت البحرية، حتديدا

ات احلفر؛ خدمات إدارة األعمال منصات النفط والغاز وحمط
املرتبطة إبطالق وطرح املنتجات لآلخرين؛ إدارة األعمال 
لألحداث الرايضية والرتفيه؛ خدمات إدارة عقود التخزين 
واحلفظ يف خمازن؛ إدارة مشاريع عطاءات الشحن؛ خدمات 

، خدمات تنظيم نقل : تزويد املعارض واألحداث، حتديدا
رض واألحداث؛ خدمات تلبية الطلبات؛ البضائع لآلخرين للمعا

خدمات إدارة الشحن حول العامل؛ خدمات احملاسبة الضريبية 
: ملصاريف االنتقال ؛ خدمات انتقال املوظفني والكوادر، حتديدا

، خدمات التخطيط والتنفيذ لعمليات االنتقال للمنازل 
والشركات؛ خدمات التخليص وجتهيز املستندات اجلمركية؛ 

تخليص الصحي للبضائع املستوردة؛ خدمات إدارة خدمات ال
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  Trade Mark No.: 31584 30991:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18 09 :يف الصنف 

  Date: 21/05/2017 70/19/7102 :التاريخ 
اجللود و اجللود املقلدة، جلود احليواانت و : من اجل 

اجللود املدبوذة؛ حقائب السفر و حقائب احلمل؛ 
املظالت و الشماسي؛ عصي املشي؛ السياط و أطقم 
احليواانت و السروج؛ أطواق و رسن و مالبس 

للحيواانت 
ال سي وايكيكي : أبسم 

ماجازاجيليك هيزميتلريى 
 تيجاريت انونيم شريكييت 

In the name of: LC WAIKIKI MAGAZACILIK 
HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI  

ا فرير م ج ل س ا جنل ي    :العننا  
 -ب جسووووووو ح   26:ج د سوووووو ا نوووووون

 تري   / اس،ن نل 
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 01  
 

278

279

وحافظات متخصصة، والسامة، والسامة من الناحية 
تآكل، واملهيجة، والقابلة البيئية ، واملواد اليت تؤدي لل

لالشتعال، واملشعة، اجليين، والبيولوجية واملواد األخرى 
ذري املستقرة، واخلطرية واملواد املضرة ابلبيئة؛ خدمات 
التعامل مع الشحن ابملوقع للمعارض ، والعروض 
واملعارض التجارية؛ اخلدمات االستشارية للنقل، 

ت، النفاايت، وختزين، التغليف، حتميل وتفريغ الشحنا
بضائع الرفع الثقيل، الكيماوايت املتخصصة، منصات 
احلفر، القيم املالية، املواد احلساسة من الناحية التجارية 
يف مركبات وحافظات متخصصة، والسامة، والسامة من 
الناحية البيئية ، واملواد اليت تؤدي للتآكل، واملهيجة، 

بيولوجية واملواد والقابلة لالشتعال، واملشعة، اجليين، وال
. األخرى ذرياملستقرة، واخلطرية واملواد املضرة ابلبيئة 

أجيلييت للمخازن : أبسم 
 ( ع.ك.م.ش)العمومية 

In the name of: Agility Public Warehousing Company (KSC) Public  

الصوووووول   و الصووووووون د وا  :العنوووووونا  
. ب.ب  نووووب جموووو  و يا د ال وووورا ص

 ا الكني  10115الصف ة  25112

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 9  
 

، خدمات ترتيبات االستالم، خدمات توصيل، : النقل، حتديدا
ختزين ونقل املستندات، الطرود الربيدية، والشحن والطرود عرب 
النقل الربي واجلوي؛ خدمات إدارة التزويد يف جمال إدارة 

ارئة، السالمة، فحص، التدقيق على االستجابة للحاالت الط
. والتقيد ووضع العالمات

 In the name of: Agility Public ( ع.ك.م.ش)أجيلييت للمخازن العمومية : أبسم 
Warehousing Company (KSC) Public  

الصووبيةيا الصوون، ياا ب ،مووك واوو،ال راا  الةوو ا  :العنوونا  
 ا الكنيت 51551الصف،ة  81452. ب.ص

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  7721

 :

 

  

 8  
 

  Trade Mark No.: 31583 38583:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 35 :يف الصنف 

  Date: 21/05/2017 18/55/1582 :التاريخ 
خدمات سالسل التوريد واالستشارات اللوجستية، : من اجل 

االدارة، خدمات إدارة التدقيق والتوزيع؛ خدمات إدارة طلبيات 
الشراء والتعقب؛ خدمات إدارة األعمال واإلشراف عليها يف 
جمال حتسني تدفق املخزون، إدارة املخزون، والشراء، حتسني 

تسخري املوارد؛ األصول، وخدمات التعامل مع الطلبيات و 
استشارات األعمال التجارية، اخلدمات اللوجستية، خدمات 
التخطيط، خدمات إدارة سالسل التوريد والتدقيق يف جمال 

، خدمات : الطاقة والتعدين؛ خدمات اإلسناد البحرية، حتديدا
، : توفري املساعدة لعمليات األعمال للمنشآت البحرية، حتديدا

ات احلفر؛ خدمات إدارة األعمال منصات النفط والغاز وحمط
املرتبطة إبطالق وطرح املنتجات لآلخرين؛ إدارة األعمال 
لألحداث الرايضية والرتفيه؛ خدمات إدارة عقود التخزين 
واحلفظ يف خمازن؛ إدارة مشاريع عطاءات الشحن؛ خدمات 

، خدمات تنظيم نقل : تزويد املعارض واألحداث، حتديدا
رض واألحداث؛ خدمات تلبية الطلبات؛ البضائع لآلخرين للمعا

خدمات إدارة الشحن حول العامل؛ خدمات احملاسبة الضريبية 
: ملصاريف االنتقال ؛ خدمات انتقال املوظفني والكوادر، حتديدا

، خدمات التخطيط والتنفيذ لعمليات االنتقال للمنازل 
والشركات؛ خدمات التخليص وجتهيز املستندات اجلمركية؛ 

تخليص الصحي للبضائع املستوردة؛ خدمات إدارة خدمات ال
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  Trade Mark No.: 31584 30991:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18 09 :يف الصنف 

  Date: 21/05/2017 70/19/7102 :التاريخ 
اجللود و اجللود املقلدة، جلود احليواانت و : من اجل 

اجللود املدبوذة؛ حقائب السفر و حقائب احلمل؛ 
املظالت و الشماسي؛ عصي املشي؛ السياط و أطقم 
احليواانت و السروج؛ أطواق و رسن و مالبس 

للحيواانت 
ال سي وايكيكي : أبسم 

ماجازاجيليك هيزميتلريى 
 تيجاريت انونيم شريكييت 

In the name of: LC WAIKIKI MAGAZACILIK 
HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI  

ا فرير م ج ل س ا جنل ي    :العننا  
 -ب جسووووووو ح   26:ج د سوووووو ا نوووووون

 تري   / اس،ن نل 
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31585 30999:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36 36 :يف الصنف 

  Date: 21/05/2017 70/19/7102 :التاريخ 
خدمات الوساطة اجلمركية؛ خدمات وكاالت : من اجل 

. أتمني الشحن 
أجيلييت للمخازن : أبسم 
 ( ع.ك.م.ش)العمومية 

In the name of: Agility Public Warehousing Company 
(KSC) Public  

الصوووووول   و الصووووووون د وا  :العنوووووونا  
. ب.ب  نووووب جموووو  و يا د ال وووورا ص

 ا الكني  10115الصف ة  25112
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 00  
 

280

املعلومات عرب اإلنرتنت وإرسال التقارير ودعم الزابئن 
عرب اإلنرتنت خبصوص االسترياد، والتصدير، التخلي  

وتسليم البضائع؛ خدمات اجلمركي، الشحن، احلالة 
، توفري استخدام برجميات احلاسوب : احلاسوب، حتديدا

ذري القابلة للتحميل لسالسل التزويد عرب اإلنرتنت، 
إدارة املخزون والشحن لآلخرين؛ خدمات احلاسوب، 

، توفري استخدام برجميات احلاسوب ذري القابلة : حتديدا
رسال التقارير للتحميل لتتبع املعلومات عرب اإلنرتنت وإ

حول الربية، أو اجلوي، البحرية، أساطيل النقل 
. عربالبوارج وعرب السكك احلديدية

أجيلييت للمخازن : أبسم 
 ( ع.ك.م.ش)العمومية 

In the name of: Agility Public Warehousing Company 
(KSC) Public  

الصوووووول   و الصووووووون د وا  :العنوووووونا  
. ب.ب  نووووب جموووو  و يا د ال وووورا ص

 ا الكني  10115الصف ة  25112
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31582 30997:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 
  Date: 21/05/2017 70/19/7102 :التاريخ 
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  Trade Mark No.: 31586 30996:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 21/05/2017 70/19/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأذطية الرأس : من اجل 
ال سي وايكيكي : أبسم 

ماجازاجيليك هيزميتلريى 
 تيجاريت انونيم شريكييت 

In the name of: LC WAIKIKI MAGAZACILIK 
HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI  

ا فرير م ج ل س ا جنل ي    :العننا  
 -ب جسووووووو ح   26:ج د سوووووو ا نوووووون

 تري   / اس،ن نل 
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31587 30992:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37 32 :يف الصنف 

  Date: 21/05/2017 70/19/7102 :التاريخ 
خدمات تطوير املواقع العقارية، خدمات : من اجل 

إنشاء املنشآت وإدارة التوسع إبنشاء املنشآت؛ 
، خدمات التخطيط، : اخلدمات اإلنشائية، حتديدا

تصميم واإلنشاء حسب الطلب ملباين ومرافق العروض 
. واملعارض 

  Trade Mark No.: 31586 30996:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 21/05/2017 70/19/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأذطية الرأس : من اجل 
ال سي وايكيكي : أبسم 

ماجازاجيليك هيزميتلريى 
 تيجاريت انونيم شريكييت 

In the name of: LC WAIKIKI MAGAZACILIK 
HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI  

ا فرير م ج ل س ا جنل ي    :العننا  
 -ب جسووووووو ح   26:ج د سوووووو ا نوووووون

 تري   / اس،ن نل 
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31587 30992:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37 32 :يف الصنف 

  Date: 21/05/2017 70/19/7102 :التاريخ 
خدمات تطوير املواقع العقارية، خدمات : من اجل 

إنشاء املنشآت وإدارة التوسع إبنشاء املنشآت؛ 
، خدمات التخطيط، : اخلدمات اإلنشائية، حتديدا

تصميم واإلنشاء حسب الطلب ملباين ومرافق العروض 
. واملعارض 

281

282

وحافظات متخصصة، والسامة، والسامة من الناحية 
تآكل، واملهيجة، والقابلة البيئية ، واملواد اليت تؤدي لل

لالشتعال، واملشعة، اجليين، والبيولوجية واملواد األخرى 
ذري املستقرة، واخلطرية واملواد املضرة ابلبيئة؛ خدمات 
التعامل مع الشحن ابملوقع للمعارض ، والعروض 
واملعارض التجارية؛ اخلدمات االستشارية للنقل، 

ت، النفاايت، وختزين، التغليف، حتميل وتفريغ الشحنا
بضائع الرفع الثقيل، الكيماوايت املتخصصة، منصات 
احلفر، القيم املالية، املواد احلساسة من الناحية التجارية 
يف مركبات وحافظات متخصصة، والسامة، والسامة من 
الناحية البيئية ، واملواد اليت تؤدي للتآكل، واملهيجة، 

بيولوجية واملواد والقابلة لالشتعال، واملشعة، اجليين، وال
. األخرى ذرياملستقرة، واخلطرية واملواد املضرة ابلبيئة 

أجيلييت للمخازن : أبسم 
 ( ع.ك.م.ش)العمومية 

In the name of: Agility Public Warehousing Company (KSC) Public  

الصوووووول   و الصووووووون د وا  :العنوووووونا  
. ب.ب  نووووب جموووو  و يا د ال وووورا ص

 ا الكني  10115الصف ة  25112

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 9  
 

املعلومات عرب اإلنرتنت وإرسال التقارير ودعم الزابئن 
عرب اإلنرتنت خبصوص االسترياد، والتصدير، التخلي  

وتسليم البضائع؛ خدمات اجلمركي، الشحن، احلالة 
، توفري استخدام برجميات احلاسوب : احلاسوب، حتديدا

ذري القابلة للتحميل لسالسل التزويد عرب اإلنرتنت، 
إدارة املخزون والشحن لآلخرين؛ خدمات احلاسوب، 

، توفري استخدام برجميات احلاسوب ذري القابلة : حتديدا
رسال التقارير للتحميل لتتبع املعلومات عرب اإلنرتنت وإ

حول الربية، أو اجلوي، البحرية، أساطيل النقل 
. عربالبوارج وعرب السكك احلديدية

أجيلييت للمخازن : أبسم 
 ( ع.ك.م.ش)العمومية 

In the name of: Agility Public Warehousing Company 
(KSC) Public  

الصوووووول   و الصووووووون د وا  :العنوووووونا  
. ب.ب  نووووب جموووو  و يا د ال وووورا ص

 ا الكني  10115الصف ة  25112
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31582 30997:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 
  Date: 21/05/2017 70/19/7102 :التاريخ 

أجيلييت للمخازن : أبسم 
 ( ع.ك.م.ش)العمومية 

In the name of: Agility Public Warehousing Company 
(KSC) Public  

الصوووووول   و الصووووووون د وا  :العنوووووونا  
. ب.ب  نووووب جموووو  و يا د ال وووورا ص

 ا الكني  10115الصف ة  25112
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31588 30999:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39 35 :يف الصنف 

  Date: 21/05/2017 70/19/7102 :التاريخ 
املركبات الربية، أو اجلوية، البحرية، النقل : من اجل 

ابلبوارج والسكك احلديدية، النقل ابلوسائط 
املستأجرة، الوساطة، خدمات الشحن والتوزيع 
للشحنات؛ ختزين ابملستودعات؛ تغليف وحتميل 
البضائع؛ خدمات أتجري حاوايت التخزين؛ خدمات 

، خدمات إجراء احلجوزات : حجوزات السفر، حتديدا
حلجز اخلاص بوسائط النقل؛ نقل، خدمات ختزين وا

وتسليم الشحنات، النفاايت، بضائع الرفع الثقيل، 
الكيماوايت املتخصصة، منصات احلفر، القيم املالية، 
املواد احلساسة من الناحية التجارية يف مركبات 
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283

املعلومات عرب اإلنرتنت وإرسال التقارير ودعم الزابئن 
عرب اإلنرتنت خبصوص االسترياد، والتصدير، التخلي  

وتسليم البضائع؛ خدمات اجلمركي، الشحن، احلالة 
، توفري استخدام برجميات احلاسوب : احلاسوب، حتديدا

ذري القابلة للتحميل لسالسل التزويد عرب اإلنرتنت، 
إدارة املخزون والشحن لآلخرين؛ خدمات احلاسوب، 

، توفري استخدام برجميات احلاسوب ذري القابلة : حتديدا
رسال التقارير للتحميل لتتبع املعلومات عرب اإلنرتنت وإ

حول الربية، أو اجلوي، البحرية، أساطيل النقل 
. عربالبوارج وعرب السكك احلديدية

أجيلييت للمخازن : أبسم 
 ( ع.ك.م.ش)العمومية 

In the name of: Agility Public Warehousing Company 
(KSC) Public  

الصوووووول   و الصووووووون د وا  :العنوووووونا  
. ب.ب  نووووب جموووو  و يا د ال وووورا ص

 ا الكني  10115الصف ة  25112
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31582 30997:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 
  Date: 21/05/2017 70/19/7102 :التاريخ 

 
 

  Trade Mark No.: 31588 88533:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 39 83 :يف الصنف 

  Date: 21/05/2017 18/55/1582 :التاريخ 
املركبات الربية، أو اجلوية، البحرية، النقل ابلبوارج : من اجل 

والسكك احلديدية، النقل ابلوسائط املستأجرة، الوساطة، 
ات؛ ختزين ابملستودعات؛ خدمات الشحن والتوزيع للشحن

تغليف وحتميل البضائع؛ خدمات أتجري حاوايت التخزين؛ 
، خدمات إجراء احلجوزات : خدمات حجوزات السفر، حتديدا

واحلجز اخلاص بوسائط النقل؛ نقل، خدمات ختزين وتسليم 
الشحنات، النفاايت، بضائع الرفع الثقيل، الكيماوايت 

الية، املواد احلساسة من املتخصصة، منصات احلفر، القيم امل
الناحية التجارية يف مركبات وحافظات متخصصة، والسامة، 
والسامة من الناحية البيئية ، واملواد اليت تؤدي للتآكل، 
واملهيجة، والقابلة لالشتعال، واملشعة، اجليين، والبيولوجية واملواد 

ت األخرى غري املستقرة، واخلطرية واملواد املضرة ابلبيئة؛ خدما
التعامل مع الشحن ابملوقع للمعارض ، والعروض واملعارض 
التجارية؛ اخلدمات االستشارية للنقل، وختزين، التغليف، حتميل 
وتفريغ الشحنات، النفاايت، بضائع الرفع الثقيل، الكيماوايت 
املتخصصة، منصات احلفر، القيم املالية، املواد احلساسة من 

فظات متخصصة، والسامة، الناحية التجارية يف مركبات وحا
والسامة من الناحية البيئية ، واملواد اليت تؤدي للتآكل، 
واملهيجة، والقابلة لالشتعال، واملشعة، اجليين، والبيولوجية واملواد 

. األخرى غرياملستقرة، واخلطرية واملواد املضرة ابلبيئة 
 In the name of: Agility Public ( ع.ك.م.ش)أجيلييت للمخازن العمومية : أبسم 

Warehousing Company (KSC) Public  
الصووبيةيا الصوون، ياا ب ،مووك واوو،ال راا  الةوو ا  :العنوونا  

 ا الكنيت 51551الصف،ة  81452. ب.ص

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  7721

 :
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وحافظات متخصصة، والسامة، والسامة من الناحية 
تآكل، واملهيجة، والقابلة البيئية ، واملواد اليت تؤدي لل

لالشتعال، واملشعة، اجليين، والبيولوجية واملواد األخرى 
ذري املستقرة، واخلطرية واملواد املضرة ابلبيئة؛ خدمات 
التعامل مع الشحن ابملوقع للمعارض ، والعروض 
واملعارض التجارية؛ اخلدمات االستشارية للنقل، 

ت، النفاايت، وختزين، التغليف، حتميل وتفريغ الشحنا
بضائع الرفع الثقيل، الكيماوايت املتخصصة، منصات 
احلفر، القيم املالية، املواد احلساسة من الناحية التجارية 
يف مركبات وحافظات متخصصة، والسامة، والسامة من 
الناحية البيئية ، واملواد اليت تؤدي للتآكل، واملهيجة، 

بيولوجية واملواد والقابلة لالشتعال، واملشعة، اجليين، وال
. األخرى ذرياملستقرة، واخلطرية واملواد املضرة ابلبيئة 

أجيلييت للمخازن : أبسم 
 ( ع.ك.م.ش)العمومية 

In the name of: Agility Public Warehousing Company (KSC) Public  

الصوووووول   و الصووووووون د وا  :العنوووووونا  
. ب.ب  نووووب جموووو  و يا د ال وووورا ص

 ا الكني  10115الصف ة  25112

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 9  
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  Trade Mark No.: 31589 88533:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 85 :يف الصنف 

  Date: 21/05/2017 18/55/1582 :التاريخ 
خدمات الدعاية و االعالن؛ ادارة االعمال؛ توجيه : من اجل 

االعمال؛ تفعيل النشاط املكتيب؛ خدمات جتميع لصاحل الغري 
لتشكيلة واسعة من البضائع واملعىن هبا مستحضرات تبييض 

بس األقمشة ومواد أخرى تستعمل يف غسل وكي املال
ومستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط و صابون غري طبية 
و عطور و زيوت عطرية و مستحضرات جتميل غري طبية و 

للشعر غري طيب و منظفات أسنان غري طبية و ( لوشن)غسول 
اجللود و اجللود املقلدة و جلود احليواانت و اجللود املدبوغة و 

ي وعصي حقائب السفر و حقائب احلمل و املظالت و الشماس
املشي و السياط و أطقم احليواانت و السروج و أطواق و رسن 
و مالبس للحيواانت و املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس 

وذلك لتمكني الزابئن من املعاينة بشكل مريح ( ابستثناء نقلها)
وشراء تلك البضائع مثل هذه اخلدمات قد تقدم من خالل 

بيع ابجلملة أو من خالل آالت متاجر البيع ابلتجزئة أو أسواق ال
البيع أو كتالوجات الطلب عرب الربيد املباشر أو بواسطة 
األوساط اإللكرتونية على سبيل املثال من خالل املواقع 

اإللكرتونية أو برامج التسوق التلفزيونية 

 87  
 

  Trade Mark No.: 31589 88533:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 85 :يف الصنف 

  Date: 21/05/2017 18/55/1582 :التاريخ 
خدمات الدعاية و االعالن؛ ادارة االعمال؛ توجيه : من اجل 

االعمال؛ تفعيل النشاط املكتيب؛ خدمات جتميع لصاحل الغري 
لتشكيلة واسعة من البضائع واملعىن هبا مستحضرات تبييض 

بس األقمشة ومواد أخرى تستعمل يف غسل وكي املال
ومستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط و صابون غري طبية 
و عطور و زيوت عطرية و مستحضرات جتميل غري طبية و 

للشعر غري طيب و منظفات أسنان غري طبية و ( لوشن)غسول 
اجللود و اجللود املقلدة و جلود احليواانت و اجللود املدبوغة و 

ي وعصي حقائب السفر و حقائب احلمل و املظالت و الشماس
املشي و السياط و أطقم احليواانت و السروج و أطواق و رسن 
و مالبس للحيواانت و املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس 

وذلك لتمكني الزابئن من املعاينة بشكل مريح ( ابستثناء نقلها)
وشراء تلك البضائع مثل هذه اخلدمات قد تقدم من خالل 

بيع ابجلملة أو من خالل آالت متاجر البيع ابلتجزئة أو أسواق ال
البيع أو كتالوجات الطلب عرب الربيد املباشر أو بواسطة 
األوساط اإللكرتونية على سبيل املثال من خالل املواقع 

اإللكرتونية أو برامج التسوق التلفزيونية 

ال سي وايكيكي : أبسم 
ماجازاجيليك هيزميتلريى 

 تيجاريت انونيم شريكييت 

In the name of: LC WAIKIKI MAGAZACILIK 
HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI  

ايف ين م،ه،ليسىا ونلةهو،ا  :العننا  
 -ب،وسووووووووي ا  69:و، يسوووووووىا مووووووون

 ت كي، / اسطنةنل 
:   831.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
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املعلومات عرب اإلنرتنت وإرسال التقارير ودعم الزابئن 
عرب اإلنرتنت خبصوص االسترياد، والتصدير، التخلي  

وتسليم البضائع؛ خدمات اجلمركي، الشحن، احلالة 
، توفري استخدام برجميات احلاسوب : احلاسوب، حتديدا

ذري القابلة للتحميل لسالسل التزويد عرب اإلنرتنت، 
إدارة املخزون والشحن لآلخرين؛ خدمات احلاسوب، 

، توفري استخدام برجميات احلاسوب ذري القابلة : حتديدا
رسال التقارير للتحميل لتتبع املعلومات عرب اإلنرتنت وإ

حول الربية، أو اجلوي، البحرية، أساطيل النقل 
. عربالبوارج وعرب السكك احلديدية

أجيلييت للمخازن : أبسم 
 ( ع.ك.م.ش)العمومية 

In the name of: Agility Public Warehousing Company 
(KSC) Public  

الصوووووول   و الصووووووون د وا  :العنوووووونا  
. ب.ب  نووووب جموووو  و يا د ال وووورا ص

 ا الكني  10115الصف ة  25112
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31582 30997:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 
  Date: 21/05/2017 70/19/7102 :التاريخ 

285

286
 06  

 

  Trade Mark No.: 31592 30957:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 44 11 :يف الصنف 

  Date: 21/05/2017 70/19/7102 :التاريخ 
صالوانت التجميل وصالوانت تسريح : من اجل 

الشعرو خدمات خرباء التجميل 
مساح دمحم فضل راشد : أبسم 

 اخلطيب 
In the name of: SAMAH MOHAMAD FADAL RASHED 
AL KHATIB  

الخل وووو  عوووو    ال  معووووو  :العنوووونا  
مق يووووووووووووو  مسووووووووووووو د الر ووووووووووووو ط ت 

3522655525  
اخلليل شارع اجلامعة مقابل مسجد  :عنوان التبليغ 

  1955629272الرابط ت 
 :

 

 02  
 

 06  
 

  Trade Mark No.: 31592 30957:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 44 11 :يف الصنف 

  Date: 21/05/2017 70/19/7102 :التاريخ 
صالوانت التجميل وصالوانت تسريح : من اجل 

الشعرو خدمات خرباء التجميل 
مساح دمحم فضل راشد : أبسم 

 اخلطيب 
In the name of: SAMAH MOHAMAD FADAL RASHED 
AL KHATIB  

الخل وووو  عوووو    ال  معووووو  :العنوووونا  
مق يووووووووووووو  مسووووووووووووو د الر ووووووووووووو ط ت 

3522655525  
اخلليل شارع اجلامعة مقابل مسجد  :عنوان التبليغ 

  1955629272الرابط ت 
 :

 

 02  
 

 85  
 

  Trade Mark No.: 31590 88535:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42 71 :يف الصنف 

  Date: 21/05/2017 18/55/1582 :التاريخ 
، توفري استخدام برجميات : خدمات احلاسوب، حتديدا: من اجل 

احلاسوب غري القابلة للتحميل لتتبع املعلومات عرب اإلنرتنت 
وإرسال التقارير ودعم الزابئن عرب اإلنرتنت خبصوص االسترياد، 
والتصدير، التخليص اجلمركي، الشحن، احلالة وتسليم البضائع؛ 

، توفري استخدام برجميات احلاسوب : داخدمات احلاسوب، حتدي
غري القابلة للتحميل لسالسل التزويد عرب اإلنرتنت، إدارة 

، توفري : املخزون والشحن لآلخرين؛ خدمات احلاسوب، حتديدا
استخدام برجميات احلاسوب غري القابلة للتحميل لتتبع املعلومات 

البحرية،  عرب اإلنرتنت وإرسال التقارير حول الربية، أو اجلوي،
. أساطيل النقل عربالبوارج وعرب السكك احلديدية

 In the name of: Agility Public ( ع.ك.م.ش)أجيلييت للمخازن العمومية : أبسم 
Warehousing Company (KSC) Public  

الصووبيةيا الصوون، ياا ب ،مووك واوو،ال راا  الةوو ا  :العنوونا  
 ا الكنيت 51551الصف،ة  81452. ب.ص

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  7721

 :
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  Trade Mark No.: 31593 30953:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 23/05/2017 73/19/7102 :التاريخ 
نتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل : من اجل 

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
شركة مصانع الشرق : أبسم 

. خ . العربيه للفوط الصحيه م 
 م 

In the name of: ESET ARAB FACTORIES COMPANY 
FOR SANITARY NAPKINS  

المن،قوووووووووو  -نوووووووو يلال  :العنوووووووونا  
عو    الحسو    -الصون د   الشور    

  252ص ب  -
املنطقة الصناعيه الشرقيه  -انبلس  :عنوان التبليغ 

  725ص ب  -شارع احلسبه  -
 :

 

 09  
 

 06  
 

  Trade Mark No.: 31592 30957:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 44 11 :يف الصنف 

  Date: 21/05/2017 70/19/7102 :التاريخ 
صالوانت التجميل وصالوانت تسريح : من اجل 

الشعرو خدمات خرباء التجميل 
مساح دمحم فضل راشد : أبسم 

 اخلطيب 
In the name of: SAMAH MOHAMAD FADAL RASHED 
AL KHATIB  

الخل وووو  عوووو    ال  معووووو  :العنوووونا  
مق يووووووووووووو  مسووووووووووووو د الر ووووووووووووو ط ت 

3522655525  
اخلليل شارع اجلامعة مقابل مسجد  :عنوان التبليغ 

  1955629272الرابط ت 
 :

 

 02  
 

287

288

  Trade Mark No.: 31593 30953:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 23/05/2017 73/19/7102 :التاريخ 
نتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل : من اجل 

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
شركة مصانع الشرق : أبسم 

. خ . العربيه للفوط الصحيه م 
 م 

In the name of: ESET ARAB FACTORIES COMPANY 
FOR SANITARY NAPKINS  

المن،قوووووووووو  -نوووووووو يلال  :العنوووووووونا  
عو    الحسو    -الصون د   الشور    

  252ص ب  -
املنطقة الصناعيه الشرقيه  -انبلس  :عنوان التبليغ 

  725ص ب  -شارع احلسبه  -
 :

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31593 30953:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 23/05/2017 73/19/7102 :التاريخ 
نتجات الورق من مجيع االنواع ويشمل : من اجل 

املناديل الورقية والشاش الورقي وورق التواليت 
شركة مصانع الشرق : أبسم 

. خ . العربيه للفوط الصحيه م 
 م 

In the name of: ESET ARAB FACTORIES COMPANY 
FOR SANITARY NAPKINS  

المن،قوووووووووو  -نوووووووو يلال  :العنوووووووونا  
عو    الحسو    -الصون د   الشور    

  252ص ب  -
املنطقة الصناعيه الشرقيه  -انبلس  :عنوان التبليغ 

  725ص ب  -شارع احلسبه  -
 :

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31594 30951:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 23/05/2017 73/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن يف جمال بيع املواد : من اجل 
الغيائية 

الشركة الثالثية لصناعة : أبسم 
 الزاوية االملانية 

In the name of: Al sharika Al tholathia Lsenaat Al zawia 
Al almania  

الخل ووووووو   ،ووووووو    عووووووووو  :العنووووووونا  
3562202020  

:   1969939393اخلليل يطا رقعة  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 05  
 

  Trade Mark No.: 31595 30959:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 23/05/2017 73/19/7102 :التاريخ 
اصباغ لالرضيات وذريها يف جمال البناء : من اجل 
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  Trade Mark No.: 31594 30951:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 23/05/2017 73/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن يف جمال بيع املواد : من اجل 
الغيائية 

الشركة الثالثية لصناعة : أبسم 
 الزاوية االملانية 

In the name of: Al sharika Al tholathia Lsenaat Al zawia 
Al almania  

الخل ووووووو   ،ووووووو    عووووووووو  :العنووووووونا  
3562202020  

:   1969939393اخلليل يطا رقعة  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 05  
 

  Trade Mark No.: 31595 30959:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 23/05/2017 73/19/7102 :التاريخ 
اصباغ لالرضيات وذريها يف جمال البناء : من اجل 

  Trade Mark No.: 31594 30951:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 23/05/2017 73/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن يف جمال بيع املواد : من اجل 
الغيائية 

الشركة الثالثية لصناعة : أبسم 
 الزاوية االملانية 

In the name of: Al sharika Al tholathia Lsenaat Al zawia 
Al almania  

الخل ووووووو   ،ووووووو    عووووووووو  :العنووووووونا  
3562202020  

:   1969939393اخلليل يطا رقعة  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 05  
 

  Trade Mark No.: 31595 30959:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 23/05/2017 73/19/7102 :التاريخ 
اصباغ لالرضيات وذريها يف جمال البناء : من اجل 

  Trade Mark No.: 31594 30951:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 23/05/2017 73/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن يف جمال بيع املواد : من اجل 
الغيائية 

الشركة الثالثية لصناعة : أبسم 
 الزاوية االملانية 

In the name of: Al sharika Al tholathia Lsenaat Al zawia 
Al almania  

الخل ووووووو   ،ووووووو    عووووووووو  :العنووووووونا  
3562202020  

:   1969939393اخلليل يطا رقعة  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 05  
 

  Trade Mark No.: 31595 30959:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 23/05/2017 73/19/7102 :التاريخ 
اصباغ لالرضيات وذريها يف جمال البناء : من اجل 
شركة الرتا للمواد : أبسم 

 االنشائية والبناء 
In the name of: ultra for building materials  

 الخل   خلو من    :العننا  
:  اخلليل خلة مناع  :عنوان التبليغ 

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 31597 30952:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 24/05/2017 71/19/7102 :التاريخ 
مشروب طاقه : من اجل 

  In the name of: Riffee company for food services شركة ريف للمواد الغيائيه : أبسم 
عوووو    -دن توووو -طوووونلكر  :العنوووونا  
  3522530555السك  

شارع السكه -عنبتا-طولكرم :عنوان التبليغ 
1957213999  

 :

 

 70  
 

شركة الرتا للمواد : أبسم 
 االنشائية والبناء 

In the name of: ultra for building materials  

 الخل   خلو من    :العننا  
:  اخلليل خلة مناع  :عنوان التبليغ 

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 31597 30952:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 24/05/2017 71/19/7102 :التاريخ 
مشروب طاقه : من اجل 

  In the name of: Riffee company for food services شركة ريف للمواد الغيائيه : أبسم 
عوووو    -دن توووو -طوووونلكر  :العنوووونا  
  3522530555السك  

شارع السكه -عنبتا-طولكرم :عنوان التبليغ 
1957213999  

 :

 

 70  
 

شركة الرتا للمواد : أبسم 
 االنشائية والبناء 

In the name of: ultra for building materials  

 الخل   خلو من    :العننا  
:  اخلليل خلة مناع  :عنوان التبليغ 

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 31597 30952:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 24/05/2017 71/19/7102 :التاريخ 
مشروب طاقه : من اجل 

  In the name of: Riffee company for food services شركة ريف للمواد الغيائيه : أبسم 
عوووو    -دن توووو -طوووونلكر  :العنوووونا  
  3522530555السك  

شارع السكه -عنبتا-طولكرم :عنوان التبليغ 
1957213999  

 :

 

 70  
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  Trade Mark No.: 31598 30959:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 10 :الصنف يف 

  Date: 24/05/2017 71/19/7102 :التاريخ 
خدمات التعليم؛ التدريب؛الرتفيه؛األنشطة : من اجل 

. الرايضية والثقافية
  In the name of: Social Media Solutions سوشال ميداي سولوشنس : أبسم 

 -الدي ووو  11522ب .ص :العنوونا  
  ،ر 

 -رام هللا  - 7797ص ب  :عنوان التبليغ 
 فلسطني 

 :

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

 مبعزل عن العالم 

 77  
 

  Trade Mark No.: 31599 30955:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 24/05/2017 71/19/7102 :التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى : من اجل 

مستحضرات تنظيف , تستعمل يف ذسيل وكي املالبس
, عطور وزيوت عطرية, صابون, وصقل وجلي وكشط
منظفات , للشعر( لوشن)ذسول , مستحضرات جتميل

أسنان 
شركة مناء التجارية : أبسم 

 . م.م.ذ
In the name of: Namaa Trading Company W.L.L.  

 11220صووووونديق يريووووود  :العنووووونا  
 ال حرير  -المن مو 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 73  
 

  Trade Mark No.: 31600 30611:رقم العالمة التجارية 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 25/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
هياكل سيارات ، اطارات سيارات ، سيارات : من اجل 

، حافالت ، بيوت متنقلة ذات حمركات ، دراجات 

291

292

  Trade Mark No.: 31598 30959:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 10 :الصنف يف 

  Date: 24/05/2017 71/19/7102 :التاريخ 
خدمات التعليم؛ التدريب؛الرتفيه؛األنشطة : من اجل 

. الرايضية والثقافية
  In the name of: Social Media Solutions سوشال ميداي سولوشنس : أبسم 

 -الدي ووو  11522ب .ص :العنوونا  
  ،ر 

 -رام هللا  - 7797ص ب  :عنوان التبليغ 
 فلسطني 

 :

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

 مبعزل عن العالم 

 77  
 

  Trade Mark No.: 31598 30959:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 10 :الصنف يف 

  Date: 24/05/2017 71/19/7102 :التاريخ 
خدمات التعليم؛ التدريب؛الرتفيه؛األنشطة : من اجل 

. الرايضية والثقافية
  In the name of: Social Media Solutions سوشال ميداي سولوشنس : أبسم 

 -الدي ووو  11522ب .ص :العنوونا  
  ،ر 

 -رام هللا  - 7797ص ب  :عنوان التبليغ 
 فلسطني 

 :

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

 مبعزل عن العالم 

 77  
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  Trade Mark No.: 31599 30955:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 24/05/2017 71/19/7102 :التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى : من اجل 

مستحضرات تنظيف , تستعمل يف ذسيل وكي املالبس
, عطور وزيوت عطرية, صابون, وصقل وجلي وكشط
منظفات , للشعر( لوشن)ذسول , مستحضرات جتميل

أسنان 
شركة مناء التجارية : أبسم 

 . م.م.ذ
In the name of: Namaa Trading Company W.L.L.  

 11220صووووونديق يريووووود  :العنووووونا  
 ال حرير  -المن مو 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 73  
 

  Trade Mark No.: 31600 30611:رقم العالمة التجارية 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 25/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
هياكل سيارات ، اطارات سيارات ، سيارات : من اجل 

، حافالت ، بيوت متنقلة ذات حمركات ، دراجات 

293

294

  Trade Mark No.: 31599 30955:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 24/05/2017 71/19/7102 :التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى : من اجل 

مستحضرات تنظيف , تستعمل يف ذسيل وكي املالبس
, عطور وزيوت عطرية, صابون, وصقل وجلي وكشط
منظفات , للشعر( لوشن)ذسول , مستحضرات جتميل

أسنان 
شركة مناء التجارية : أبسم 

 . م.م.ذ
In the name of: Namaa Trading Company W.L.L.  

 11220صووووونديق يريووووود  :العنووووونا  
 ال حرير  -المن مو 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :
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  Trade Mark No.: 31600 30611:رقم العالمة التجارية 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 25/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
هياكل سيارات ، اطارات سيارات ، سيارات : من اجل 

، حافالت ، بيوت متنقلة ذات حمركات ، دراجات 
انرية 
شركة االمضاء للسيارات : أبسم 

 مسامهة خصوصية 
In the name of: Sharket Al'emda' Lelsayarat Mosahmeh 
Khsosye  

 ا    ع     سر سوحمو  :العننا  
ب لقرب مر مريز اين  يو خلف م،عا 

 خزامو 
رام هللا شارع ركب عمارة النتشة ط  :عنوان التبليغ 

  1959617171جوال  6
 :

 

 

  Trade Mark No.: 31601 30610:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 10 01 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
عبوة بالستيكية لشرب احلليب وهلاية وحلمة : من اجل 

شرب 
حريب سليم دمحم ابو : أبسم 
 ذليون 

In the name of: harbi s m abu ghalyon  

الخل وووو  الحووو ييي ب  نووووب  :العنووونا  
  لني ت االعقر 

اخلليل احلاووز جبانب حلوايت  :عنوان التبليغ 
 االشقر 

 :

 

انرية 
شركة االمضاء للسيارات : أبسم 

 مسامهة خصوصية 
In the name of: Sharket Al'emda' Lelsayarat Mosahmeh 
Khsosye  

 ا    ع     سر سوحمو  :العننا  
ب لقرب مر مريز اين  يو خلف م،عا 

 خزامو 
رام هللا شارع ركب عمارة النتشة ط  :عنوان التبليغ 

  1959617171جوال  6
 :

 

 

  Trade Mark No.: 31601 30610:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 10 01 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
عبوة بالستيكية لشرب احلليب وهلاية وحلمة : من اجل 

شرب 
حريب سليم دمحم ابو : أبسم 
 ذليون 

In the name of: harbi s m abu ghalyon  

الخل وووو  الحووو ييي ب  نووووب  :العنووونا  
  لني ت االعقر 

اخلليل احلاووز جبانب حلوايت  :عنوان التبليغ 
 االشقر 

 :

 

انرية 
شركة االمضاء للسيارات : أبسم 

 مسامهة خصوصية 
In the name of: Sharket Al'emda' Lelsayarat Mosahmeh 
Khsosye  

 ا    ع     سر سوحمو  :العننا  
ب لقرب مر مريز اين  يو خلف م،عا 

 خزامو 
رام هللا شارع ركب عمارة النتشة ط  :عنوان التبليغ 

  1959617171جوال  6
 :

 

 

  Trade Mark No.: 31601 30610:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 10 01 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
عبوة بالستيكية لشرب احلليب وهلاية وحلمة : من اجل 

شرب 
حريب سليم دمحم ابو : أبسم 
 ذليون 

In the name of: harbi s m abu ghalyon  

الخل وووو  الحووو ييي ب  نووووب  :العنووونا  
  لني ت االعقر 

اخلليل احلاووز جبانب حلوايت  :عنوان التبليغ 
 االشقر 

 :
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  Trade Mark No.: 31602 30617:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
العصائر واملشروابت الغازية : من اجل 

شركة ابو ذليون للصناعة : أبسم 
 والتجارة 

In the name of: sharikat abu ghalion llsinaa wal tigarah  

 الخل   ديير     :العننا  
:  اخلليل دويرابن  :عنوان التبليغ 

 

 3  
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 7  
 

  Trade Mark No.: 31602 30617:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
العصائر واملشروابت الغازية : من اجل 

شركة ابو ذليون للصناعة : أبسم 
 والتجارة 

In the name of: sharikat abu ghalion llsinaa wal tigarah  

 الخل   ديير     :العننا  
:  اخلليل دويرابن  :عنوان التبليغ 

 

 3  
 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31602 30617:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
العصائر واملشروابت الغازية : من اجل 

شركة ابو ذليون للصناعة : أبسم 
 والتجارة 

In the name of: sharikat abu ghalion llsinaa wal tigarah  

 الخل   ديير     :العننا  
:  اخلليل دويرابن  :عنوان التبليغ 

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31603 30613:رقم  العالمة التجارية
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
العطور ومواد التجميل : من اجل 

  In the name of: MUTASEM JAWAD QASRAWI معتصم جواد قصراوي : أبسم 
الخل وو  االسووم د ل و موونل  :العنوونا  

35225535121  
اخلليل االمساعيلية مول  :عنوان التبليغ 
19552212070  

 :

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31604 30611:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
العطور ومواد التجميل : من اجل 

  In the name of: MUTASEM JAWAD QASRAWI معتصم جواد قصراوي : أبسم 
الخل وو  االسووم د ل و موونل  :العنوونا  

35225535121  
اخلليل االمساعيلية مول  :عنوان التبليغ 
19552212070  

 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31605 30619:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
الصور الفوتوذرافية و الفيديوكليبات و : من اجل 

االفالم و املواد املطبوعة 
  In the name of: Rasha Samir Adib Asfour رشا مسري اديب عصفور : أبسم 

 ع    ج ل د د الن صر  :العننا  
:  بيت حلم شارع القطعة  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 6  
 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31605 30619:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
الصور الفوتوذرافية و الفيديوكليبات و : من اجل 

االفالم و املواد املطبوعة 
  In the name of: Rasha Samir Adib Asfour رشا مسري اديب عصفور : أبسم 

 ع    ج ل د د الن صر  :العننا  
:  بيت حلم شارع القطعة  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 6  
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  Trade Mark No.: 31605 30619:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
الصور الفوتوذرافية و الفيديوكليبات و : من اجل 

االفالم و املواد املطبوعة 
  In the name of: Rasha Samir Adib Asfour رشا مسري اديب عصفور : أبسم 

 ع    ج ل د د الن صر  :العننا  
:  بيت حلم شارع القطعة  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31606 30616:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
األجهزة والرتكيبات للتدفئة، توليد البخار، : من اجل 

الطبخ، التربيد، التجفيف، التهوية، للتزويد ابملياه 
وللغاايت الصحية؛ اكسسوارات احلماية ألجهزة املاء 

أو الغاز ؛ سخاانت الطاقة /أو الغاز و أانبيب املاء و/و
الشمسية؛ مسخن مياه يعمل عالطاقة الشمسية؛ 

شمسية؛ مصابيح الطاقة مصابيح تعمل ابلطاقة ال
الشمسية؛ لوحات التدفئة الشمسية؛ عناصر تسخني؛ 

. املضخات احلرارية؛ السخاانت وقطعها 
  .In the name of: IMMERGAS S.P.A إيه .يب.إمريجاس أس: أبسم 

ا 25ف ووو  ي سووو  ل  ووون اا  :العنووونا  
ا يريسووللن ا  ي  وون ه م ل وو ا 12311
 ه ، ل   

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31606 30616:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
األجهزة والرتكيبات للتدفئة، توليد البخار، : من اجل 

الطبخ، التربيد، التجفيف، التهوية، للتزويد ابملياه 
وللغاايت الصحية؛ اكسسوارات احلماية ألجهزة املاء 

أو الغاز ؛ سخاانت الطاقة /أو الغاز و أانبيب املاء و/و
الشمسية؛ مسخن مياه يعمل عالطاقة الشمسية؛ 

شمسية؛ مصابيح الطاقة مصابيح تعمل ابلطاقة ال
الشمسية؛ لوحات التدفئة الشمسية؛ عناصر تسخني؛ 

. املضخات احلرارية؛ السخاانت وقطعها 
  .In the name of: IMMERGAS S.P.A إيه .يب.إمريجاس أس: أبسم 

ا 25ف ووو  ي سووو  ل  ووون اا  :العنووونا  
ا يريسووللن ا  ي  وون ه م ل وو ا 12311
 ه ، ل   

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31607 30612:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31608 30619:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36 36 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 

  Trade Mark No.: 31607 30612:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31608 30619:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36 36 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
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خدمات التامني، الشؤون التمويلية، الشؤون : من اجل 
املالية، والشؤون العقارية 

شركة سند للموارد : أبسم 
 االنشائية 

In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 31610 30601:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 

  Date: 23/05/2017 73/19/7102 :التاريخ 
التبغ وأدوات املدخنني وأعواد الثقاب؛ : من اجل 

سجائر؛ علب سجائر؛ فالتر للسجائر؛ مباسم 
السجائر؛ ورق سجائر؛ أطراف سجائر؛ فوهات مباسم 

؛ (سيجار رفيع)السجائر؛ ذاليني تبغ؛ سيجاريلو 
سيجار؛ منافض سجائر؛ والعات للمدخنني 

خدمات التامني، الشؤون التمويلية، الشؤون : من اجل 
املالية، والشؤون العقارية 

شركة سند للموارد : أبسم 
 االنشائية 

In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 31610 30601:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 

  Date: 23/05/2017 73/19/7102 :التاريخ 
التبغ وأدوات املدخنني وأعواد الثقاب؛ : من اجل 

سجائر؛ علب سجائر؛ فالتر للسجائر؛ مباسم 
السجائر؛ ورق سجائر؛ أطراف سجائر؛ فوهات مباسم 

؛ (سيجار رفيع)السجائر؛ ذاليني تبغ؛ سيجاريلو 
سيجار؛ منافض سجائر؛ والعات للمدخنني 

  In the name of: Diamond Quest Limited داميوند كويست ليمتد : م أبس
. اي ا  سوو  عوو م ريا ص  :العنونا  

ا  يد توو ي ا تن توونالا جووز  0152ب 
 العذ اء ال ري، ن و 

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31611 30600:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
التبغ وأدوات املدخنني وأعواد الثقاب؛ : من اجل 

سجائر؛ علب سجائر؛ فالتر للسجائر؛ مباسم 
السجائر؛ ورق سجائر؛ أطراف سجائر؛ فوهات مباسم 

؛ (سيجار رفيع)السجائر؛ ذاليني تبغ؛ سيجاريلو 
سيجار؛ منافض سجائر؛ والعات للمدخنني 

  In the name of: Diamond Quest Limited داميوند كويست ليمتد : م أبس
. اي ا  سوو  عوو م ريا ص  :العنونا  

ا  يد توو ي ا تن توونالا جووز  0152ب 
 العذ اء ال ري، ن و 

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

  Trade Mark No.: 31607 30612:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31608 30619:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36 36 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 

  Trade Mark No.: 31607 30612:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31608 30619:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36 36 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 

300

301

  Trade Mark No.: 31607 30612:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سند للموارد : أبسم 

 االنشائية 
In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31608 30619:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36 36 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 

خدمات التامني، الشؤون التمويلية، الشؤون : من اجل 
املالية، والشؤون العقارية 

شركة سند للموارد : أبسم 
 االنشائية 

In the name of: sharekat sanad lel mawared al inshaiyeh  

  2ال  رةا يرج دم   ط :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 31610 30601:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 

  Date: 23/05/2017 73/19/7102 :التاريخ 
التبغ وأدوات املدخنني وأعواد الثقاب؛ : من اجل 

سجائر؛ علب سجائر؛ فالتر للسجائر؛ مباسم 
السجائر؛ ورق سجائر؛ أطراف سجائر؛ فوهات مباسم 

؛ (سيجار رفيع)السجائر؛ ذاليني تبغ؛ سيجاريلو 
سيجار؛ منافض سجائر؛ والعات للمدخنني 
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  In the name of: Diamond Quest Limited داميوند كويست ليمتد : م أبس
. اي ا  سوو  عوو م ريا ص  :العنونا  

ا  يد توو ي ا تن توونالا جووز  0152ب 
 العذ اء ال ري، ن و 

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31611 30600:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
التبغ وأدوات املدخنني وأعواد الثقاب؛ : من اجل 

سجائر؛ علب سجائر؛ فالتر للسجائر؛ مباسم 
السجائر؛ ورق سجائر؛ أطراف سجائر؛ فوهات مباسم 

؛ (سيجار رفيع)السجائر؛ ذاليني تبغ؛ سيجاريلو 
سيجار؛ منافض سجائر؛ والعات للمدخنني 

  In the name of: Diamond Quest Limited داميوند كويست ليمتد : م أبس
. اي ا  سوو  عوو م ريا ص  :العنونا  

ا  يد توو ي ا تن توونالا جووز  0152ب 
 العذ اء ال ري، ن و 

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

302

303

  In the name of: Diamond Quest Limited داميوند كويست ليمتد : م أبس
. اي ا  سوو  عوو م ريا ص  :العنونا  

ا  يد توو ي ا تن توونالا جووز  0152ب 
 العذ اء ال ري، ن و 

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31611 30600:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
التبغ وأدوات املدخنني وأعواد الثقاب؛ : من اجل 

سجائر؛ علب سجائر؛ فالتر للسجائر؛ مباسم 
السجائر؛ ورق سجائر؛ أطراف سجائر؛ فوهات مباسم 

؛ (سيجار رفيع)السجائر؛ ذاليني تبغ؛ سيجاريلو 
سيجار؛ منافض سجائر؛ والعات للمدخنني 

  In the name of: Diamond Quest Limited داميوند كويست ليمتد : م أبس
. اي ا  سوو  عوو م ريا ص  :العنونا  

ا  يد توو ي ا تن توونالا جووز  0152ب 
 العذ اء ال ري، ن و 

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31612 30607:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
التبغ وأدوات املدخنني وأعواد الثقاب؛ : من اجل 

سجائر؛ علب سجائر؛ فالتر للسجائر؛ مباسم 
السجائر؛ ورق سجائر؛ أطراف سجائر؛ فوهات مباسم 

؛ (سيجار رفيع)السجائر؛ ذاليني تبغ؛ سيجاريلو 
سيجار؛ منافض سجائر؛ والعات للمدخنني 

  In the name of: Diamond Quest Limited داميوند كويست ليمتد : أبسم 
. اي ا  سوو  عوو م ريا ص  :العنونا  

ا  يد توو ي ا تن توونالا جووز  0152ب 
 العذ اء ال ري، ن و 

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 00  
 

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31612 30607:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
التبغ وأدوات املدخنني وأعواد الثقاب؛ : من اجل 

سجائر؛ علب سجائر؛ فالتر للسجائر؛ مباسم 
السجائر؛ ورق سجائر؛ أطراف سجائر؛ فوهات مباسم 

؛ (سيجار رفيع)السجائر؛ ذاليني تبغ؛ سيجاريلو 
سيجار؛ منافض سجائر؛ والعات للمدخنني 

  In the name of: Diamond Quest Limited داميوند كويست ليمتد : أبسم 
. اي ا  سوو  عوو م ريا ص  :العنونا  

ا  يد توو ي ا تن توونالا جووز  0152ب 
 العذ اء ال ري، ن و 

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 00  
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  Trade Mark No.: 31613 30603:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية؛ األرز؛ التابيوكا والساذو؛ الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر 
واحللوايت؛ احللوايت املثلجة؛ عسل النحل والعسل 
األسود؛ السكر؛ اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ امللح؛ 

 ؛ البهارات؛(التوابل)اخلردل؛ اخلل والصلصات 
الشوكوالتة؛ القهوة الباردة والقهوة املثلجة؛ املشروابت 
اليت أساسها القهوة؛ املشروابت اليت أساسها 

الشوكوالتة 
مصنع أنوركا للصناعات : أبسم 

 م .ذ.ذ.الغيائية ش
In the name of: ANORKA FOOD INDUSTRIES L.L.C  

ا ملووووك 235مصووونع   وووا  :العنووونا  
مدينووو ديوو  الصوون د وا سوو   عووع ب 

ا ديوووووووووووووووووووووو ا 153625. ب.ا ص2
 االم  ات العر  و المتحدة 

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 07  
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  Trade Mark No.: 31613 30603:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية؛ األرز؛ التابيوكا والساذو؛ الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر 
واحللوايت؛ احللوايت املثلجة؛ عسل النحل والعسل 
األسود؛ السكر؛ اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ امللح؛ 

 ؛ البهارات؛(التوابل)اخلردل؛ اخلل والصلصات 
الشوكوالتة؛ القهوة الباردة والقهوة املثلجة؛ املشروابت 
اليت أساسها القهوة؛ املشروابت اليت أساسها 

الشوكوالتة 
مصنع أنوركا للصناعات : أبسم 

 م .ذ.ذ.الغيائية ش
In the name of: ANORKA FOOD INDUSTRIES L.L.C  

ا ملووووك 235مصووونع   وووا  :العنووونا  
مدينووو ديوو  الصوون د وا سوو   عووع ب 

ا ديوووووووووووووووووووووو ا 153625. ب.ا ص2
 االم  ات العر  و المتحدة 

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31614 30601:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
القهوة؛ الكاكاو؛ القهوة االصطناعية؛ : من اجل 

القهوة الباردة؛ املشروابت اساسها أو القائمة علىى 
الشوكوالته 

مرييداين جيدا ساانيي يف : أبسم 
 تيجاريت ليمتد شريكييت 

In the name of: MERIDYEN GIDA SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI  

موو لت    م ج ل سوو ا دلوو   :العنوونا  
ا 1:  يوووزو غن جووو   ج د سووو ا   وووا

: ا   وا1:م ريد    اش مري زاا يو ت
 تري   / اس،ن نل  -ييت ن ن نن  125

:   097.بيت ساحور ص :التبليغ عنوان 

  مشروطة بعدم منح محاية على كلمة 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31614 30601:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
القهوة؛ الكاكاو؛ القهوة االصطناعية؛ : من اجل 

القهوة الباردة؛ املشروابت اساسها أو القائمة علىى 
الشوكوالته 

مرييداين جيدا ساانيي يف : أبسم 
 تيجاريت ليمتد شريكييت 

In the name of: MERIDYEN GIDA SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI  

موو لت    م ج ل سوو ا دلوو   :العنوونا  
ا 1:  يوووزو غن جووو   ج د سووو ا   وووا

: ا   وا1:م ريد    اش مري زاا يو ت
 تري   / اس،ن نل  -ييت ن ن نن  125

:   097.بيت ساحور ص :التبليغ عنوان 

  مشروطة بعدم منح محاية على كلمة 

 03  
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306
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  Trade Mark No.: 31614 30601:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
القهوة؛ الكاكاو؛ القهوة االصطناعية؛ : من اجل 

القهوة الباردة؛ املشروابت اساسها أو القائمة علىى 
الشوكوالته 

مرييداين جيدا ساانيي يف : أبسم 
 تيجاريت ليمتد شريكييت 

In the name of: MERIDYEN GIDA SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI  

موو لت    م ج ل سوو ا دلوو   :العنوونا  
ا 1:  يوووزو غن جووو   ج د سووو ا   وووا

: ا   وا1:م ريد    اش مري زاا يو ت
 تري   / اس،ن نل  -ييت ن ن نن  125

:   097.بيت ساحور ص :التبليغ عنوان 

  مشروطة بعدم منح محاية على كلمة 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31614 30601:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
القهوة؛ الكاكاو؛ القهوة االصطناعية؛ : من اجل 

القهوة الباردة؛ املشروابت اساسها أو القائمة علىى 
الشوكوالته 

مرييداين جيدا ساانيي يف : أبسم 
 تيجاريت ليمتد شريكييت 

In the name of: MERIDYEN GIDA SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI  

موو لت    م ج ل سوو ا دلوو   :العنوونا  
ا 1:  يوووزو غن جووو   ج د سووو ا   وووا

: ا   وا1:م ريد    اش مري زاا يو ت
 تري   / اس،ن نل  -ييت ن ن نن  125

:   097.بيت ساحور ص :التبليغ عنوان 

  مشروطة بعدم منح محاية على كلمة 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31614 30601:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
القهوة؛ الكاكاو؛ القهوة االصطناعية؛ : من اجل 

القهوة الباردة؛ املشروابت اساسها أو القائمة علىى 
الشوكوالته 

مرييداين جيدا ساانيي يف : أبسم 
 تيجاريت ليمتد شريكييت 

In the name of: MERIDYEN GIDA SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI  

موو لت    م ج ل سوو ا دلوو   :العنوونا  
ا 1:  يوووزو غن جووو   ج د سووو ا   وووا

: ا   وا1:م ريد    اش مري زاا يو ت
 تري   / اس،ن نل  -ييت ن ن نن  125

:   097.بيت ساحور ص :التبليغ عنوان 

  مشروطة بعدم منح محاية على كلمة 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31615 30609:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
من اجل خدمات توفري األطعمة واملشروابت : من اجل 

واإليواء املؤقت وما يندرج حتتها من أصناف يف الصنف 
(13 .)

شركة منتجع البيارة : أبسم 
 املسامهة اخلصوصية احملدودة 

In the name of: SHREKAT ALBAIARA ALMASHEMA 
ALGHSOSEH ALMMAH,AHDODA  

 ، يح   :العننا  
:  رام هللا  :عنوان التبليغ 

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31616 30606:رقم العالمة التجارية 
  In Class: 44 11 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
اخلدمات الطبية، اخلدمات البيطرية، خدمات : من اجل 

العناية الصحية واحملافظة على اجلمال والكائنات 
البشرية أو احليوانت، 

  Trade Mark No.: 31615 30609:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
من اجل خدمات توفري األطعمة واملشروابت : من اجل 

واإليواء املؤقت وما يندرج حتتها من أصناف يف الصنف 
(13 .)

شركة منتجع البيارة : أبسم 
 املسامهة اخلصوصية احملدودة 

In the name of: SHREKAT ALBAIARA ALMASHEMA 
ALGHSOSEH ALMMAH,AHDODA  

 ، يح   :العننا  
:  رام هللا  :عنوان التبليغ 

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31616 30606:رقم العالمة التجارية 
  In Class: 44 11 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
اخلدمات الطبية، اخلدمات البيطرية، خدمات : من اجل 

العناية الصحية واحملافظة على اجلمال والكائنات 
البشرية أو احليوانت، 
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شركة منتجع البيارة : أبسم 
 املسامهة اخلصوصية احملدودة 

In the name of: SHREKAT ALBAIARA ALMASHEMA 
ALGHSOSEH ALMMAH,AHDODA  

 ، يح   :العننا  
:  رام هللا  :عنوان التبليغ 

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31617 30602:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل التشاط املكتيب 
شركة منتجع البيارة : أبسم 

 املسامهة اخلصوصية احملدودة 
In the name of: SHREKAT ALBAIARA ALMASHEMA 
ALGHSOSEH ALMMAH,AHDODA  

 ، يح   :العننا  
:  رام هللا  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

شركة منتجع البيارة : أبسم 
 املسامهة اخلصوصية احملدودة 

In the name of: SHREKAT ALBAIARA ALMASHEMA 
ALGHSOSEH ALMMAH,AHDODA  

 ، يح   :العننا  
:  رام هللا  :عنوان التبليغ 

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31617 30602:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل التشاط املكتيب 
شركة منتجع البيارة : أبسم 

 املسامهة اخلصوصية احملدودة 
In the name of: SHREKAT ALBAIARA ALMASHEMA 
ALGHSOSEH ALMMAH,AHDODA  

 ، يح   :العننا  
:  رام هللا  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31618 30609:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 29/05/2017 75/19/7102 :التاريخ 
املياه املعدنية و الغازية و ذريها من : من اجل 

املشروابت ذري كحولية ، مشروابت مستخلصة من 
الفواكه و عصائر الفواكه ، شراب ومستحضرات اخرى 

لعمل املشروابت 
  In the name of: mohammad bashar nazmi Abdallah دمحم بشار نظمي عبد هللا : أبسم 

عوووو     -جنوووو ر -د ووووو  :العنووونا  
  3522501632-المدا س 
-شارع املدارس  -جنني -عجة  :عنوان التبليغ 

1955230615  
 :

 

 7  
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  Trade Mark No.: 31614 30601:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 28/05/2017 79/19/7102 :التاريخ 
القهوة؛ الكاكاو؛ القهوة االصطناعية؛ : من اجل 

القهوة الباردة؛ املشروابت اساسها أو القائمة علىى 
الشوكوالته 

مرييداين جيدا ساانيي يف : أبسم 
 تيجاريت ليمتد شريكييت 

In the name of: MERIDYEN GIDA SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI  

موو لت    م ج ل سوو ا دلوو   :العنوونا  
ا 1:  يوووزو غن جووو   ج د سووو ا   وووا

: ا   وا1:م ريد    اش مري زاا يو ت
 تري   / اس،ن نل  -ييت ن ن نن  125

:   097.بيت ساحور ص :التبليغ عنوان 

  مشروطة بعدم منح محاية على كلمة 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31618 30609:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 29/05/2017 75/19/7102 :التاريخ 
املياه املعدنية و الغازية و ذريها من : من اجل 

املشروابت ذري كحولية ، مشروابت مستخلصة من 
الفواكه و عصائر الفواكه ، شراب ومستحضرات اخرى 

لعمل املشروابت 
  In the name of: mohammad bashar nazmi Abdallah دمحم بشار نظمي عبد هللا : أبسم 

عوووو     -جنوووو ر -د ووووو  :العنووونا  
  3522501632-المدا س 
-شارع املدارس  -جنني -عجة  :عنوان التبليغ 

1955230615  
 :

 

 7  
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  Trade Mark No.: 31618 30609:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 29/05/2017 75/19/7102 :التاريخ 
املياه املعدنية و الغازية و ذريها من : من اجل 

املشروابت ذري كحولية ، مشروابت مستخلصة من 
الفواكه و عصائر الفواكه ، شراب ومستحضرات اخرى 

لعمل املشروابت 
  In the name of: mohammad bashar nazmi Abdallah دمحم بشار نظمي عبد هللا : أبسم 

عوووو     -جنوووو ر -د ووووو  :العنووونا  
  3522501632-المدا س 
-شارع املدارس  -جنني -عجة  :عنوان التبليغ 

1955230615  
 :

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31619 30605:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 14 01 :يف الصنف 

  Date: 29/05/2017 75/19/7102 :التاريخ 
معادن نفيسة وسبائكها والسلع املصنوعة : من اجل 

من معادن نفيسة أو مطلية ذهب وذري املشمولة يف 
فئات أخرى؛ اجملوهرات واألحجار الكرمية؛ أدوات 

. الزمن صناعة الساعات وأدوات قياس
رمزي جورج مخيس : أبسم 
 عويس 

In the name of: Ramzi George Khamis Ewis  

 القدس  :العننا  
إتقان خلدمات  -احملامي نزار جردات :عنوان التبليغ 

  3ط -برج رام هللا التجاري -اإلستشارية
 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31620 30671:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 29/05/2017 75/19/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او , النشاط املكتيب

  Trade Mark No.: 31619 30605:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 14 01 :يف الصنف 

  Date: 29/05/2017 75/19/7102 :التاريخ 
معادن نفيسة وسبائكها والسلع املصنوعة : من اجل 

من معادن نفيسة أو مطلية ذهب وذري املشمولة يف 
فئات أخرى؛ اجملوهرات واألحجار الكرمية؛ أدوات 

. الزمن صناعة الساعات وأدوات قياس
رمزي جورج مخيس : أبسم 
 عويس 

In the name of: Ramzi George Khamis Ewis  

 القدس  :العننا  
إتقان خلدمات  -احملامي نزار جردات :عنوان التبليغ 

  3ط -برج رام هللا التجاري -اإلستشارية
 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31620 30671:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 29/05/2017 75/19/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او , النشاط املكتيب

 3  
 

  Trade Mark No.: 31620 32613:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 33 :يف الصنف 

  Date: 29/05/2017 12/33/1322 :التاريخ 
النشاط , ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية , املكتيب
تنظيم املعارض التجارية للغاايت , لشركات صناعية او جتارية

اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة , االعالنية او التجارية
, جتارية من خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء

حترير , خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج املبيعات
خدمات املساعدة , خدمات عرض عامة, النصوص االعالنية

ويج تر , عرض املنتوجات, لتشغيل شركة جتارية على مبدأ االمتياز
ترويج , املبيعات يف مزادات عامة, (الطراف اخرى)املبيعات 

خدمات املساعدة لالنشطة , وخدمات ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل شبكات 

االعالن املباشر , وكاالت االسترياد والتصدير, اتصاالت عاملية
شراء )راف االخرى خدمات التوريد لالط, على شبكة كمبيوترات

ادارة , توزيع العينات, (املنتوجات واخلدمات لشركات اخرى
, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة, امللفات احملوسبة

أتجري املساحات , اتجري االت البيع, وكاالت االعالانت
املساعدة يف إدارة , نشر مواد الدعاية واإلعالن, اإلعالنية
, املعلومات لالخرين يف ملفات حاسوبالبحث عن , األعمال

حتضري , النسخ, جتميع املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب
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 3  
 

  Trade Mark No.: 31620 32613:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 33 :يف الصنف 

  Date: 29/05/2017 12/33/1322 :التاريخ 
النشاط , ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية , املكتيب
تنظيم املعارض التجارية للغاايت , لشركات صناعية او جتارية

اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة , االعالنية او التجارية
, جتارية من خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء

حترير , خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج املبيعات
خدمات املساعدة , خدمات عرض عامة, النصوص االعالنية

ويج تر , عرض املنتوجات, لتشغيل شركة جتارية على مبدأ االمتياز
ترويج , املبيعات يف مزادات عامة, (الطراف اخرى)املبيعات 

خدمات املساعدة لالنشطة , وخدمات ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل شبكات 

االعالن املباشر , وكاالت االسترياد والتصدير, اتصاالت عاملية
شراء )راف االخرى خدمات التوريد لالط, على شبكة كمبيوترات

ادارة , توزيع العينات, (املنتوجات واخلدمات لشركات اخرى
, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة, امللفات احملوسبة

أتجري املساحات , اتجري االت البيع, وكاالت االعالانت
املساعدة يف إدارة , نشر مواد الدعاية واإلعالن, اإلعالنية
, املعلومات لالخرين يف ملفات حاسوبالبحث عن , األعمال

حتضري , النسخ, جتميع املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب

املساعدة يف إدارة األعمال التجارية أو , أعمدة الدعاية واإلعالن
, اإلعالن ابلربيد املباشر, إدارة أعمال فناين التمثيل, الصناعية

, ات السوقدراس, نسخ الواثئق, حتديث مواد الدعاية واإلعالن
إستطالعات , الدعاية واإلعالن اخلارجي, لصق اإلعالانت

نشر نصوص , تنظيم املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب, الرأي
خدمات , وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, الدعاية واإلعالن

خدمات جتميع , البيع ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة كانت
لك لتمكني عامة الزابئن من تشكيلة من السلع لصاحل الغري، وذ

. معاينتها و شرائها
 In the name of: Ramzi George Khamis رمزي جورج مخيس عويس : أبسم 

Ewis  
 القدس  :العنوان 

إتقان خلدمات  -احملامي نزار جردات :عنوان التبليغ 
  3ط -برج رام هللا التجاري -اإلستشارية

 :

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

 ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 31622 30677:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 20 71 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
االاثث واملرااي واطارات الصور، : من اجل 

املصنوعة من ( ذري الواردة يف فئات أخرى)املنتجات
اخلشب أو الفلني او القصب أو اخليزران أو 
الصفصاف أو السندان أو العظام أو العاج أو عظم 
فك احلوت أو الصدف أو الكهرمان أو احملار أو 
املرشوم واملواد البديلة لكل هيه املواد أو املواد 

. لبالستيكيةا
شركة رواج لالاثث : أبسم 

 والتجارة العامة 
In the name of: sharekt rawaj llathath w altgara allama  

 ا   ا ي تنن ووووو ا مق يووووو   :العنووووونا  
 مخم س فر الند 

رام هللا، االرسال، عمارة ترمسعيا  :عنوان التبليغ 
  7ط

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 6  
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  Trade Mark No.: 31622 30677:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 20 71 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
االاثث واملرااي واطارات الصور، : من اجل 

املصنوعة من ( ذري الواردة يف فئات أخرى)املنتجات
اخلشب أو الفلني او القصب أو اخليزران أو 
الصفصاف أو السندان أو العظام أو العاج أو عظم 
فك احلوت أو الصدف أو الكهرمان أو احملار أو 
املرشوم واملواد البديلة لكل هيه املواد أو املواد 

. لبالستيكيةا
شركة رواج لالاثث : أبسم 

 والتجارة العامة 
In the name of: sharekt rawaj llathath w altgara allama  

 ا   ا ي تنن ووووو ا مق يووووو   :العنووووونا  
 مخم س فر الند 

رام هللا، االرسال، عمارة ترمسعيا  :عنوان التبليغ 
  7ط

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31623 30673:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 20 71 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
االاثث واملرااي واطارات الصور، : من اجل 

املصنوعة من ( ذري الواردة يف فئات أخرى)املنتجات
اخلشب أو الفلني او القصب أو اخليزران أو 
الصفصاف أو السندان أو العظام أو العاج أو عظم 
فك احلوت أو الصدف أو الكهرمان أو احملار أو 
املرشوم واملواد البديلة لكل هيه املواد أو املواد 

. لبالستيكيةا
شركة رواج لالاثث : أبسم 

 والتجارة العامة 
In the name of: sharekt rawaj llathath w altgara allama  

 ا   ا ي تنن ووووو ا مق يووووو   :العنووووونا  
 مخم س فر الند 

رام هللا، االرسال، عمارة ترمسعيا  :عنوان التبليغ 
  7ط

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31623 30673:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 20 71 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
االاثث واملرااي واطارات الصور، : من اجل 

املصنوعة من ( ذري الواردة يف فئات أخرى)املنتجات
اخلشب أو الفلني او القصب أو اخليزران أو 
الصفصاف أو السندان أو العظام أو العاج أو عظم 
فك احلوت أو الصدف أو الكهرمان أو احملار أو 
املرشوم واملواد البديلة لكل هيه املواد أو املواد 

. لبالستيكيةا
شركة رواج لالاثث : أبسم 

 والتجارة العامة 
In the name of: sharekt rawaj llathath w altgara allama  

 ا   ا ي تنن ووووو ا مق يووووو   :العنووووونا  
 مخم س فر الند 

رام هللا، االرسال، عمارة ترمسعيا  :عنوان التبليغ 
  7ط

 :

 

 2  
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  Trade Mark No.: 31624 30671:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 20 71 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
االاثث واملرااي واطارات الصور، : من اجل 

املصنوعة من ( ذري الواردة يف فئات أخرى)املنتجات
اخلشب أو الفلني او القصب أو اخليزران أو 
الصفصاف أو السندان أو العظام أو العاج أو عظم 
فك احلوت أو الصدف أو الكهرمان أو احملار أو 
املرشوم واملواد البديلة لكل هيه املواد أو املواد 

. لبالستيكيةا
شركة رواج لالاثث : أبسم 

 والتجارة العامة 
In the name of: sharekt rawaj llathath w altgara allama  

 ا   ا ي تنن ووووو ا مق يووووو   :العنووووونا  
 مخم س فر الند 

رام هللا، االرسال، عمارة ترمسعيا  :عنوان التبليغ 
  7ط

 :
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  Trade Mark No.: 31623 30673:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 20 71 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
االاثث واملرااي واطارات الصور، : من اجل 

املصنوعة من ( ذري الواردة يف فئات أخرى)املنتجات
اخلشب أو الفلني او القصب أو اخليزران أو 
الصفصاف أو السندان أو العظام أو العاج أو عظم 
فك احلوت أو الصدف أو الكهرمان أو احملار أو 
املرشوم واملواد البديلة لكل هيه املواد أو املواد 

. لبالستيكيةا
شركة رواج لالاثث : أبسم 

 والتجارة العامة 
In the name of: sharekt rawaj llathath w altgara allama  

 ا   ا ي تنن ووووو ا مق يووووو   :العنووووونا  
 مخم س فر الند 

رام هللا، االرسال، عمارة ترمسعيا  :عنوان التبليغ 
  7ط

 :

 

 2  
 

314

  Trade Mark No.: 31624 30671:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 20 71 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
االاثث واملرااي واطارات الصور، : من اجل 

املصنوعة من ( ذري الواردة يف فئات أخرى)املنتجات
اخلشب أو الفلني او القصب أو اخليزران أو 
الصفصاف أو السندان أو العظام أو العاج أو عظم 
فك احلوت أو الصدف أو الكهرمان أو احملار أو 
املرشوم واملواد البديلة لكل هيه املواد أو املواد 

. لبالستيكيةا
شركة رواج لالاثث : أبسم 

 والتجارة العامة 
In the name of: sharekt rawaj llathath w altgara allama  

 ا   ا ي تنن ووووو ا مق يووووو   :العنووووونا  
 مخم س فر الند 

رام هللا، االرسال، عمارة ترمسعيا  :عنوان التبليغ 
  7ط

 :

 

 9  
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  Trade Mark No.: 31625 30679:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 20 71 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
االاثث واملرااي واطارات الصور، : من اجل 

املصنوعة من ( ذري الواردة يف فئات أخرى)املنتجات
اخلشب أو الفلني او القصب أو اخليزران أو 
الصفصاف أو السندان أو العظام أو العاج أو عظم 
فك احلوت أو الصدف أو الكهرمان أو احملار أو 
املرشوم واملواد البديلة لكل هيه املواد أو املواد 

. لبالستيكيةا
شركة رواج لالاثث : أبسم 

 والتجارة العامة 
In the name of: sharekt rawaj llathath w altgara allama  

 ا   ا ي تنن ووووو ا مق يووووو   :العنووووونا  
 مخم س فر الند 

رام هللا، االرسال، عمارة ترمسعيا  :عنوان التبليغ 
  7ط

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31625 30679:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 20 71 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
االاثث واملرااي واطارات الصور، : من اجل 

املصنوعة من ( ذري الواردة يف فئات أخرى)املنتجات
اخلشب أو الفلني او القصب أو اخليزران أو 
الصفصاف أو السندان أو العظام أو العاج أو عظم 
فك احلوت أو الصدف أو الكهرمان أو احملار أو 
املرشوم واملواد البديلة لكل هيه املواد أو املواد 

. لبالستيكيةا
شركة رواج لالاثث : أبسم 

 والتجارة العامة 
In the name of: sharekt rawaj llathath w altgara allama  

 ا   ا ي تنن ووووو ا مق يووووو   :العنووووونا  
 مخم س فر الند 

رام هللا، االرسال، عمارة ترمسعيا  :عنوان التبليغ 
  7ط

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31626 30676:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
امللح : من اجل 

شركة امالح الضفة : أبسم 
 الغربية مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Amlah Aldeffah Alghrrbeyah 
Mosahama Khososiya  

 عم ل ال حر الم   ا يح   :العننا  
:  مشال البحر امليت ارحيا  :عنوان التبليغ 

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31627 30672:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

316

  Trade Mark No.: 31626 30676:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
امللح : من اجل 

شركة امالح الضفة : أبسم 
 الغربية مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Amlah Aldeffah Alghrrbeyah 
Mosahama Khososiya  

 عم ل ال حر الم   ا يح   :العننا  
:  مشال البحر امليت ارحيا  :عنوان التبليغ 

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31627 30672:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 
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االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة تكنو كواليت : أبسم 

لالستشارات اإلدارية مسامهة 
 خصوصية 

In the name of: Sharikat Techno Quality LilIstisharat 
Alaidariah Mosahmah Khososiah  

 ا    ي ال  وورة صووف  يسوو   :العنونا  
 ال لد 

:  رام هللا و البرية صفا وسط البلد  :عنوان التبليغ 

مشروطة بعدم منح محاية على كلمة 
  

 00  
 

  Trade Mark No.: 31628 30679:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 

ية وامراض االورام وامراض العالقة واالمراض االستقالب
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31629 30675:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 

ية وامراض االورام وامراض العالقة واالمراض االستقالب
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي، اللقاحات

  Trade Mark No.: 31626 30676:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
امللح : من اجل 

شركة امالح الضفة : أبسم 
 الغربية مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Amlah Aldeffah Alghrrbeyah 
Mosahama Khososiya  

 عم ل ال حر الم   ا يح   :العننا  
:  مشال البحر امليت ارحيا  :عنوان التبليغ 

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31627 30672:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

  Trade Mark No.: 31626 30676:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
امللح : من اجل 

شركة امالح الضفة : أبسم 
 الغربية مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Amlah Aldeffah Alghrrbeyah 
Mosahama Khososiya  

 عم ل ال حر الم   ا يح   :العننا  
:  مشال البحر امليت ارحيا  :عنوان التبليغ 

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31627 30672:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

317

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة تكنو كواليت : أبسم 

لالستشارات اإلدارية مسامهة 
 خصوصية 

In the name of: Sharikat Techno Quality LilIstisharat 
Alaidariah Mosahmah Khososiah  

 ا    ي ال  وورة صووف  يسوو   :العنونا  
 ال لد 

:  رام هللا و البرية صفا وسط البلد  :عنوان التبليغ 

مشروطة بعدم منح محاية على كلمة 
  

 00  
 

  Trade Mark No.: 31628 30679:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 

ية وامراض االورام وامراض العالقة واالمراض االستقالب
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي

318

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة تكنو كواليت : أبسم 

لالستشارات اإلدارية مسامهة 
 خصوصية 

In the name of: Sharikat Techno Quality LilIstisharat 
Alaidariah Mosahmah Khososiah  

 ا    ي ال  وورة صووف  يسوو   :العنونا  
 ال لد 

:  رام هللا و البرية صفا وسط البلد  :عنوان التبليغ 

مشروطة بعدم منح محاية على كلمة 
  

 00  
 

  Trade Mark No.: 31628 30679:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 

ية وامراض االورام وامراض العالقة واالمراض االستقالب
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي
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  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31629 30675:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 

ية وامراض االورام وامراض العالقة واالمراض االستقالب
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي، اللقاحات

319

320

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31629 30675:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 

ية وامراض االورام وامراض العالقة واالمراض االستقالب
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي، اللقاحات

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عووووريو موووور ن نج رسووووو   :العنوووونا  

يدننانيو  ي  جننسون  انود جننسون  
بوووحياا ن ووون يرانزييوووكا ن ووون ج رسووو ا 

 ا النال  ت المتحدة 32200
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31630 30631:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 

ية وامراض االورام وامراض العالقة واالمراض االستقالب
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي، اللقاحات

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عووووريو موووور ن نج رسووووو   :العنوووونا  

يدننانيو  ي  جننسون  انود جننسون  
بوووحياا ن ووون يرانزييوووكا ن ووون ج رسووو ا 

 ا النال  ت المتحدة 32200
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31630 30631:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 

ية وامراض االورام وامراض العالقة واالمراض االستقالب
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي، اللقاحات

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عووووريو موووور ن نج رسووووو   :العنوووونا  

يدننانيو  ي  جننسون  انود جننسون  
بوووحياا ن ووون يرانزييوووكا ن ووون ج رسووو ا 

 ا النال  ت المتحدة 32200
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31630 30631:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 

ية وامراض االورام وامراض العالقة واالمراض االستقالب
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي، اللقاحات



210العدد العرشون 2017/11/7

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عووووريو موووور ن نج رسووووو   :العنوووونا  

يدننانيو  ي  جننسون  انود جننسون  
بوووحياا ن ووون يرانزييوووكا ن ووون ج رسووو ا 

 ا النال  ت المتحدة 32200
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31631 30630:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 

ية وامراض االورام وامراض العالقة واالمراض االستقالب
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي، اللقاحات

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عووووريو موووور ن نج رسووووو   :العنوووونا  

يدننانيو  ي  جننسون  انود جننسون  
بوووحياا ن ووون يرانزييوووكا ن ووون ج رسووو ا 

 ا النال  ت المتحدة 32200
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31631 30630:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 

ية وامراض االورام وامراض العالقة واالمراض االستقالب
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي، اللقاحات

321

322

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عووووريو موووور ن نج رسووووو   :العنوووونا  

يدننانيو  ي  جننسون  انود جننسون  
بوووحياا ن ووون يرانزييوووكا ن ووون ج رسووو ا 

 ا النال  ت المتحدة 32200
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31631 30630:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 

ية وامراض االورام وامراض العالقة واالمراض االستقالب
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي، اللقاحات

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عووووريو موووور ن نج رسووووو   :العنوووونا  

يدننانيو  ي  جننسون  انود جننسون  
بوووحياا ن ووون يرانزييوووكا ن ووون ج رسووو ا 

 ا النال  ت المتحدة 32200
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31632 30637:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 

ية وامراض االورام وامراض العالقة واالمراض االستقالب
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي، اللقاحات

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عووووريو موووور ن نج رسووووو   :العنوووونا  

يدننانيو  ي  جننسون  انود جننسون  
بوووحياا ن ووون يرانزييوووكا ن ووون ج رسووو ا 

 ا النال  ت المتحدة 32200
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31632 30637:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 

ية وامراض االورام وامراض العالقة واالمراض االستقالب
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي، اللقاحات

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عووووريو موووور ن نج رسووووو   :العنوووونا  

يدننانيو  ي  جننسون  انود جننسون  
بوووحياا ن ووون يرانزييوووكا ن ووون ج رسووو ا 

 ا النال  ت المتحدة 32200
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31632 30637:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 

ية وامراض االورام وامراض العالقة واالمراض االستقالب
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي، اللقاحات
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323

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عووووريو موووور ن نج رسووووو   :العنوووونا  

يدننانيو  ي  جننسون  انود جننسون  
بوووحياا ن ووون يرانزييوووكا ن ووون ج رسووو ا 

 ا النال  ت المتحدة 32200
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31632 30637:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 

ية وامراض االورام وامراض العالقة واالمراض االستقالب
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي، اللقاحات

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عووووريو موووور ن نج رسووووو   :العنوووونا  

يدننانيو  ي  جننسون  انود جننسون  
بوووحياا ن ووون يرانزييوووكا ن ووون ج رسووو ا 

 ا النال  ت المتحدة 32200
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 31633 30633:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 

ية وامراض االورام وامراض العالقة واالمراض االستقالب
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي، اللقاحات

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عووووريو موووور ن نج رسووووو   :العنوووونا  

يدننانيو  ي  جننسون  انود جننسون  
بوووحياا ن ووون يرانزييوووكا ن ووون ج رسووو ا 

 ا النال  ت المتحدة 32200
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 31633 30633:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 

ية وامراض االورام وامراض العالقة واالمراض االستقالب
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي، اللقاحات

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عووووريو موووور ن نج رسووووو   :العنوووونا  

يدننانيو  ي  جننسون  انود جننسون  
بوووحياا ن ووون يرانزييوووكا ن ووون ج رسووو ا 

 ا النال  ت المتحدة 32200
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 31633 30633:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 

ية وامراض االورام وامراض العالقة واالمراض االستقالب
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي، اللقاحات

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عووووريو موووور ن نج رسووووو   :العنوووونا  

يدننانيو  ي  جننسون  انود جننسون  
بوووحياا ن ووون يرانزييوووكا ن ووون ج رسووو ا 

 ا النال  ت المتحدة 32200
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 31634 30631:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 

ية وامراض االورام وامراض العالقة واالمراض االستقالب
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي
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  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عووووريو موووور ن نج رسووووو   :العنوووونا  

يدننانيو  ي  جننسون  انود جننسون  
بوووحياا ن ووون يرانزييوووكا ن ووون ج رسووو ا 

 ا النال  ت المتحدة 32200
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31635 30639:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 10 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
التعليم والتهييب ، التدريب ، الرتفيه ، : من اجل 

األنشطة الرايضية والثقافية 
شركة بوابة اسطنبول : أبسم 

اليهبية لتجارة السلع 
 االستهالكية مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Bawabat Istanboul Althahabiya 
Litejarat Alselaa Alestehlakiya Mosahama Khososiya  

 ا    ال  وووووووورة دموووووووو  ة  :العنوووووووونا  
 اس،ن نل سنتر 

:  رام هللا البرية عمارة اسطنبول سنرت  :عنوان التبليغ 

 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عووووريو موووور ن نج رسووووو   :العنوووونا  

يدننانيو  ي  جننسون  انود جننسون  
بوووحياا ن ووون يرانزييوووكا ن ووون ج رسووو ا 

 ا النال  ت المتحدة 32200
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31635 30639:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 10 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
التعليم والتهييب ، التدريب ، الرتفيه ، : من اجل 

األنشطة الرايضية والثقافية 
شركة بوابة اسطنبول : أبسم 

اليهبية لتجارة السلع 
 االستهالكية مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Bawabat Istanboul Althahabiya 
Litejarat Alselaa Alestehlakiya Mosahama Khososiya  

 ا    ال  وووووووورة دموووووووو  ة  :العنوووووووونا  
 اس،ن نل سنتر 

:  رام هللا البرية عمارة اسطنبول سنرت  :عنوان التبليغ 

 

324
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  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عووووريو موووور ن نج رسووووو   :العنوووونا  

يدننانيو  ي  جننسون  انود جننسون  
بوووحياا ن ووون يرانزييوووكا ن ووون ج رسووو ا 

 ا النال  ت المتحدة 32200
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 31634 30631:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 

ية وامراض االورام وامراض العالقة واالمراض االستقالب
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عووووريو موووور ن نج رسووووو   :العنوووونا  

يدننانيو  ي  جننسون  انود جننسون  
بوووحياا ن ووون يرانزييوووكا ن ووون ج رسووو ا 

 ا النال  ت المتحدة 32200
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 31634 30631:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 30/05/2017 31/19/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 

ية وامراض االورام وامراض العالقة واالمراض االستقالب
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي



213العدد العرشون 2017/11/7

326

327

 05  
 

  Trade Mark No.: 31636 30636:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 40 11 :يف الصنف 

  Date: 31/05/2017 30/19/7102 :التاريخ 
تصميم ,طباعة ورقية: من اجل 

امحد حسني يوسف : أبسم 
 صربي 

In the name of: ahmed hussein yousef sabry  

  لق لو ع    النف   :العننا  
:  قلقيلة شارع النفق  :عنوان التبليغ 

 

 71  
 

 05  
 

  Trade Mark No.: 31636 30636:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 40 11 :يف الصنف 

  Date: 31/05/2017 30/19/7102 :التاريخ 
تصميم ,طباعة ورقية: من اجل 

امحد حسني يوسف : أبسم 
 صربي 

In the name of: ahmed hussein yousef sabry  

  لق لو ع    النف   :العننا  
:  قلقيلة شارع النفق  :عنوان التبليغ 

 

 71  
 

 05  
 

  Trade Mark No.: 31636 30636:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 40 11 :يف الصنف 

  Date: 31/05/2017 30/19/7102 :التاريخ 
تصميم ,طباعة ورقية: من اجل 

امحد حسني يوسف : أبسم 
 صربي 

In the name of: ahmed hussein yousef sabry  

  لق لو ع    النف   :العننا  
:  قلقيلة شارع النفق  :عنوان التبليغ 

 

 71  
 

 02  
 

  Trade Mark No.: 31637 13613:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 13 :يف الصنف 

  Date: 31/05/2017 13/20/0233 :التاريخ 
خدمات االتصاالت , االتصاالت, وكاالت االنباء: من اجل 

االلكرتونية وابلراديو وابلتليغراف وابلتلفون وابلكمبيوتر عرب كافة 
علي وسائل االتصال احملوسب من خالل اتصال الفيديو التفا

وابالخص عرب الكمبيوترات النهائية ومالحقات الكمبيوتر 
او الرقيمة وابالخص هواتف الفيديو /واملعدات االلكرتونية و

خدمات اتصاالت اهلواتف , واهلواتف املصورة واالتصال املرئي
نقل ونشر الصورة , ارسال ونقل الرسائل والتليغرام, النقالة

الكمبيوترات النهائية  والصوت والبياانت املعلوماتية عرب
والكوابل ووسائل االتصاالت احملوسبة وعرب اي سبل اتصال 

توفري نقاط نفاذ للمستخدمني اىل شبكة كمبيوتر عاملية , اخرى
بث ( االتصاالت)خدمات االتصال التفاعلي , (مزود خدمة)

حترير )برامج التلفاز وبشكل عام برامج الوسائط املتعددة 
او االصوات /لصور املتحركة واو ا/حموسب للنصوص و

بث , (املوسيقية او غري املوسيقية للتفاعل او الستعمال اخر
خدمات تلفاز الكوابل او , ونقل برامج الراديو والتلفزيون

الستاليت وبشكل عام بث برامج الصوت والصورة وبرامج 
او الصور املتحركة /حترير حموسب للنصوص و)الوسائط املتعددة 

املوسيقية او غري املوسيقية للتفاعل او الستعمال او االصوات /و
االتصال املباشر , اتصال الصوت والصورة املباشر للعامة, (اخر

اتجري وقت , ابلصوت والصورة( نقل املعلومات مباشرة)للعامة 
نقل املعلومات عرب الكمبيوتر و , نفاذ اىل خادم قواعد بياانت

نقل , رب االنرتنتعرب شبكة اتصاالت ابلكمبيوتر وابالخص ع
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املعلومات عرب اتصاالت ابلكمبيوتر وعرض للمعلومات املأخوذ 
, نقل املعلومات املراد ابالغ اجلمهور هبا, من قواعد البياانت

توفري االتصاالت , خدمات االتصاالت عرب شبكات كمبيوتر
توفري نقاشات , (نقل املعلومات الكرتونيا)االلكرتونية للجمهور 

يف جمال الوسائط ( نقل املعلومات)االتصاالت  خدمات, مباشرة
نقل املعلومات املتوفرة يف , املتعددة والفيديو وابلصوت والصورة

نقل النصوص والصوت والصورة والفيديوهات , قواعد بياانت
من خالل تنزيلها من كبيوتر او من بينات التلفون اىل اهلواتف 

والصورة والنص النقالة واىل كافة قارائت ومسجالت املوسيقى 
خدمات تنزيل النصوص , والفيديو وبياانت املسائط املتعددة

واملواد الصحفية والصور الفوتوغرافية والتليغرام واللوغو 
والرسائل واملعلومات والصوت ورانت اهلواتف واملوسيقى 
وااللعاب والفيديوهات والبياانت عرب كمبيوترات هنائية وعرب 

مبا فيها عرب االنرتنت والكوابل شبكات اتصاالت ابلكمبيوتر 
ووسائل االتصال ابلكمبيوتر واهلواتف النقالة وااللة الكاتبة ومن 

خدمات االتصاالت لتبادل , خالل اي سبل اتصال اخرى
الرسائل وخدمات االتصاالت لتبادل الرسائل عرب الكمبيوترات 

او اهلواتف وعرب اجهزة وادوات االتصاالت وعرب االنرتنت 
  In the name of: JEUNESSE TV جونيس يت يف : أبسم 

 فرنسا , باريس 80552, رو فرانسيوس لير 82 :العنوان 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

  

 02  
 

  Trade Mark No.: 31637 13613:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 13 :يف الصنف 

  Date: 31/05/2017 13/20/0233 :التاريخ 
خدمات االتصاالت , االتصاالت, وكاالت االنباء: من اجل 

االلكرتونية وابلراديو وابلتليغراف وابلتلفون وابلكمبيوتر عرب كافة 
علي وسائل االتصال احملوسب من خالل اتصال الفيديو التفا

وابالخص عرب الكمبيوترات النهائية ومالحقات الكمبيوتر 
او الرقيمة وابالخص هواتف الفيديو /واملعدات االلكرتونية و

خدمات اتصاالت اهلواتف , واهلواتف املصورة واالتصال املرئي
نقل ونشر الصورة , ارسال ونقل الرسائل والتليغرام, النقالة

الكمبيوترات النهائية  والصوت والبياانت املعلوماتية عرب
والكوابل ووسائل االتصاالت احملوسبة وعرب اي سبل اتصال 

توفري نقاط نفاذ للمستخدمني اىل شبكة كمبيوتر عاملية , اخرى
بث ( االتصاالت)خدمات االتصال التفاعلي , (مزود خدمة)

حترير )برامج التلفاز وبشكل عام برامج الوسائط املتعددة 
او االصوات /لصور املتحركة واو ا/حموسب للنصوص و

بث , (املوسيقية او غري املوسيقية للتفاعل او الستعمال اخر
خدمات تلفاز الكوابل او , ونقل برامج الراديو والتلفزيون

الستاليت وبشكل عام بث برامج الصوت والصورة وبرامج 
او الصور املتحركة /حترير حموسب للنصوص و)الوسائط املتعددة 

املوسيقية او غري املوسيقية للتفاعل او الستعمال او االصوات /و
االتصال املباشر , اتصال الصوت والصورة املباشر للعامة, (اخر

اتجري وقت , ابلصوت والصورة( نقل املعلومات مباشرة)للعامة 
نقل املعلومات عرب الكمبيوتر و , نفاذ اىل خادم قواعد بياانت

نقل , رب االنرتنتعرب شبكة اتصاالت ابلكمبيوتر وابالخص ع
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ة يف قواعد نقل املعلومات املتوفر , وابلصوت والصورة
نقل النصوص والصوت والصورة والفيديوهات , بياانت

من خالل تنزيلها من كبيوتر او من بينات التلفون اىل 
اهلواتف النقالة واىل كافة قارائت ومسجالت املوسيقى 
, والصورة والن  والفيديو وبياانت املسائط املتعددة
خدمات تنزيل النصوص واملواد الصحفية والصور 

افية والتليغرام واللوذو والرسائل واملعلومات الفوتوذر 
والصوت ورانت اهلواتف واملوسيقى وااللعاب 
والفيديوهات والبياانت عرب كمبيوترات هنائية وعرب 
شبكات اتصاالت ابلكمبيوتر مبا فيها عرب االنرتنت 
والكوابل ووسائل االتصال ابلكمبيوتر واهلواتف النقالة 

, ي سبل اتصال اخرىوااللة الكاتبة ومن خالل ا
خدمات االتصاالت لتبادل الرسائل وخدمات 
االتصاالت لتبادل الرسائل عرب الكمبيوترات او 
اهلواتف وعرب اجهزة وادوات االتصاالت وعرب االنرتنت 

  In the name of: JEUNESSE TV جونيس يت يف : أبسم 
,  ي فرانسوووو نس ل وووور 22 :العنوووونا  
 فرنس  , ب  يال 55332
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 70  
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  Trade Mark No.: 31638 13613:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 13 :يف الصنف 

  Date: 31/05/2017 13/20/0233 :التاريخ 
التعليم والرتفيه عموما يف كافة , التدريب, التدريس: من اجل 

الرقمية ) جماالت الوسائط املتعددة وخصوصا االلكرتونية 
اخلدمات , بغض النظر عن طبيعة االستشارة والنقل, (تناظرةوامل

ما عدا االعالانت )نشر النصوص , تستهدف الرتفيه للعامة
والرسوم التوضيحية و الكتب و املراجع و الصحف و ( النصية

ما عدا ) اجملالت الدورية و اجملالت واملنشورات من اي نوع اخر 
شمل ذلك املنشورات وبكافة اشكاهلا ي( املنشورات الدعائية
تقدمي خدمات النشر اوالبث احلي الغري , االلكرتونية والرقمية

تقدمي املقدمات والتعليم يف كافة جماالت , قابل للتحميل
حتضري واجراء الندوات من حيث املكان , املصلحة العامة

عقد املؤمترات واملنتدايت و االجتماعات و , واملواضيع
ربامج التلفزيونية والسنمائية انتاج و تصميم ال, الندوات

واملسموعة ابلراديو والربامج السمعية البصرية وبرامج الوسائط 
او الصور واملؤثرات /حترير النصوص ابلكمبيوتر و) املتعددة 

او املقاطع املوسيقية وغري /الصوتية واملرئية الثابتة او املتحركة و
نظيم ت, نشر الكتب, (املوسيقية للغرض التفاعلي او غريه

الغراض تعليمية ) املسابقات وااللعاب واليانصيب وغريها 
تنظيم انشطة ومحالت معلوماتية احرتافية او غري ذلك , (وترفيهية

تنظيم معارض الغراض ثقافية , (الغراض تعليمية وتدريبية) 
انتاج وحترير برامج املعلومات وبرامج الرتفيه للراديو , وتعليمية

سمعية البصرية وبرامج الوسائط املتعددة والتلفزيون والربامج ال
او الصور واملؤثرات الصوتية /حترير النصوص ابلكمبيوتر و)

او املقاطع املوسيقية وغري املوسيقية للغرض التفاعلي /واملرئية و
انتاج وحترير واتجري , انتاج و تنظيم وتقدمي العروض, (او غريه

زين الصوت االفالم واالشرطة واشرطة الفيديو وكل وسائل خت
االقراص املدجمة التفاعلية و ) او الصورة و الوسائط املتعددة /و

خدمات حترير ونشر االصوات , (اقراص القراءة فقط املدجمة
او التسجيالت الصوتية او املرئية و /او الوسائط املرئية و/و

االقراص التفاعلية واقراص القراءة ) حافظات الوسائط املتعددة 
) دمات حترير ونشر برامج الوسائط املتعددة خ, (فقط املدجمة

او /او الصور الثابتة او التفاعلية و/حترير النصوص ابلكمبيوتر و
املقاطع الصوتية املوسيقية و غري املوسيقية لالغراض التفاعلية او 

خدمات املكتبة , اقراض الكتب واملنشورات االخرى, (غريها 
م واالشرطة واشرطة املصورة ابلفيديو مبا فيها اقراض االفال
او الوسائط املرئية و /الفيديو وكافة وسائل ختزين االصوات و

اخلدمات املقدمة من قبل , مكتبات االلعاب, الوسائط املتعددة
, صاحب االمتياز مبا فيها تقدمي خدمات التدريب اويل للطواقم

خدمات التقارير االخبارية و التقارير املصورة 

  In the name of: JEUNESSE TV جونيس يت يف : أبسم 
 فرنسا , باريس 80552, رو فرانسيوس لير 82 :العنوان 

/ :عنوان التبليغ 
   

 :
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التسجيالت الصوتية او املرئية و حافظات  او/و
االقراص التفاعلية واقراص القراءة ) الوسائط املتعددة 

خدمات حترير ونشر برامج الوسائط , (فقط املدجمة
او الصور /حترير النصوص ابلكمبيوتر و) املتعددة 

او املقاطع الصوتية املوسيقية و /الثابتة او التفاعلية و
اقراض , (ض التفاعلية او ذريها ذري املوسيقية لالذرا

خدمات املكتبة املصورة , الكتب واملنشورات االخرى
ابلفيديو مبا فيها اقراض االفالم واالشرطة واشرطة 

او الوسائط /الفيديو وكافة وسائل ختزين االصوات و
اخلدمات , مكتبات االلعاب, املرئية و الوسائط املتعددة

فيها تقدمي خدمات  املقدمة من قبل صاحب االمتياز مبا
خدمات التقارير االخبارية و , التدريب اويل للطواقم

التقارير املصورة 
  In the name of: JEUNESSE TV جونيس يت يف : أبسم 

,  ي فرانسوووو نس ل وووور 22 :العنوووونا  
 فرنس  , ب  يال 55332

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 77  
 

  Trade Mark No.: 31641 30610:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 31/05/2017 30/19/7102 :التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى : من اجل 

مستحضرات تنظيف , تستعمل يف ذسيل وكي املالبس
, عطور وزيوت عطرية, صابون, وصقل وجلي وكشط
منظفات , للشعر( لوشن)ذسول , مستحضرات جتميل

أسنان 
شركة مناء التجارية : أبسم 

 . م.م.ذ
In the name of: Namaa Trading Company W.L.L.  

 11220صووووونديق يريووووود  :العنووووونا  
 ال حرير  -المن مو 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31642 30617:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 10 :يف الصنف 

  Date: 01/06/2017 10/16/7102 :التاريخ 
الرتفية ,التدريب ,التعليم والتهييب : من اجل 

االنشطة الرايضية والثقافية ,

329

التسجيالت الصوتية او املرئية و حافظات  او/و
االقراص التفاعلية واقراص القراءة ) الوسائط املتعددة 

خدمات حترير ونشر برامج الوسائط , (فقط املدجمة
او الصور /حترير النصوص ابلكمبيوتر و) املتعددة 

او املقاطع الصوتية املوسيقية و /الثابتة او التفاعلية و
اقراض , (ض التفاعلية او ذريها ذري املوسيقية لالذرا

خدمات املكتبة املصورة , الكتب واملنشورات االخرى
ابلفيديو مبا فيها اقراض االفالم واالشرطة واشرطة 

او الوسائط /الفيديو وكافة وسائل ختزين االصوات و
اخلدمات , مكتبات االلعاب, املرئية و الوسائط املتعددة

فيها تقدمي خدمات  املقدمة من قبل صاحب االمتياز مبا
خدمات التقارير االخبارية و , التدريب اويل للطواقم

التقارير املصورة 
  In the name of: JEUNESSE TV جونيس يت يف : أبسم 

,  ي فرانسوووو نس ل وووور 22 :العنوووونا  
 فرنس  , ب  يال 55332

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 77  
 

  Trade Mark No.: 31641 30610:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

او املقاطع املوسيقية وغري املوسيقية للغرض التفاعلي /واملرئية و
انتاج وحترير واتجري , انتاج و تنظيم وتقدمي العروض, (او غريه

زين الصوت االفالم واالشرطة واشرطة الفيديو وكل وسائل خت
االقراص املدجمة التفاعلية و ) او الصورة و الوسائط املتعددة /و

خدمات حترير ونشر االصوات , (اقراص القراءة فقط املدجمة
او التسجيالت الصوتية او املرئية و /او الوسائط املرئية و/و

االقراص التفاعلية واقراص القراءة ) حافظات الوسائط املتعددة 
) دمات حترير ونشر برامج الوسائط املتعددة خ, (فقط املدجمة

او /او الصور الثابتة او التفاعلية و/حترير النصوص ابلكمبيوتر و
املقاطع الصوتية املوسيقية و غري املوسيقية لالغراض التفاعلية او 

خدمات املكتبة , اقراض الكتب واملنشورات االخرى, (غريها 
م واالشرطة واشرطة املصورة ابلفيديو مبا فيها اقراض االفال
او الوسائط املرئية و /الفيديو وكافة وسائل ختزين االصوات و

اخلدمات املقدمة من قبل , مكتبات االلعاب, الوسائط املتعددة
, صاحب االمتياز مبا فيها تقدمي خدمات التدريب اويل للطواقم

خدمات التقارير االخبارية و التقارير املصورة 

  In the name of: JEUNESSE TV جونيس يت يف : أبسم 
 فرنسا , باريس 80552, رو فرانسيوس لير 82 :العنوان 

/ :عنوان التبليغ 
   

 :
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  Date: 31/05/2017 30/19/7102 :التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى : من اجل 

مستحضرات تنظيف , تستعمل يف ذسيل وكي املالبس
, عطور وزيوت عطرية, صابون, وصقل وجلي وكشط
منظفات , للشعر( لوشن)ذسول , مستحضرات جتميل

أسنان 
شركة مناء التجارية : أبسم 

 . م.م.ذ
In the name of: Namaa Trading Company W.L.L.  

 11220صووووونديق يريووووود  :العنووووونا  
 ال حرير  -المن مو 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31642 30617:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 10 :يف الصنف 

  Date: 01/06/2017 10/16/7102 :التاريخ 
الرتفية ,التدريب ,التعليم والتهييب : من اجل 

االنشطة الرايضية والثقافية ,

330

331

  Date: 31/05/2017 30/19/7102 :التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى : من اجل 

مستحضرات تنظيف , تستعمل يف ذسيل وكي املالبس
, عطور وزيوت عطرية, صابون, وصقل وجلي وكشط
منظفات , للشعر( لوشن)ذسول , مستحضرات جتميل

أسنان 
شركة مناء التجارية : أبسم 

 . م.م.ذ
In the name of: Namaa Trading Company W.L.L.  

 11220صووووونديق يريووووود  :العنووووونا  
 ال حرير  -المن مو 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31642 30617:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 10 :يف الصنف 

  Date: 01/06/2017 10/16/7102 :التاريخ 
الرتفية ,التدريب ,التعليم والتهييب : من اجل 

االنشطة الرايضية والثقافية ,
جامعة الزيتونة للعلوم : أبسم 

 والتكنولوجيا 
In the name of: al zaytoona university for science and 
technology "zust  

دمووووو  ة -ال ووووو لن -ال  ووووورة :العنووووونا  
 اس،ن نل 
:  عمارة اسطنبول -البالوع-البرية :عنوان التبليغ 

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31643 30613:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 01/06/2017 10/16/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن، التسويق، : من اجل 

التسويق التجاري، خدمات الرتويج والبيع ابلتجزئة 
( تتضمن خدمات البيع ابلتجزئة على اإلنرتنت)

ملنتجات التبغ املسخن واإلكسسوارات ذات العالقة، 
السجائر اإللكرتونية، أجهزة التدخني اإللكرتوين، 

ائل اليت األجهزة اإللكرتونية لتسخني التبغ أو السو 
تتضمن نيكوتني، اإلجهزة اإللكرتونية الستنشاق اهلباء 
اليي حيتوي على نيكوتني، أجهزة التبخري عن طريق 
الفم، املبخرات للسجائر اإللكرتونية وأجهزة التدخني، 
علب السجائر اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن، 
املخمدات ملنتجات التبغ املسخنة، حماليل النيكوتني 

ئل املستخدمة يف السجائر االلكرتونية، بدائل التبغ السا

جامعة الزيتونة للعلوم : أبسم 
 والتكنولوجيا 

In the name of: al zaytoona university for science and 
technology "zust  

دمووووو  ة -ال ووووو لن -ال  ووووورة :العنووووونا  
 اس،ن نل 
:  عمارة اسطنبول -البالوع-البرية :عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 31643 30613:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 01/06/2017 10/16/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن، التسويق، : من اجل 

التسويق التجاري، خدمات الرتويج والبيع ابلتجزئة 
( تتضمن خدمات البيع ابلتجزئة على اإلنرتنت)

ملنتجات التبغ املسخن واإلكسسوارات ذات العالقة، 
السجائر اإللكرتونية، أجهزة التدخني اإللكرتوين، 

ائل اليت األجهزة اإللكرتونية لتسخني التبغ أو السو 
تتضمن نيكوتني، اإلجهزة اإللكرتونية الستنشاق اهلباء 
اليي حيتوي على نيكوتني، أجهزة التبخري عن طريق 
الفم، املبخرات للسجائر اإللكرتونية وأجهزة التدخني، 
علب السجائر اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن، 
املخمدات ملنتجات التبغ املسخنة، حماليل النيكوتني 

ئل املستخدمة يف السجائر االلكرتونية، بدائل التبغ السا

 2  
 

  Trade Mark No.: 31643 34613:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 33 :يف الصنف 

  Date: 01/06/2017 14/16/2142 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن، التسويق، التسويق : من اجل 

تتضمن خدمات )التجاري، خدمات الرتويج والبيع ابلتجزئة 
ملنتجات التبغ املسخن ( البيع ابلتجزئة على اإلنرتنت

واإلكسسوارات ذات العالقة، السجائر اإللكرتونية، أجهزة 
لكرتو،ي، اجأجهزة اإللكرتونية لتسخني التبغ أو التدخني اإل

السوائل اليت تتضمن نيكوتني، اإلجهزة اإللكرتونية الستنشاق 
اهلباء الذي حيتوي على نيكوتني، أجهزة التبخري عن طريق الفم، 
املبخرات للسجائر اإللكرتونية وأجهزة التدخني، علب السجائر 

خمدات ملنتجات التبغ اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن، امل
املسخنة، حماليل النيكوتني السائل املستخدمة يف السجائر 

، مستلزمات (لغري اجأغراض الطبية)االلكرتونية، بدائل التبغ 
املدخنني، بطارايت السجائر اإللكرتونية ولتسخني أجهزة 
التدخني اإللكرتونية احملمولة، شواحن البطارايت، الشواحن 

. ة، القطع والرتكيبات للبضائع املذكورة آنفالألجهزة اإللكرتوني
 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: أبسم 

S.A.  
 سرا نوشاتيل، سوي 0222، 3كواي جينريناود  :العنوان 

–سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1122ب .ص  

 :

 



218العدد العرشون 2017/11/7

، مستلزمات املدخنني، بطارايت (لغري األذراض الطبية)
السجائر اإللكرتونية ولتسخني أجهزة التدخني 
اإللكرتونية احملمولة، شواحن البطارايت، الشواحن 
لألجهزة اإللكرتونية، القطع والرتكيبات للبضائع 

. امليكورة آنفا
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2333ا 0يوناا ج نرينوو يد  :العنونا  
 ننع ت  ا سنيسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31644 30611:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 14 01 :يف الصنف 

  Date: 04/06/2017 11/16/7102 :التاريخ 
الساعات واجملوهرات املقلدة واالساور : من اجل 

والقالئد 

، مستلزمات املدخنني، بطارايت (لغري األذراض الطبية)
السجائر اإللكرتونية ولتسخني أجهزة التدخني 
اإللكرتونية احملمولة، شواحن البطارايت، الشواحن 
لألجهزة اإللكرتونية، القطع والرتكيبات للبضائع 

. امليكورة آنفا
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2333ا 0يوناا ج نرينوو يد  :العنونا  
 ننع ت  ا سنيسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31644 30611:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 14 01 :يف الصنف 

  Date: 04/06/2017 11/16/7102 :التاريخ 
الساعات واجملوهرات املقلدة واالساور : من اجل 

والقالئد 

332

شركة جولدن بالك : أبسم 
 لالدوات املنزلية 

In the name of: SHARIKAT GOLDEN BLACK 
LLADAWAT AL MANZLIEH  

الخل وو  دوو ر سوو  ة دموو  ة  :العنوونا  
  2220333ت  0النن  ط

 3اخلليل عني سارة عمارة النور ط :عنوان التبليغ 
  7773111ت 

 :

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31645 30619:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 04/06/2017 11/16/7102 :التاريخ 
رب البندورة، معحون و صلصلة البندورة، : من اجل 

بندورة للدهن ، بندورة مطبوخة ومعلبه 
  In the name of: Ibrahim Taher Ahmed Fanadqa ابراهيم طاهر امحد فنادقة : أبسم 

 يفر  ر  المثلث الشم ل   :العننا  
البرية،الشرفة جانب اندي السيارات  :عنوان التبليغ 
  3513ب.الفلسطينةص

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31643 34613:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 33 :يف الصنف 

  Date: 01/06/2017 14/16/2142 :التاريخ 
خدمات الدعاية واإلعالن، التسويق، التسويق : من اجل 

تتضمن خدمات )التجاري، خدمات الرتويج والبيع ابلتجزئة 
ملنتجات التبغ املسخن ( البيع ابلتجزئة على اإلنرتنت

واإلكسسوارات ذات العالقة، السجائر اإللكرتونية، أجهزة 
لكرتو،ي، اجأجهزة اإللكرتونية لتسخني التبغ أو التدخني اإل

السوائل اليت تتضمن نيكوتني، اإلجهزة اإللكرتونية الستنشاق 
اهلباء الذي حيتوي على نيكوتني، أجهزة التبخري عن طريق الفم، 
املبخرات للسجائر اإللكرتونية وأجهزة التدخني، علب السجائر 

خمدات ملنتجات التبغ اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن، امل
املسخنة، حماليل النيكوتني السائل املستخدمة يف السجائر 

، مستلزمات (لغري اجأغراض الطبية)االلكرتونية، بدائل التبغ 
املدخنني، بطارايت السجائر اإللكرتونية ولتسخني أجهزة 
التدخني اإللكرتونية احملمولة، شواحن البطارايت، الشواحن 

. ة، القطع والرتكيبات للبضائع املذكورة آنفالألجهزة اإللكرتوني
 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: أبسم 

S.A.  
 سرا نوشاتيل، سوي 0222، 3كواي جينريناود  :العنوان 

–سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1122ب .ص  

 :
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333

334

شركة جولدن بالك : أبسم 
 لالدوات املنزلية 

In the name of: SHARIKAT GOLDEN BLACK 
LLADAWAT AL MANZLIEH  

الخل وو  دوو ر سوو  ة دموو  ة  :العنوونا  
  2220333ت  0النن  ط

 3اخلليل عني سارة عمارة النور ط :عنوان التبليغ 
  7773111ت 

 :

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31645 30619:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 04/06/2017 11/16/7102 :التاريخ 
رب البندورة، معحون و صلصلة البندورة، : من اجل 

بندورة للدهن ، بندورة مطبوخة ومعلبه 
  In the name of: Ibrahim Taher Ahmed Fanadqa ابراهيم طاهر امحد فنادقة : أبسم 

 يفر  ر  المثلث الشم ل   :العننا  
البرية،الشرفة جانب اندي السيارات  :عنوان التبليغ 
  3513ب.الفلسطينةص

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

شركة جولدن بالك : أبسم 
 لالدوات املنزلية 

In the name of: SHARIKAT GOLDEN BLACK 
LLADAWAT AL MANZLIEH  

الخل وو  دوو ر سوو  ة دموو  ة  :العنوونا  
  2220333ت  0النن  ط

 3اخلليل عني سارة عمارة النور ط :عنوان التبليغ 
  7773111ت 

 :

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31645 30619:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 04/06/2017 11/16/7102 :التاريخ 
رب البندورة، معحون و صلصلة البندورة، : من اجل 

بندورة للدهن ، بندورة مطبوخة ومعلبه 
  In the name of: Ibrahim Taher Ahmed Fanadqa ابراهيم طاهر امحد فنادقة : أبسم 

 يفر  ر  المثلث الشم ل   :العننا  
البرية،الشرفة جانب اندي السيارات  :عنوان التبليغ 
  3513ب.الفلسطينةص

 :

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

 مبعزل عن العالمة 
 9  

 

  Trade Mark No.: 31646 30616:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 04/06/2017 11/16/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او , النشاط املكتيب
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية

, املعارض التجارية للغاايت االعالنية او التجارية
اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من 

, الت التجارية للعمالءخالل اصدار بطاقات احمل
خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج 

خدمات عرض , حترير النصوص االعالنية, املبيعات
خدمات املساعدة لتشغيل شركة جتارية على مبدأ , عامة

الطراف )ترويج املبيعات , عرض املنتوجات, االمتياز
ترويج وخدمات , املبيعات يف مزادات عامة, (اخرى

خدمات املساعدة لالنشطة , ة مراكز التسوقادار 
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل 

, وكاالت االسترياد والتصدير, شبكات اتصاالت عاملية
خدمات , االعالن املباشر على شبكة كمبيوترات

شراء املنتوجات واخلدمات )التوريد لالطراف االخرى 
امللفات  ادارة, توزيع العينات, (لشركات اخرى

, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة, احملوسبة
أتجري , اتجري االت البيع, وكاالت االعالانت

 5  
 

  Trade Mark No.: 31646 64313:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 65 :يف الصنف 

  Date: 04/06/2017 41/43/7442 :التاريخ 
النشاط , ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية , املكتيب
تنظيم املعارض التجارية للغاايت , لشركات صناعية او جتارية

اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة , االعالنية او التجارية
, ة من خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالءجتاري

حترير , خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج املبيعات
خدمات املساعدة , خدمات عرض عامة, النصوص االعالنية

ترويج , عرض املنتوجات, لتشغيل شركة جتارية على مبدأ االمتياز
ترويج , دات عامةاملبيعات يف مزا, (الطراف اخرى)املبيعات 

خدمات املساعدة لالنشطة , وخدمات ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل شبكات 

االعالن املباشر , وكاالت االسترياد والتصدير, اتصاالت عاملية
شراء )خدمات التوريد لالطراف االخرى , على شبكة كمبيوترات

ادارة , توزيع العينات, (اخرىاملنتوجات واخلدمات لشركات 
, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة, امللفات احملوسبة

أتجري املساحات , اتجري االت البيع, وكاالت االعالانت
املساعدة يف إدارة , نشر مواد الدعاية واإلعالن, اإلعالنية
, البحث عن املعلومات لالخرين يف ملفات حاسوب, األعمال

حتضري , النسخ, علومات يف قواعد بياانت حاسوبجتميع امل
املساعدة يف إدارة األعمال التجارية أو , أعمدة الدعاية واإلعالن

, اإلعالن ابلربيد املباشر, إدارة أعمال فناين التمثيل, الصناعية
, دراسات السوق, نسخ الواثئق, حتديث مواد الدعاية واإلعالن
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إستطالعات , خلارجيالدعاية واإلعالن ا, لصق اإلعالانت
نشر نصوص , تنظيم املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب, الرأي

خدمات , وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, الدعاية واإلعالن
خدمات جتميع , البيع ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة كانت

تشكيلة من السلع لصاحل الغري، وذلك لتمكني عامة الزابئن من 
 معاينتها و شرائها

 In the name of: Sharekat E pay شركة اي بيي فلسطني للتسويق االلكرتوين : أبسم 
Palestine lel Tasweeq AL Elctroney  

 فلسطين رام هللا  :العنوان 
البرية،الشرفة جانب اندي السيارات  :عنوان التبليغ 

  6046ب.الفلسطينةص
 :

 

  

 5  
 

  Trade Mark No.: 31646 64313:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 65 :يف الصنف 

  Date: 04/06/2017 41/43/7442 :التاريخ 
النشاط , ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية , املكتيب
تنظيم املعارض التجارية للغاايت , لشركات صناعية او جتارية

اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة , االعالنية او التجارية
, ة من خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالءجتاري

حترير , خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج املبيعات
خدمات املساعدة , خدمات عرض عامة, النصوص االعالنية

ترويج , عرض املنتوجات, لتشغيل شركة جتارية على مبدأ االمتياز
ترويج , دات عامةاملبيعات يف مزا, (الطراف اخرى)املبيعات 

خدمات املساعدة لالنشطة , وخدمات ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل شبكات 

االعالن املباشر , وكاالت االسترياد والتصدير, اتصاالت عاملية
شراء )خدمات التوريد لالطراف االخرى , على شبكة كمبيوترات

ادارة , توزيع العينات, (اخرىاملنتوجات واخلدمات لشركات 
, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة, امللفات احملوسبة

أتجري املساحات , اتجري االت البيع, وكاالت االعالانت
املساعدة يف إدارة , نشر مواد الدعاية واإلعالن, اإلعالنية
, البحث عن املعلومات لالخرين يف ملفات حاسوب, األعمال

حتضري , النسخ, علومات يف قواعد بياانت حاسوبجتميع امل
املساعدة يف إدارة األعمال التجارية أو , أعمدة الدعاية واإلعالن

, اإلعالن ابلربيد املباشر, إدارة أعمال فناين التمثيل, الصناعية
, دراسات السوق, نسخ الواثئق, حتديث مواد الدعاية واإلعالن
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, نشر مواد الدعاية واإلعالن, املساحات اإلعالنية
البحث عن املعلومات , املساعدة يف إدارة األعمال

جتميع املعلومات يف , لالخرين يف ملفات حاسوب
حتضري أعمدة الدعاية , النسخ, بقواعد بياانت حاسو 

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

ظيم املعلومات يف تن, إستطالعات الرأي, اخلارجي
نشر نصوص الدعاية , قواعد بياانت حاسوب

, وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, واإلعالن
, خدمات البيع ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة كانت

خدمات جتميع تشكيلة من السلع لصاحل الغري، وذلك 
لتمكني عامة الزابئن من معاينتها و شرائها 

شركة اي بيي فلسطني : أبسم 
 للتسويق االلكرتوين 

In the name of: Sharekat E pay Palestine lel Tasweeq AL 
Elctroney  

 فلس، ر  ا     :العننا  
البرية،الشرفة جانب اندي السيارات  :عنوان التبليغ 
  3513ب.الفلسطينةص

 :

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31648 30619:العالمة التجارية رقم 

335

 3  
 

  Trade Mark No.: 31648 64313:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 75 :يف الصنف 

  Date: 05/06/2017 45/43/7442 :التاريخ 
احذية كرة , البسة القدم, مبا فيها اجلوارب, املالبس: من اجل 

قمصان , لقمصانا, الباليز, احذية لرايضة كرة السلة, السلة
, اطماق الباليز, السراويل, سراويل االطقم, باليز االطقم, البولو

, قمصان الرغيب, باليز الرايضة, البيجامات, الشوراتت, اجلرازي
, قلنسوات, قبعات, قمصان ليلية, الربطات, االحزمة, الكنزات
, اطماق وباليز االمحاء, سراويل االمحاء, بدالت االمحاء, االقنعة

, املعاطف, املشمعات, اجلاكيتات املقاومة للرايح, اكيتاتاجل
, عصبة املعصم, عصبة الرأس, مراييل االطفال ليست من الورق

البنطلوانت , شوراتت البوكسر, املالبس الداخلية, املئزر
, االوشحة, القفازات, الكفوف, اغطية االذن, الفضفاضة

التشجيع  اثواب, االثواب, ثياب صوفية, القمصان املنسوجة
اطقم , اطقم االستحمام, البسة السباحة, واالثواب املوحدة

سراويل , سراويل السباحة, التانكيين, البكيين, السباحة
, البسة الشواطئ, اطقم الرطوبة, شوراتت املالحة, االستحمام

صنادل , الصنادل, طيات اطقم االستحمام, البسة االستحمام
قلنسوات , لشمسحاجبات ا, قبعات الشواطئ, الشواطئ
اغطية الراس ابالجنحة , قلنسوات االستحمام, السباحة

  .In the name of: NBA Properties, Inc . انك, ان يب ايه بروبرتيز: أبسم 
, نيويوووور , فيفوووف افنيوووو 546-اوليمبيوووا رووو ور :العنووووان 
 الوالي ت المتحدة االمريكية , 20011نيويور  

/ :عنوان التبليغ 
   

 :
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  Trade Mark No.: 31649 30615:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 10 :يف الصنف 

  Date: 05/06/2017 19/16/7102 :التاريخ 
خدمات الرتفيه والتدريب ذات طبيعة : من اجل 

الربامج التلفزيونية االذاعية املستمرة يف جمال كرة السلة 
خدمات , وتقدمي العاب كرة السلة واملعارض املباشرة 

انتاج وتوزيع برامج العاب كرة السلة التلفزيونية 
خدمات برامج واحداث كرة السلة يف جمال , واالذاعية 

ري وتنظيم مستوصفات خدمات التح, كرة السلة 
ومعسكرات كرة السلة و مستوصفات ومعسكرات 
املدربني و ومستوصفات ومعسكرات فريق الراقصات 

خدمات الرتفيه ذات طبيعة , واحداث كرة السلة 
الظهور الشخصي للزي اجلالب للحظ او فريق 
الراقصات يف العاب ومعارض كرة السلة ويف 

ب كرة السلة املستوصفات ويف املعسكرات ويف العا
خدمات الرتفيه لالحداث اخلاصة واحلفالت , االخرى 

خدمات الرتفيه وبشكل , خدمات اندية املشجعني , 
خاص توفري مواقع االنرتنت اليت تشمل مواد متعددة 
الوسائط يف جمال التغطية التلفزيونية و التغطية 
التلفزيونية التفاعلية و التسجيالت املرئية و 

ية املستمرة و التغطية املرئية املتفاعلة التسجيالت املرئ
لالنتخاابت و الربامج االذاعية و التغطية االذاعية و 
والتسجيالت املسموعة يف جمال كرة السلة، توفري 
االخبار واملعلومات ذات الطبيعة االحصائية واملوجزات 
يف جمال كرة السلة، االلعاب احلية الغري منزلة، خاصة، 

العاب الفيديو والعاب الفيديو  العاب الكمبيوتر و
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  Trade Mark No.: 31649 64310:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 14 :يف الصنف 

  Date: 05/06/2017 45/43/7442 :التاريخ 
خدمات الرتفيه والتدريب ذات طبيعة الربامج : من اجل 

التلفزيونية االذاعية املستمرة يف جمال كرة السلة وتقدمي العاب  
خدمات انتاج وتوزيع برامج , كرة السلة واملعارض املباشرة 

خدمات برامج واحداث  , العاب كرة السلة التلفزيونية واالذاعية 
خدمات التحري وتنظيم , كرة السلة يف جمال كرة السلة 

مستوصفات ومعسكرات كرة السلة و مستوصفات ومعسكرات 
واحداث  املدربني و ومستوصفات ومعسكرات فريق الراقصات 

خدمات الرتفيه ذات طبيعة الظهور الشخصي للزي , كرة السلة 
اجلالب للحظ او فريق الراقصات يف العاب ومعارض كرة السلة 
ويف املستوصفات ويف املعسكرات ويف العاب كرة السلة االخرى 

خدمات اندية , خدمات الرتفيه لالحداث اخلاصة واحلفالت , 
ل خاص توفري مواقع االنرتنت خدمات الرتفيه وبشك, املشجعني 

اليت تشمل مواد متعددة الوسائط يف جمال التغطية التلفزيونية و 
التغطية التلفزيونية التفاعلية و التسجيالت املرئية و التسجيالت 
املرئية املستمرة و التغطية املرئية املتفاعلة لالنتخاابت و الربامج 

املسموعة يف جمال  االذاعية و التغطية االذاعية و والتسجيالت 
كرة السلة، توفري االخبار واملعلومات ذات الطبيعة االحصائية 
واملوجزات يف جمال كرة السلة، االلعاب احلية الغري منزلة، 
خاصة، العاب الكمبيوتر و العاب الفيديو والعاب الفيديو 
التفاعلية و العاب املهارات و العاب التصفيف والعاب حفالت 

االلعاب اخلشبية والعاب البزل وااللعاب الكبار والصغار و 
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التفاعلية و العاب املهارات و العاب التصفيف والعاب 
حفالت الكبار والصغار وااللعاب اخلشبية والعاب 
البزل وااللعاب البسيطة، خدمات النشر االلكرتوين، 
خاصة، نشر اجملالت والنشرات والكتب امللونة، 

نت، وجداول االلعاب لالخرين مباشرة عرب االنرت 
خدمة توفري قاعدة بياانت , ومجيعها يف جمال كرة السلة

حموسبة عرب االنرتنت يف جمال كرة السلة 
  .In the name of: NBA Properties, Inc . انك, ان يب ايه بروبرتيز: أبسم 

ف فوث  615-ايل م  ك تو ي  :العننا  
, 13322ن نيووون و , ن نيووون و, افن وون

 النال  ت المتحدة االمريك و 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31650 30691:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 4 1 :يف الصنف 

  Date: 05/06/2017 19/16/7102 :التاريخ 
قوالب وقود , قوالب وقود من جفت الزيتون: من اجل 

من الفحم 
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التفاعلية و العاب املهارات و العاب التصفيف والعاب 
حفالت الكبار والصغار وااللعاب اخلشبية والعاب 
البزل وااللعاب البسيطة، خدمات النشر االلكرتوين، 
خاصة، نشر اجملالت والنشرات والكتب امللونة، 

نت، وجداول االلعاب لالخرين مباشرة عرب االنرت 
خدمة توفري قاعدة بياانت , ومجيعها يف جمال كرة السلة

حموسبة عرب االنرتنت يف جمال كرة السلة 
  .In the name of: NBA Properties, Inc . انك, ان يب ايه بروبرتيز: أبسم 

ف فوث  615-ايل م  ك تو ي  :العننا  
, 13322ن نيووون و , ن نيووون و, افن وون

 النال  ت المتحدة االمريك و 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31650 30691:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 4 1 :يف الصنف 

  Date: 05/06/2017 19/16/7102 :التاريخ 
قوالب وقود , قوالب وقود من جفت الزيتون: من اجل 

من الفحم 
شركة الصادق : أبسم 

 للمقاوالت والتطوير الزراعي 
In the name of: Sharikat Alsadeq LiLmoqawalat 
WaLtatweer AlZira'i  

, جن ر, درابو, ع    فحمو :العننا  
 فلس، ر , الضفو الهر  و

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 5  
 

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

  Date: 05/06/2017 19/16/7102 :التاريخ 
املستحضرات , املستحضرات الصيدالنية: من اجل 

الصيدالنية ملعاجلة اضطراابب املعدة والكبد وااليض 
, هورايزون ثريابيوتيكس: أبسم 

 ال ال سي 
In the name of: Horizon Therapeutics, LLC  

, سوو يندا ي  يد. اس 153 :العنوونا  
ال نوونيز , ل ووك فن يسو , 103سوني  
 النال  ت المتحدة االمريك و , 63315

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

شركة الصادق : أبسم 
 للمقاوالت والتطوير الزراعي 

In the name of: Sharikat Alsadeq LiLmoqawalat 
WaLtatweer AlZira'i  

, جن ر, درابو, ع    فحمو :العننا  
 فلس، ر , الضفو الهر  و

/  :عنوان التبليغ 
  

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

  Date: 05/06/2017 19/16/7102 :التاريخ 
املستحضرات , املستحضرات الصيدالنية: من اجل 

الصيدالنية ملعاجلة اضطراابب املعدة والكبد وااليض 
, هورايزون ثريابيوتيكس: أبسم 

 ال ال سي 
In the name of: Horizon Therapeutics, LLC  

, سوو يندا ي  يد. اس 153 :العنوونا  
ال نوونيز , ل ووك فن يسو , 103سوني  
 النال  ت المتحدة االمريك و , 63315

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

شركة الصادق : أبسم 
 للمقاوالت والتطوير الزراعي 

In the name of: Sharikat Alsadeq LiLmoqawalat 
WaLtatweer AlZira'i  

, جن ر, درابو, ع    فحمو :العننا  
 فلس، ر , الضفو الهر  و

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 5  
 

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

  Date: 05/06/2017 19/16/7102 :التاريخ 
املستحضرات , املستحضرات الصيدالنية: من اجل 

الصيدالنية ملعاجلة اضطراابب املعدة والكبد وااليض 
, هورايزون ثريابيوتيكس: أبسم 

 ال ال سي 
In the name of: Horizon Therapeutics, LLC  

, سوو يندا ي  يد. اس 153 :العنوونا  
ال نوونيز , ل ووك فن يسو , 103سوني  
 النال  ت المتحدة االمريك و , 63315

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

البسيطة، خدمات النشر االلكرتوين، خاصة، نشر اجملالت 
والنشرات والكتب امللونة، وجداول االلعاب لالخرين مباشرة 

خدمة توفري قاعدة , عرب االنرتنت، ومجيعها يف جمال كرة السلة
بياانت حموسبة عرب االنرتنت يف جمال كرة السلة 

  .In the name of: NBA Properties, Inc . انك, ان يب ايه بروبرتيز: أبسم 
, نيويوووور , فيفوووف افنيوووو 546-اوليمبيوووا رووو ور :العنووووان 
 الوالي ت المتحدة االمريكية , 20011نيويور  

/ :عنوان التبليغ 
   

 :
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  Trade Mark No.: 31653 30693:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 

  Date: 05/06/2017 19/16/7102 :التاريخ 
التبغ و ادوات املدخنني والثقاب : من اجل 

شركة السندابد اليهيب : أبسم 
 لتجارة التبغ واملعسل م خ م 

In the name of: Sharekat Alsendebad Althahabi Letejarat 
Atebgh Walmosel  

 -ي   سو  ن   -ي   لحا  :العننا  
 رب مسو د  -ع    ياا ا  س  ا   

 . فلس، ر -جرس 
:   1955505052جوال  :عنوان التبليغ 

مشروطة بعدم منح محاية على كلمة ملوكي او 
 االرجيلة مبعزل عن العالمة 

 07  
 

شركة الصادق : أبسم 
 للمقاوالت والتطوير الزراعي 

In the name of: Sharikat Alsadeq LiLmoqawalat 
WaLtatweer AlZira'i  

, جن ر, درابو, ع    فحمو :العننا  
 فلس، ر , الضفو الهر  و

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 5  
 

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

  Date: 05/06/2017 19/16/7102 :التاريخ 
املستحضرات , املستحضرات الصيدالنية: من اجل 

الصيدالنية ملعاجلة اضطراابب املعدة والكبد وااليض 
, هورايزون ثريابيوتيكس: أبسم 

 ال ال سي 
In the name of: Horizon Therapeutics, LLC  

, سوو يندا ي  يد. اس 153 :العنوونا  
ال نوونيز , ل ووك فن يسو , 103سوني  
 النال  ت المتحدة االمريك و , 63315

/  :عنوان التبليغ 
  

 :
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  Trade Mark No.: 31653 30693:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 

  Date: 05/06/2017 19/16/7102 :التاريخ 
التبغ و ادوات املدخنني والثقاب : من اجل 

شركة السندابد اليهيب : أبسم 
 لتجارة التبغ واملعسل م خ م 

In the name of: Sharekat Alsendebad Althahabi Letejarat 
Atebgh Walmosel  

 -ي   سو  ن   -ي   لحا  :العننا  
 رب مسو د  -ع    ياا ا  س  ا   

 . فلس، ر -جرس 
:   1955505052جوال  :عنوان التبليغ 

مشروطة بعدم منح محاية على كلمة ملوكي او 
 االرجيلة مبعزل عن العالمة 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31654 30691:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 05/06/2017 19/16/7102 :التاريخ 
احلواسيب واألجهزة امللحقة ابحلواسيب : من اجل 

وطرفيات توصيل احلواسيب؛ العتاد احلاسويب؛ آالت 
ألعاب الكمبيوتر واملعاجلات الدقيقة ولوحات الياكرة 
وشاشات العرض ولوحات العرض ولوحات مفاتيح 
احلاسوب والكوابل وأجهزة املودم والطابعات 

ت ومشغالت األقراص واملهايئات وبطاقات املهايئا
واملوصالت واملشغالت؛ األجهزة اخلاصة بتخزين 
املعلومات؛ املشغالت الصلبة؛ وحدات مشغالت 
األقراص الصلبة املصغرة لتخزين البياانت؛ األقراص 
السمعية وأقراص الفيديو واألقراص املضغوطة 
واألقراص الرقمية ذات االستخدامات املتنوعة؛ وسائط 

؛ حامالت البياانت احلاسوب الفارذة لتخزين املعلومات
املغناطيسية؛ الشرائح واألقراص واألشرطة اليت حتمل 
برامج وبرجميات حاسوبية أو لتسجيلها؛ ذاكرة الوصول 
العشوائي وذاكرة القراءة فقط؛ أجهزة حاالت الياكرة 
الصلبة؛ لبادات فأرة احلاسوب؛ اهلواتف؛ آالت 

ات الفاكس وآالت الرد على املكاملات اهلاتفية؛ الكامري 
وكامريات الفيديو؛ البطارايت؛ البطارايت القابلة إلعادة 
الشحن؛ أجهزة الشحن؛ أجهزة شحن البطارايت 
الكهرابئية؛ األم يب ثري وذريه من مشغالت األشكال 
الصوتية الرقمية؛ احلواسيب اليت حتمل ابليد واحلواسيب 
اللوحية واملساعدات الرقمية الشخصية واملفكرات 

دفاتر الكتابة االلكرتونية؛ وحدات االلكرتونية و 

340
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  Trade Mark No.: 31654 35613:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 05/06/2017 51/56/7552 :التاريخ 
احلواسيب واألجهزة امللحقة ابحلواسيب وطرفيات : من اجل 

توصيل احلواسيب؛ العتاد احلاسويب؛ آالت ألعاب الكمبيوتر 
واملعاجلات الدقيقة ولوحات الذاكرة وشاشات العرض ولوحات 
العرض ولوحات مفاتيح احلاسوب والكوابل وأجهزة املودم 

األقراص واملهايئات وبطاقات املهايئات  والطابعات ومشغالت
واملوصالت واملشغالت؛ األجهزة اخلاصة بتخزين املعلومات؛ 
املشغالت الصلبة؛ وحدات مشغالت األقراص الصلبة املصغرة 
لتخزين البياانت؛ األقراص السمعية وأقراص الفيديو واألقراص 
املضغوطة واألقراص الرقمية ذات االستخدامات املتنوعة؛ 

ائط احلاسوب الفارغة لتخزين املعلومات؛ حامالت البياانت وس
املغناطيسية؛ الشرائح واألقراص واألشرطة اليت حتمل برامج 
وبرجميات حاسوبية أو لتسجيلها؛ ذاكرة الوصول العشوائي 
وذاكرة القراءة فقط؛ أجهزة حاالت الذاكرة الصلبة؛ لبادات فأرة 

الرد على املكاملات  احلاسوب؛ اهلواتف؛ آالت الفاكس وآالت
اهلاتفية؛ الكامريات وكامريات الفيديو؛ البطارايت؛ البطارايت 
القابلة إلعادة الشحن؛ أجهزة الشحن؛ أجهزة شحن البطارايت 
الكهرابئية؛ األم يب ثري وغريه من مشغالت األشكال الصوتية 
الرقمية؛ احلواسيب اليت حتمل ابليد واحلواسيب اللوحية 

قمية الشخصية واملفكرات االلكرتونية ودفاتر واملساعدات الر 
الكتابة االلكرتونية؛ وحدات األلعاب االلكرتونية احملمولة ابليد 
املعدة لالستعمال مع شاشات أو لوحات عرض خارجية؛ 
األجهزة االلكرتونية الرقمية احملمولة ابليد والربجميات احلاسوبية 

ليت حتمل ابليد اخلاصة هبا؛ األجهزة الرقمية االلكرتونية ا
واملتحركة لغرض إرسال واستقبال املكاملات اهلاتفية والفاكس 
والربيد االلكرتوين والبياانت الرقمية األخرى؛ األجهزة 
االلكرتونية الرقمية احملمولة ابليد والربجميات احلاسوبية اخلاصة 
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هبا؛ الوحدات االلكرتونية اليت حتمل ابليد الستقبال البياانت 
أو إرساهلا واألجهزة االلكرتونية /أو ختزينها و/السلكيا ووالرسائل 

أو /اليت متكن املستخدم من حفظ املعلومات الشخصية و
تعقبها؛ األجهزة واألدوات االلكرتونية اخلاصة ابالتصاالت؛ 
األجهزة واألدوات اخلاصة ابالتصاالت السلكية والالسلكية؛ 

ص ابسرتجاع املعلومات الربجميات احلاسوبية والعتاد احلاسويب اخلا
عرب اهلاتف؛ األجهزة الرقمية االلكرتونية املتحركة واألنظمة 
العاملية لتحديد املواقع؛ اهلواتف واهلواتف املتحركة واهلواتف 
املزودة بفيديو؛ القطع واإلكسسوارات املعدة للهواتف املتحركة؛ 
األجهزة اخلاصة ابلتعرف على الصوت؛ األجهزة الرقمية 

الصوت؛ أجهزة االتصاالت الالسلكية لنقل الصوت لتسجيل 
والبياانت أو الصور؛ مساعات األذن والسماعات الرأسية؛ 
املكربات الصوتية؛ األجهزة اخلاصة بتسجيل األصوات ونسخها 
ومضخمات الصوت وأجهزة الفونوغراف الكهرابئية وأجهزة 
تشغيل االسطواانت وأجهزة السرتيو العالية اجلودة وأجهزة 

سجيل األشرطة وأجهزة النسخ وامليكروفوانت؛ مسجالت ت
ومشغالت الصوتيات والفيديو الرقمية؛ مسجالت ومشغالت 
األشرطة الصوتية وأشرطة الفيديو واألقراص املضغوطة واألقراص 
الرقمية ذات االستخدامات املتنوعة واألشرطة الصوتية الرقمية؛ 

يو؛ املازجات أجهزة الراديو؛ أجهزة إرسال واستقبال الراد
الصوتية والفيديو والرقمية؛ األجهزة الصوتية للسيارات؛ 
الربجميات احلاسوبية؛ األلعاب احلاسوبية وااللكرتونية؛ برجميات 
احلاسوب املستخدمة يف إنشاء وأتليف وتوزيع وتنزيل وبث 
واستقبال وتشغيل وحترير واستخراج وتشفري وحل التشفري 

والرسوم البيانية والصور وعرض وختزين وتنظيم النصوص 
واحملتوايت الصوتية وذات الوسائط املتعددة وحمتوايت الفيديو 
واملنشورات االلكرتونية؛ الربجميات احلاسوبية اخلاصة بتشغيل 
األنظمة والربجميات احلاسوبية اخلاصة بتزمني البياانت والربجميات 

ة اخلاصة احلاسوبية اخلاصة بتطوير التطبيقات؛ الربجميات احلاسوبي
إبدارة املعلومات الشخصية؛ الربجميات احلاسوبية اخلاصة إبدارة 
قواعد البياانت؛ الربجميات احلاسوبية اخلاصة بتزمني قواعد 
البياانت؛ برجميات احلاسوبية اخلاصة ابلتعرف على األحرف؛ 
الربجميات احلاسوبية اخلاصة ابلتعرف على الصوت؛ الربجميات 

ويل الكالم إىل نص؛ تطبيقات الربجميات احلاسوبية اخلاصة بتح
املزودة إبمكانيات صوتية؛ الربجميات احلاسبية اخلاصة إبدارة 
االتصاالت اهلاتفية؛ الربجميات احلاسوبية اخلاصة ابلربيد 
االلكرتوين واملراسلة؛ الربجميات اخلاصة ابهلواتف املتحركة؛ 

أن )باشرة الربجميات احلاسوبية للدخول إىل قواعد البياانت امل
وتصفحها والبحث فيها؛ الربجميات احلاسوبية إلعادة ( الين

أو غريها /توجيه الرسائل ورسائل الربيد االلكرتوين عرب االنرتنت و
من البياانت إىل جهاز أو أكثر من األجهزة االلكرتونية اليت حتمل 

 57  
 

  Trade Mark No.: 31654 35613:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 05/06/2017 51/56/7552 :التاريخ 
احلواسيب واألجهزة امللحقة ابحلواسيب وطرفيات : من اجل 

توصيل احلواسيب؛ العتاد احلاسويب؛ آالت ألعاب الكمبيوتر 
واملعاجلات الدقيقة ولوحات الذاكرة وشاشات العرض ولوحات 
العرض ولوحات مفاتيح احلاسوب والكوابل وأجهزة املودم 

األقراص واملهايئات وبطاقات املهايئات  والطابعات ومشغالت
واملوصالت واملشغالت؛ األجهزة اخلاصة بتخزين املعلومات؛ 
املشغالت الصلبة؛ وحدات مشغالت األقراص الصلبة املصغرة 
لتخزين البياانت؛ األقراص السمعية وأقراص الفيديو واألقراص 
املضغوطة واألقراص الرقمية ذات االستخدامات املتنوعة؛ 

ائط احلاسوب الفارغة لتخزين املعلومات؛ حامالت البياانت وس
املغناطيسية؛ الشرائح واألقراص واألشرطة اليت حتمل برامج 
وبرجميات حاسوبية أو لتسجيلها؛ ذاكرة الوصول العشوائي 
وذاكرة القراءة فقط؛ أجهزة حاالت الذاكرة الصلبة؛ لبادات فأرة 

الرد على املكاملات  احلاسوب؛ اهلواتف؛ آالت الفاكس وآالت
اهلاتفية؛ الكامريات وكامريات الفيديو؛ البطارايت؛ البطارايت 
القابلة إلعادة الشحن؛ أجهزة الشحن؛ أجهزة شحن البطارايت 
الكهرابئية؛ األم يب ثري وغريه من مشغالت األشكال الصوتية 
الرقمية؛ احلواسيب اليت حتمل ابليد واحلواسيب اللوحية 

قمية الشخصية واملفكرات االلكرتونية ودفاتر واملساعدات الر 
الكتابة االلكرتونية؛ وحدات األلعاب االلكرتونية احملمولة ابليد 
املعدة لالستعمال مع شاشات أو لوحات عرض خارجية؛ 
األجهزة االلكرتونية الرقمية احملمولة ابليد والربجميات احلاسوبية 

ليت حتمل ابليد اخلاصة هبا؛ األجهزة الرقمية االلكرتونية ا
واملتحركة لغرض إرسال واستقبال املكاملات اهلاتفية والفاكس 
والربيد االلكرتوين والبياانت الرقمية األخرى؛ األجهزة 
االلكرتونية الرقمية احملمولة ابليد والربجميات احلاسوبية اخلاصة 
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ابليد من خمزن بياانت موجود أو مرتبط حباسوب شخصي أو 
ربجميات احلاسوبية لتزمني البياانت بني حمطة أو ؛ ال(سرفر)خادم 

جهاز عن بعد وبني حمطة أو جهاز آخر اثبت أو عن بعد؛ 
املنشورات االلكرتونية القابلة للتنزيل؛ أنواع خطوط الكتابة 
والطباعة وتصاميم خطوط الطباعة والرموز يف شكل بياانت 

لة مسجلة؛ الساعات الذكية؛ أجهزة متابعة النشاطات القاب
؛ النظارات الذكية؛ ؛ [أدوات قياس]للبس؛ االساور املوصولة 

اجهزة االنذار وجمسات اجهزة االنذار وانظمة مراقبة اجهزة 
االنذار؛ انظمة االمن واملراقبة السكنية؛ أنظمة الكشف عن 

( منظمات احلرارة)الدخان واول اوكسيد الكربون؛ ثريموستات 
وحتكم اخلاصة أبجهزة وشاشات مراقبة وجمسات واجهزة ضبط 

وانظمة تكييف اهلواء والتدفئة والتهوية؛ االقفال واملزاجل اخلاصة 
ابألبواب والنوافذ الكهرابئية وااللكرتونية؛ اجهزة التحكم عن 
بعد لفتح واغالق ابواب املرائب؛ اجهزة التحكم عن بعد 
واجهزة فتح األبواب؛ أجهزة التحكم عن بعد لفتح وإغالق 

ستائر واغطية النوافذ ومظلالت النوافذ وستائر الربادي وال
النوافذ الداخلية؛ اجهزة الضبط والتحكم ابإلانرة؛ املخارج 
الكهرابئية؛ املفاتيح الكهرابئية وااللكرتونية؛ األجزاء والقطع 
وامللحقات االخرى للمركبات الربية وللدراجات اهلوائية 

صغرية؛ آالت وللدراجات النارية وللدراجات ذات احملركات ال
اإلمالء؛ األجهزة امللحقة ابحلواسيب اليت ميكن لبسها؛ العتاد 
احلاسويب الذي ميكن لبسه؛ االجهزة امللحقة ابألجهزة املتنقلة؛ 
األجهزة الرقمية االلكرتونية اليت ميكن لبسها والقادرة على توفري 
الدخول إىل اإلنرتنت واملعدة إلرسال واستقبال وختزين املكاملات 

هلاتفية والربيد االلكرتوين وغريها من البياانت الرقمية؛ مشغالت ا
الوسائط ومكربات الصوت وأجهزة اهلاتف وأجهزة االتصاالت 
السلكية والالسلكية واحلواسيب املستخدمة يف املركبات؛ أجهزة 
وأدوات املالحة؛ أجهزة التلفزيون؛ أجهزة استقبال التلفزيون؛ 

ول؛ أجهزة التحكم عن بعد؛ شاشات التلفزيون؛ علب الدخ
العتاد احلاسويب واألجهزة امللحقة ابحلاسوب واألجهزة الرقمية 
االلكرتونية احملمولة ابليد وأجهزة التحكم عن بعد للتحكم 
بتشغيل أجهزة التلفزيون وأجهزة مراقبة الفيديو وعلب الدخول 
ومشغالت ومسجالت ملفات الصوت والفيديو والوسائط، 

اب وأنظمة الرتفيه وأنظمة املسرح املنزيل ومشغالت األلع
واألجهزة املركزية للتحكم بنظام املكننة املنزلية واألجهزة 
وشاشات العرض االلكرتونية اخلاصة ابملستهلك؛ العتاد احلاسويب 
واألجهزة امللحقة ابحلاسوب واألجهزة الرقمية االلكرتونية 

طبيقات احملمولة ابليد وأجهزة التحكم عن بعد للتحكم بت
الربجميات، وللبحث عن احملتوى الصويت وحمتوى الفيديو واحملتوى 
املتعدد الوسائط واأللعاب وتطبيقات الربجميات وأسواق تداول 
تطبيقات الربجميات وقوائم وأدلة الربامج والتالعب والتحكم هبا 

هبا؛ الوحدات االلكرتونية اليت حتمل ابليد الستقبال البياانت 
أو إرساهلا واألجهزة االلكرتونية /أو ختزينها و/السلكيا ووالرسائل 

أو /اليت متكن املستخدم من حفظ املعلومات الشخصية و
تعقبها؛ األجهزة واألدوات االلكرتونية اخلاصة ابالتصاالت؛ 
األجهزة واألدوات اخلاصة ابالتصاالت السلكية والالسلكية؛ 

ص ابسرتجاع املعلومات الربجميات احلاسوبية والعتاد احلاسويب اخلا
عرب اهلاتف؛ األجهزة الرقمية االلكرتونية املتحركة واألنظمة 
العاملية لتحديد املواقع؛ اهلواتف واهلواتف املتحركة واهلواتف 
املزودة بفيديو؛ القطع واإلكسسوارات املعدة للهواتف املتحركة؛ 
األجهزة اخلاصة ابلتعرف على الصوت؛ األجهزة الرقمية 

الصوت؛ أجهزة االتصاالت الالسلكية لنقل الصوت لتسجيل 
والبياانت أو الصور؛ مساعات األذن والسماعات الرأسية؛ 
املكربات الصوتية؛ األجهزة اخلاصة بتسجيل األصوات ونسخها 
ومضخمات الصوت وأجهزة الفونوغراف الكهرابئية وأجهزة 
تشغيل االسطواانت وأجهزة السرتيو العالية اجلودة وأجهزة 

سجيل األشرطة وأجهزة النسخ وامليكروفوانت؛ مسجالت ت
ومشغالت الصوتيات والفيديو الرقمية؛ مسجالت ومشغالت 
األشرطة الصوتية وأشرطة الفيديو واألقراص املضغوطة واألقراص 
الرقمية ذات االستخدامات املتنوعة واألشرطة الصوتية الرقمية؛ 

يو؛ املازجات أجهزة الراديو؛ أجهزة إرسال واستقبال الراد
الصوتية والفيديو والرقمية؛ األجهزة الصوتية للسيارات؛ 
الربجميات احلاسوبية؛ األلعاب احلاسوبية وااللكرتونية؛ برجميات 
احلاسوب املستخدمة يف إنشاء وأتليف وتوزيع وتنزيل وبث 
واستقبال وتشغيل وحترير واستخراج وتشفري وحل التشفري 

والرسوم البيانية والصور وعرض وختزين وتنظيم النصوص 
واحملتوايت الصوتية وذات الوسائط املتعددة وحمتوايت الفيديو 
واملنشورات االلكرتونية؛ الربجميات احلاسوبية اخلاصة بتشغيل 
األنظمة والربجميات احلاسوبية اخلاصة بتزمني البياانت والربجميات 

ة اخلاصة احلاسوبية اخلاصة بتطوير التطبيقات؛ الربجميات احلاسوبي
إبدارة املعلومات الشخصية؛ الربجميات احلاسوبية اخلاصة إبدارة 
قواعد البياانت؛ الربجميات احلاسوبية اخلاصة بتزمني قواعد 
البياانت؛ برجميات احلاسوبية اخلاصة ابلتعرف على األحرف؛ 
الربجميات احلاسوبية اخلاصة ابلتعرف على الصوت؛ الربجميات 

ويل الكالم إىل نص؛ تطبيقات الربجميات احلاسوبية اخلاصة بتح
املزودة إبمكانيات صوتية؛ الربجميات احلاسبية اخلاصة إبدارة 
االتصاالت اهلاتفية؛ الربجميات احلاسوبية اخلاصة ابلربيد 
االلكرتوين واملراسلة؛ الربجميات اخلاصة ابهلواتف املتحركة؛ 

أن )باشرة الربجميات احلاسوبية للدخول إىل قواعد البياانت امل
وتصفحها والبحث فيها؛ الربجميات احلاسوبية إلعادة ( الين

أو غريها /توجيه الرسائل ورسائل الربيد االلكرتوين عرب االنرتنت و
من البياانت إىل جهاز أو أكثر من األجهزة االلكرتونية اليت حتمل 
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وختزينها وعرضها وتشغيلها وتسجيلها؛ املعدات احلاسوبية 
ملنتجات اليت سبق ذكرها؛ األجهزة املستخدمة مع مجيع ا

الكرتونية املزودة بوظائف الوسائط املتعددة اليت تستخدم مع  
كافة املنتجات السابق ذكرها؛ األجهزة االلكرتونية ذات 
الوظائف التفاعلية واليت تستخدم مع كافة املنتجات السابق 
ذكرها؛ امللحقات والقطع واللوازم وأجهزة االختبار اخلاصة 

املنتجات السابق ذكرها؛ األغطية اخلارجية واحلقائب  جبميع
والعلب املعدة او املصممة الحتواء مجيع املنتجات السابق 

. ذكرها

  .In the name of: Apple Inc . أبل انك: أبسم 
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 الواليات المتح ة األمريكية 

ب .صعزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
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ابليد من خمزن بياانت موجود أو مرتبط حباسوب شخصي أو 
ربجميات احلاسوبية لتزمني البياانت بني حمطة أو ؛ ال(سرفر)خادم 

جهاز عن بعد وبني حمطة أو جهاز آخر اثبت أو عن بعد؛ 
املنشورات االلكرتونية القابلة للتنزيل؛ أنواع خطوط الكتابة 
والطباعة وتصاميم خطوط الطباعة والرموز يف شكل بياانت 

لة مسجلة؛ الساعات الذكية؛ أجهزة متابعة النشاطات القاب
؛ النظارات الذكية؛ ؛ [أدوات قياس]للبس؛ االساور املوصولة 

اجهزة االنذار وجمسات اجهزة االنذار وانظمة مراقبة اجهزة 
االنذار؛ انظمة االمن واملراقبة السكنية؛ أنظمة الكشف عن 

( منظمات احلرارة)الدخان واول اوكسيد الكربون؛ ثريموستات 
وحتكم اخلاصة أبجهزة وشاشات مراقبة وجمسات واجهزة ضبط 

وانظمة تكييف اهلواء والتدفئة والتهوية؛ االقفال واملزاجل اخلاصة 
ابألبواب والنوافذ الكهرابئية وااللكرتونية؛ اجهزة التحكم عن 
بعد لفتح واغالق ابواب املرائب؛ اجهزة التحكم عن بعد 
واجهزة فتح األبواب؛ أجهزة التحكم عن بعد لفتح وإغالق 

ستائر واغطية النوافذ ومظلالت النوافذ وستائر الربادي وال
النوافذ الداخلية؛ اجهزة الضبط والتحكم ابإلانرة؛ املخارج 
الكهرابئية؛ املفاتيح الكهرابئية وااللكرتونية؛ األجزاء والقطع 
وامللحقات االخرى للمركبات الربية وللدراجات اهلوائية 

صغرية؛ آالت وللدراجات النارية وللدراجات ذات احملركات ال
اإلمالء؛ األجهزة امللحقة ابحلواسيب اليت ميكن لبسها؛ العتاد 
احلاسويب الذي ميكن لبسه؛ االجهزة امللحقة ابألجهزة املتنقلة؛ 
األجهزة الرقمية االلكرتونية اليت ميكن لبسها والقادرة على توفري 
الدخول إىل اإلنرتنت واملعدة إلرسال واستقبال وختزين املكاملات 

هلاتفية والربيد االلكرتوين وغريها من البياانت الرقمية؛ مشغالت ا
الوسائط ومكربات الصوت وأجهزة اهلاتف وأجهزة االتصاالت 
السلكية والالسلكية واحلواسيب املستخدمة يف املركبات؛ أجهزة 
وأدوات املالحة؛ أجهزة التلفزيون؛ أجهزة استقبال التلفزيون؛ 

ول؛ أجهزة التحكم عن بعد؛ شاشات التلفزيون؛ علب الدخ
العتاد احلاسويب واألجهزة امللحقة ابحلاسوب واألجهزة الرقمية 
االلكرتونية احملمولة ابليد وأجهزة التحكم عن بعد للتحكم 
بتشغيل أجهزة التلفزيون وأجهزة مراقبة الفيديو وعلب الدخول 
ومشغالت ومسجالت ملفات الصوت والفيديو والوسائط، 

اب وأنظمة الرتفيه وأنظمة املسرح املنزيل ومشغالت األلع
واألجهزة املركزية للتحكم بنظام املكننة املنزلية واألجهزة 
وشاشات العرض االلكرتونية اخلاصة ابملستهلك؛ العتاد احلاسويب 
واألجهزة امللحقة ابحلاسوب واألجهزة الرقمية االلكرتونية 

طبيقات احملمولة ابليد وأجهزة التحكم عن بعد للتحكم بت
الربجميات، وللبحث عن احملتوى الصويت وحمتوى الفيديو واحملتوى 
املتعدد الوسائط واأللعاب وتطبيقات الربجميات وأسواق تداول 
تطبيقات الربجميات وقوائم وأدلة الربامج والتالعب والتحكم هبا 
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  Trade Mark No.: 31655 35611:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 57 :يف الصنف 

  Date: 05/06/2017 51/56/7552 :التاريخ 
. السيارات وتوابعها ومستلزماهتا: من اجل 

  .In the name of: ?KODA AUTO a.s . اس.سكودا اوتو اي: أبسم 
ب مججال ا بوليسججال ب 964فاكالفججا تليمنتججا . ،ججي ار :العنججوان 
 مال ا بوليسا ب الدمهورية التشيكية 342 01-سي ز 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,23ب .ص

 :

 

  

 

  Trade Mark No.: 31656 35616:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 57 :يف الصنف 

  Date: 04/06/2017 53/56/7552 :اريخ الت
إطارات السيارات؛ إطارات الدراجات اهلوائية؛ أغطية : من اجل 

اإلطارات اهلوائية؛ أغطية اإلطارات؛ إطارات الدراجات النارية؛ 
رقع املطاط الالصقة لتصليح األانبيب الداخلية؛ األانبيب 

للدراجات الداخلية للدراجات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية 
النارية؛ األانبيب الداخلية لإلطارات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية 
لعجالت املركبات؛ األانبيب الداخلية إلطارات املركبات؛ 
شبكات األمتعة للمركبات؛ اإلطارات اهلوائية؛ عدد التصليح 
لإلطارات الداخلية؛ اإلطارات املعدنية لعجالت املركبات؛ أغطية 

ت اهلوائية؛ أغطية املقاعد للدراجات النارية؛ املقاعد للدراجا
أحزمة األمان ملقاعد املركبات؛ قطع املكابح؛ ممتصات الصدمات 
للمركبات؛ محاالت الزالجات للسيارات؛ املسامري لإلطارات؛ 
األواتد لإلطارات؛ إطارات عجالت املركبات؛ اإلطارات، 

ارات؛ الصلبة، لعجالت املركبات؛ قطع التصليح لتصليح اإلط
؛ قطع التصليح (األحزمة الدوارة)قطع التصليح للمركبات 

؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية (نوع اجلرارات)للمركبات 
للدراجات اهلوائية؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية للدراجات 
النارية؛ الصمامات إلطارات املركبات؛ إطارات عجالت 

. املركبات
  .In the name of: Hankook Tire Co., Ltd ، ليميتد .هانكوك اتير كو: أبسم 

ب جاندنججام (  ونج -يوتسجام)روب -ب ،يهيجران122 :العنجوان 
 جو ب سيئول ب جمهورية تورية  -

 –شركاهم للملكية الفكرية سااب و  :عنوان التبليغ 
 البرية  3327ب .ص 

 :
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  Trade Mark No.: 31655 35611:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 57 :يف الصنف 

  Date: 05/06/2017 51/56/7552 :التاريخ 
. السيارات وتوابعها ومستلزماهتا: من اجل 

  .In the name of: ?KODA AUTO a.s . اس.سكودا اوتو اي: أبسم 
ب مججال ا بوليسججال ب 964فاكالفججا تليمنتججا . ،ججي ار :العنججوان 
 مال ا بوليسا ب الدمهورية التشيكية 342 01-سي ز 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,23ب .ص

 :
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  Trade Mark No.: 31657 35612:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 57 :يف الصنف 

  Date: 04/06/2017 53/56/7552 :التاريخ 
غطية إطارات السيارات؛ إطارات الدراجات اهلوائية؛ أ: من اجل 

اإلطارات اهلوائية؛ أغطية اإلطارات؛ إطارات الدراجات النارية؛ 
رقع املطاط الالصقة لتصليح األانبيب الداخلية؛ األانبيب 
الداخلية للدراجات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية للدراجات 
النارية؛ األانبيب الداخلية لإلطارات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية 

ألانبيب الداخلية إلطارات املركبات؛ لعجالت املركبات؛ ا
شبكات األمتعة للمركبات؛ اإلطارات اهلوائية؛ عدد التصليح 
لإلطارات الداخلية؛ اإلطارات املعدنية لعجالت املركبات؛ أغطية 
املقاعد للدراجات اهلوائية؛ أغطية املقاعد للدراجات النارية؛ 

ات الصدمات أحزمة األمان ملقاعد املركبات؛ قطع املكابح؛ ممتص
للمركبات؛ محاالت الزالجات للسيارات؛ املسامري لإلطارات؛ 
األواتد لإلطارات؛ إطارات عجالت املركبات؛ اإلطارات، 
الصلبة، لعجالت املركبات؛ قطع التصليح لتصليح اإلطارات؛ 

؛ قطع التصليح (األحزمة الدوارة)قطع التصليح للمركبات 
بدون أانبيب داخلية  ؛ اإلطارات(نوع اجلرارات)للمركبات 

للدراجات اهلوائية؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية للدراجات 
النارية؛ الصمامات إلطارات املركبات؛ إطارات عجالت 

. املركبات
  .In the name of: Hankook Tire Co., Ltd ، ليميتد .هانكوك اتير كو: أبسم 

ب جاندنججام (  ونج -يوتسجام)روب -ب ،يهيجران122 :العنجوان 
 سيئول ب جمهورية تورية  جو ب -

 –سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  3327ب .ص 

 :
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  Trade Mark No.: 31656 35616:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 57 :يف الصنف 

  Date: 04/06/2017 53/56/7552 :اريخ الت
إطارات السيارات؛ إطارات الدراجات اهلوائية؛ أغطية : من اجل 

اإلطارات اهلوائية؛ أغطية اإلطارات؛ إطارات الدراجات النارية؛ 
رقع املطاط الالصقة لتصليح األانبيب الداخلية؛ األانبيب 

للدراجات الداخلية للدراجات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية 
النارية؛ األانبيب الداخلية لإلطارات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية 
لعجالت املركبات؛ األانبيب الداخلية إلطارات املركبات؛ 
شبكات األمتعة للمركبات؛ اإلطارات اهلوائية؛ عدد التصليح 
لإلطارات الداخلية؛ اإلطارات املعدنية لعجالت املركبات؛ أغطية 

ت اهلوائية؛ أغطية املقاعد للدراجات النارية؛ املقاعد للدراجا
أحزمة األمان ملقاعد املركبات؛ قطع املكابح؛ ممتصات الصدمات 
للمركبات؛ محاالت الزالجات للسيارات؛ املسامري لإلطارات؛ 
األواتد لإلطارات؛ إطارات عجالت املركبات؛ اإلطارات، 

ارات؛ الصلبة، لعجالت املركبات؛ قطع التصليح لتصليح اإلط
؛ قطع التصليح (األحزمة الدوارة)قطع التصليح للمركبات 

؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية (نوع اجلرارات)للمركبات 
للدراجات اهلوائية؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية للدراجات 
النارية؛ الصمامات إلطارات املركبات؛ إطارات عجالت 

. املركبات
  .In the name of: Hankook Tire Co., Ltd ، ليميتد .هانكوك اتير كو: أبسم 

ب جاندنججام (  ونج -يوتسجام)روب -ب ،يهيجران122 :العنجوان 
 جو ب سيئول ب جمهورية تورية  -

 –شركاهم للملكية الفكرية سااب و  :عنوان التبليغ 
 البرية  3327ب .ص 

 :

 

  Trade Mark No.: 31657 35612:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 57 :يف الصنف 

  Date: 04/06/2017 53/56/7552 :التاريخ 
غطية إطارات السيارات؛ إطارات الدراجات اهلوائية؛ أ: من اجل 

اإلطارات اهلوائية؛ أغطية اإلطارات؛ إطارات الدراجات النارية؛ 
رقع املطاط الالصقة لتصليح األانبيب الداخلية؛ األانبيب 
الداخلية للدراجات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية للدراجات 
النارية؛ األانبيب الداخلية لإلطارات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية 

ألانبيب الداخلية إلطارات املركبات؛ لعجالت املركبات؛ ا
شبكات األمتعة للمركبات؛ اإلطارات اهلوائية؛ عدد التصليح 
لإلطارات الداخلية؛ اإلطارات املعدنية لعجالت املركبات؛ أغطية 
املقاعد للدراجات اهلوائية؛ أغطية املقاعد للدراجات النارية؛ 

ات الصدمات أحزمة األمان ملقاعد املركبات؛ قطع املكابح؛ ممتص
للمركبات؛ محاالت الزالجات للسيارات؛ املسامري لإلطارات؛ 
األواتد لإلطارات؛ إطارات عجالت املركبات؛ اإلطارات، 
الصلبة، لعجالت املركبات؛ قطع التصليح لتصليح اإلطارات؛ 

؛ قطع التصليح (األحزمة الدوارة)قطع التصليح للمركبات 
بدون أانبيب داخلية  ؛ اإلطارات(نوع اجلرارات)للمركبات 

للدراجات اهلوائية؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية للدراجات 
النارية؛ الصمامات إلطارات املركبات؛ إطارات عجالت 

. املركبات
  .In the name of: Hankook Tire Co., Ltd ، ليميتد .هانكوك اتير كو: أبسم 

ب جاندنججام (  ونج -يوتسجام)روب -ب ،يهيجران122 :العنجوان 
 سيئول ب جمهورية تورية  جو ب -

 –سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  3327ب .ص 

 :
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  Trade Mark No.: 31659 30695:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/06/2017 12/16/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او , النشاط املكتيب
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية

, املعارض التجارية للغاايت االعالنية او التجارية
ات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من اخلدم

, 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

الطراف )ملبيعات ترويج ا, 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

شراء املنتوجات واخلدمات )الخرى التوريد لالطراف ا
ادارة امللفات , توزيع العينات, (لشركات اخرى

, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة, احملوسبة
أتجري , اتجري االت البيع, وكاالت االعالانت
, نشر مواد الدعاية واإلعالن, املساحات اإلعالنية

ومات البحث عن املعل, املساعدة يف إدارة األعمال

 5 
 

  Trade Mark No.: 31659 35615:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 31 :يف الصنف 

  Date: 07/06/2017 52/56/7552 :التاريخ 
النشاط , ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية , املكتيب
 تنظيم املعارض التجارية للغاايت, لشركات صناعية او جتارية

اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة , االعالنية او التجارية
, جتارية من خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء

حترير , خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج املبيعات
خدمات املساعدة , خدمات عرض عامة, النصوص االعالنية

ترويج , عرض املنتوجات, متيازلتشغيل شركة جتارية على مبدأ اال
ترويج , املبيعات يف مزادات عامة, (الطراف اخرى)املبيعات 

خدمات املساعدة لالنشطة , وخدمات ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل شبكات 

االعالن املباشر , وكاالت االسترياد والتصدير, اتصاالت عاملية
شراء )خدمات التوريد لالطراف االخرى , تراتعلى شبكة كمبيو 

ادارة , توزيع العينات, (املنتوجات واخلدمات لشركات اخرى
, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة, امللفات احملوسبة

أتجري املساحات , اتجري االت البيع, وكاالت االعالانت
إدارة املساعدة يف , نشر مواد الدعاية واإلعالن, اإلعالنية
, البحث عن املعلومات لالخرين يف ملفات حاسوب, األعمال

حتضري , النسخ, جتميع املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب
املساعدة يف إدارة األعمال التجارية أو , أعمدة الدعاية واإلعالن

  Trade Mark No.: 31657 35612:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 57 :يف الصنف 

  Date: 04/06/2017 53/56/7552 :التاريخ 
غطية إطارات السيارات؛ إطارات الدراجات اهلوائية؛ أ: من اجل 

اإلطارات اهلوائية؛ أغطية اإلطارات؛ إطارات الدراجات النارية؛ 
رقع املطاط الالصقة لتصليح األانبيب الداخلية؛ األانبيب 
الداخلية للدراجات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية للدراجات 
النارية؛ األانبيب الداخلية لإلطارات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية 

ألانبيب الداخلية إلطارات املركبات؛ لعجالت املركبات؛ ا
شبكات األمتعة للمركبات؛ اإلطارات اهلوائية؛ عدد التصليح 
لإلطارات الداخلية؛ اإلطارات املعدنية لعجالت املركبات؛ أغطية 
املقاعد للدراجات اهلوائية؛ أغطية املقاعد للدراجات النارية؛ 

ات الصدمات أحزمة األمان ملقاعد املركبات؛ قطع املكابح؛ ممتص
للمركبات؛ محاالت الزالجات للسيارات؛ املسامري لإلطارات؛ 
األواتد لإلطارات؛ إطارات عجالت املركبات؛ اإلطارات، 
الصلبة، لعجالت املركبات؛ قطع التصليح لتصليح اإلطارات؛ 

؛ قطع التصليح (األحزمة الدوارة)قطع التصليح للمركبات 
بدون أانبيب داخلية  ؛ اإلطارات(نوع اجلرارات)للمركبات 

للدراجات اهلوائية؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية للدراجات 
النارية؛ الصمامات إلطارات املركبات؛ إطارات عجالت 

. املركبات
  .In the name of: Hankook Tire Co., Ltd ، ليميتد .هانكوك اتير كو: أبسم 

ب جاندنججام (  ونج -يوتسجام)روب -ب ،يهيجران122 :العنجوان 
 سيئول ب جمهورية تورية  جو ب -

 –سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  3327ب .ص 

 :
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هبا؛ الوحدات االلكرتونية اليت حتمل ابليد الستقبال البياانت 
أو إرساهلا واألجهزة االلكرتونية /أو ختزينها و/السلكيا ووالرسائل 

أو /اليت متكن املستخدم من حفظ املعلومات الشخصية و
تعقبها؛ األجهزة واألدوات االلكرتونية اخلاصة ابالتصاالت؛ 
األجهزة واألدوات اخلاصة ابالتصاالت السلكية والالسلكية؛ 

ص ابسرتجاع املعلومات الربجميات احلاسوبية والعتاد احلاسويب اخلا
عرب اهلاتف؛ األجهزة الرقمية االلكرتونية املتحركة واألنظمة 
العاملية لتحديد املواقع؛ اهلواتف واهلواتف املتحركة واهلواتف 
املزودة بفيديو؛ القطع واإلكسسوارات املعدة للهواتف املتحركة؛ 
األجهزة اخلاصة ابلتعرف على الصوت؛ األجهزة الرقمية 

الصوت؛ أجهزة االتصاالت الالسلكية لنقل الصوت لتسجيل 
والبياانت أو الصور؛ مساعات األذن والسماعات الرأسية؛ 
املكربات الصوتية؛ األجهزة اخلاصة بتسجيل األصوات ونسخها 
ومضخمات الصوت وأجهزة الفونوغراف الكهرابئية وأجهزة 
تشغيل االسطواانت وأجهزة السرتيو العالية اجلودة وأجهزة 

سجيل األشرطة وأجهزة النسخ وامليكروفوانت؛ مسجالت ت
ومشغالت الصوتيات والفيديو الرقمية؛ مسجالت ومشغالت 
األشرطة الصوتية وأشرطة الفيديو واألقراص املضغوطة واألقراص 
الرقمية ذات االستخدامات املتنوعة واألشرطة الصوتية الرقمية؛ 

يو؛ املازجات أجهزة الراديو؛ أجهزة إرسال واستقبال الراد
الصوتية والفيديو والرقمية؛ األجهزة الصوتية للسيارات؛ 
الربجميات احلاسوبية؛ األلعاب احلاسوبية وااللكرتونية؛ برجميات 
احلاسوب املستخدمة يف إنشاء وأتليف وتوزيع وتنزيل وبث 
واستقبال وتشغيل وحترير واستخراج وتشفري وحل التشفري 

والرسوم البيانية والصور وعرض وختزين وتنظيم النصوص 
واحملتوايت الصوتية وذات الوسائط املتعددة وحمتوايت الفيديو 
واملنشورات االلكرتونية؛ الربجميات احلاسوبية اخلاصة بتشغيل 
األنظمة والربجميات احلاسوبية اخلاصة بتزمني البياانت والربجميات 

ة اخلاصة احلاسوبية اخلاصة بتطوير التطبيقات؛ الربجميات احلاسوبي
إبدارة املعلومات الشخصية؛ الربجميات احلاسوبية اخلاصة إبدارة 
قواعد البياانت؛ الربجميات احلاسوبية اخلاصة بتزمني قواعد 
البياانت؛ برجميات احلاسوبية اخلاصة ابلتعرف على األحرف؛ 
الربجميات احلاسوبية اخلاصة ابلتعرف على الصوت؛ الربجميات 

ويل الكالم إىل نص؛ تطبيقات الربجميات احلاسوبية اخلاصة بتح
املزودة إبمكانيات صوتية؛ الربجميات احلاسبية اخلاصة إبدارة 
االتصاالت اهلاتفية؛ الربجميات احلاسوبية اخلاصة ابلربيد 
االلكرتوين واملراسلة؛ الربجميات اخلاصة ابهلواتف املتحركة؛ 

أن )باشرة الربجميات احلاسوبية للدخول إىل قواعد البياانت امل
وتصفحها والبحث فيها؛ الربجميات احلاسوبية إلعادة ( الين

أو غريها /توجيه الرسائل ورسائل الربيد االلكرتوين عرب االنرتنت و
من البياانت إىل جهاز أو أكثر من األجهزة االلكرتونية اليت حتمل 
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توصيل احلواسيب؛ العتاد احلاسويب؛ آالت ألعاب الكمبيوتر 
واملعاجلات الدقيقة ولوحات الذاكرة وشاشات العرض ولوحات 
العرض ولوحات مفاتيح احلاسوب والكوابل وأجهزة املودم 

األقراص واملهايئات وبطاقات املهايئات  والطابعات ومشغالت
واملوصالت واملشغالت؛ األجهزة اخلاصة بتخزين املعلومات؛ 
املشغالت الصلبة؛ وحدات مشغالت األقراص الصلبة املصغرة 
لتخزين البياانت؛ األقراص السمعية وأقراص الفيديو واألقراص 
املضغوطة واألقراص الرقمية ذات االستخدامات املتنوعة؛ 

ائط احلاسوب الفارغة لتخزين املعلومات؛ حامالت البياانت وس
املغناطيسية؛ الشرائح واألقراص واألشرطة اليت حتمل برامج 
وبرجميات حاسوبية أو لتسجيلها؛ ذاكرة الوصول العشوائي 
وذاكرة القراءة فقط؛ أجهزة حاالت الذاكرة الصلبة؛ لبادات فأرة 

الرد على املكاملات  احلاسوب؛ اهلواتف؛ آالت الفاكس وآالت
اهلاتفية؛ الكامريات وكامريات الفيديو؛ البطارايت؛ البطارايت 
القابلة إلعادة الشحن؛ أجهزة الشحن؛ أجهزة شحن البطارايت 
الكهرابئية؛ األم يب ثري وغريه من مشغالت األشكال الصوتية 
الرقمية؛ احلواسيب اليت حتمل ابليد واحلواسيب اللوحية 

قمية الشخصية واملفكرات االلكرتونية ودفاتر واملساعدات الر 
الكتابة االلكرتونية؛ وحدات األلعاب االلكرتونية احملمولة ابليد 
املعدة لالستعمال مع شاشات أو لوحات عرض خارجية؛ 
األجهزة االلكرتونية الرقمية احملمولة ابليد والربجميات احلاسوبية 

ليت حتمل ابليد اخلاصة هبا؛ األجهزة الرقمية االلكرتونية ا
واملتحركة لغرض إرسال واستقبال املكاملات اهلاتفية والفاكس 
والربيد االلكرتوين والبياانت الرقمية األخرى؛ األجهزة 
االلكرتونية الرقمية احملمولة ابليد والربجميات احلاسوبية اخلاصة 
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ابليد من خمزن بياانت موجود أو مرتبط حباسوب شخصي أو 
ربجميات احلاسوبية لتزمني البياانت بني حمطة أو ؛ ال(سرفر)خادم 

جهاز عن بعد وبني حمطة أو جهاز آخر اثبت أو عن بعد؛ 
املنشورات االلكرتونية القابلة للتنزيل؛ أنواع خطوط الكتابة 
والطباعة وتصاميم خطوط الطباعة والرموز يف شكل بياانت 

لة مسجلة؛ الساعات الذكية؛ أجهزة متابعة النشاطات القاب
؛ النظارات الذكية؛ ؛ [أدوات قياس]للبس؛ االساور املوصولة 

اجهزة االنذار وجمسات اجهزة االنذار وانظمة مراقبة اجهزة 
االنذار؛ انظمة االمن واملراقبة السكنية؛ أنظمة الكشف عن 

( منظمات احلرارة)الدخان واول اوكسيد الكربون؛ ثريموستات 
وحتكم اخلاصة أبجهزة وشاشات مراقبة وجمسات واجهزة ضبط 

وانظمة تكييف اهلواء والتدفئة والتهوية؛ االقفال واملزاجل اخلاصة 
ابألبواب والنوافذ الكهرابئية وااللكرتونية؛ اجهزة التحكم عن 
بعد لفتح واغالق ابواب املرائب؛ اجهزة التحكم عن بعد 
واجهزة فتح األبواب؛ أجهزة التحكم عن بعد لفتح وإغالق 

ستائر واغطية النوافذ ومظلالت النوافذ وستائر الربادي وال
النوافذ الداخلية؛ اجهزة الضبط والتحكم ابإلانرة؛ املخارج 
الكهرابئية؛ املفاتيح الكهرابئية وااللكرتونية؛ األجزاء والقطع 
وامللحقات االخرى للمركبات الربية وللدراجات اهلوائية 

صغرية؛ آالت وللدراجات النارية وللدراجات ذات احملركات ال
اإلمالء؛ األجهزة امللحقة ابحلواسيب اليت ميكن لبسها؛ العتاد 
احلاسويب الذي ميكن لبسه؛ االجهزة امللحقة ابألجهزة املتنقلة؛ 
األجهزة الرقمية االلكرتونية اليت ميكن لبسها والقادرة على توفري 
الدخول إىل اإلنرتنت واملعدة إلرسال واستقبال وختزين املكاملات 

هلاتفية والربيد االلكرتوين وغريها من البياانت الرقمية؛ مشغالت ا
الوسائط ومكربات الصوت وأجهزة اهلاتف وأجهزة االتصاالت 
السلكية والالسلكية واحلواسيب املستخدمة يف املركبات؛ أجهزة 
وأدوات املالحة؛ أجهزة التلفزيون؛ أجهزة استقبال التلفزيون؛ 

ول؛ أجهزة التحكم عن بعد؛ شاشات التلفزيون؛ علب الدخ
العتاد احلاسويب واألجهزة امللحقة ابحلاسوب واألجهزة الرقمية 
االلكرتونية احملمولة ابليد وأجهزة التحكم عن بعد للتحكم 
بتشغيل أجهزة التلفزيون وأجهزة مراقبة الفيديو وعلب الدخول 
ومشغالت ومسجالت ملفات الصوت والفيديو والوسائط، 

اب وأنظمة الرتفيه وأنظمة املسرح املنزيل ومشغالت األلع
واألجهزة املركزية للتحكم بنظام املكننة املنزلية واألجهزة 
وشاشات العرض االلكرتونية اخلاصة ابملستهلك؛ العتاد احلاسويب 
واألجهزة امللحقة ابحلاسوب واألجهزة الرقمية االلكرتونية 

طبيقات احملمولة ابليد وأجهزة التحكم عن بعد للتحكم بت
الربجميات، وللبحث عن احملتوى الصويت وحمتوى الفيديو واحملتوى 
املتعدد الوسائط واأللعاب وتطبيقات الربجميات وأسواق تداول 
تطبيقات الربجميات وقوائم وأدلة الربامج والتالعب والتحكم هبا 

هبا؛ الوحدات االلكرتونية اليت حتمل ابليد الستقبال البياانت 
أو إرساهلا واألجهزة االلكرتونية /أو ختزينها و/السلكيا ووالرسائل 

أو /اليت متكن املستخدم من حفظ املعلومات الشخصية و
تعقبها؛ األجهزة واألدوات االلكرتونية اخلاصة ابالتصاالت؛ 
األجهزة واألدوات اخلاصة ابالتصاالت السلكية والالسلكية؛ 

ص ابسرتجاع املعلومات الربجميات احلاسوبية والعتاد احلاسويب اخلا
عرب اهلاتف؛ األجهزة الرقمية االلكرتونية املتحركة واألنظمة 
العاملية لتحديد املواقع؛ اهلواتف واهلواتف املتحركة واهلواتف 
املزودة بفيديو؛ القطع واإلكسسوارات املعدة للهواتف املتحركة؛ 
األجهزة اخلاصة ابلتعرف على الصوت؛ األجهزة الرقمية 

الصوت؛ أجهزة االتصاالت الالسلكية لنقل الصوت لتسجيل 
والبياانت أو الصور؛ مساعات األذن والسماعات الرأسية؛ 
املكربات الصوتية؛ األجهزة اخلاصة بتسجيل األصوات ونسخها 
ومضخمات الصوت وأجهزة الفونوغراف الكهرابئية وأجهزة 
تشغيل االسطواانت وأجهزة السرتيو العالية اجلودة وأجهزة 

سجيل األشرطة وأجهزة النسخ وامليكروفوانت؛ مسجالت ت
ومشغالت الصوتيات والفيديو الرقمية؛ مسجالت ومشغالت 
األشرطة الصوتية وأشرطة الفيديو واألقراص املضغوطة واألقراص 
الرقمية ذات االستخدامات املتنوعة واألشرطة الصوتية الرقمية؛ 

يو؛ املازجات أجهزة الراديو؛ أجهزة إرسال واستقبال الراد
الصوتية والفيديو والرقمية؛ األجهزة الصوتية للسيارات؛ 
الربجميات احلاسوبية؛ األلعاب احلاسوبية وااللكرتونية؛ برجميات 
احلاسوب املستخدمة يف إنشاء وأتليف وتوزيع وتنزيل وبث 
واستقبال وتشغيل وحترير واستخراج وتشفري وحل التشفري 

والرسوم البيانية والصور وعرض وختزين وتنظيم النصوص 
واحملتوايت الصوتية وذات الوسائط املتعددة وحمتوايت الفيديو 
واملنشورات االلكرتونية؛ الربجميات احلاسوبية اخلاصة بتشغيل 
األنظمة والربجميات احلاسوبية اخلاصة بتزمني البياانت والربجميات 

ة اخلاصة احلاسوبية اخلاصة بتطوير التطبيقات؛ الربجميات احلاسوبي
إبدارة املعلومات الشخصية؛ الربجميات احلاسوبية اخلاصة إبدارة 
قواعد البياانت؛ الربجميات احلاسوبية اخلاصة بتزمني قواعد 
البياانت؛ برجميات احلاسوبية اخلاصة ابلتعرف على األحرف؛ 
الربجميات احلاسوبية اخلاصة ابلتعرف على الصوت؛ الربجميات 

ويل الكالم إىل نص؛ تطبيقات الربجميات احلاسوبية اخلاصة بتح
املزودة إبمكانيات صوتية؛ الربجميات احلاسبية اخلاصة إبدارة 
االتصاالت اهلاتفية؛ الربجميات احلاسوبية اخلاصة ابلربيد 
االلكرتوين واملراسلة؛ الربجميات اخلاصة ابهلواتف املتحركة؛ 

أن )باشرة الربجميات احلاسوبية للدخول إىل قواعد البياانت امل
وتصفحها والبحث فيها؛ الربجميات احلاسوبية إلعادة ( الين

أو غريها /توجيه الرسائل ورسائل الربيد االلكرتوين عرب االنرتنت و
من البياانت إىل جهاز أو أكثر من األجهزة االلكرتونية اليت حتمل 
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وختزينها وعرضها وتشغيلها وتسجيلها؛ املعدات احلاسوبية 
ملنتجات اليت سبق ذكرها؛ األجهزة املستخدمة مع مجيع ا

الكرتونية املزودة بوظائف الوسائط املتعددة اليت تستخدم مع  
كافة املنتجات السابق ذكرها؛ األجهزة االلكرتونية ذات 
الوظائف التفاعلية واليت تستخدم مع كافة املنتجات السابق 
ذكرها؛ امللحقات والقطع واللوازم وأجهزة االختبار اخلاصة 

املنتجات السابق ذكرها؛ األغطية اخلارجية واحلقائب  جبميع
والعلب املعدة او املصممة الحتواء مجيع املنتجات السابق 

. ذكرها

  .In the name of: Apple Inc . أبل انك: أبسم 
ب 41019انفينيججت لججوبب تونر،ينججوب تاليفورنيججا  1 :العنججوان 

 الواليات المتح ة األمريكية 

ب .صعزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,23

 :

 

  

ابليد من خمزن بياانت موجود أو مرتبط حباسوب شخصي أو 
ربجميات احلاسوبية لتزمني البياانت بني حمطة أو ؛ ال(سرفر)خادم 

جهاز عن بعد وبني حمطة أو جهاز آخر اثبت أو عن بعد؛ 
املنشورات االلكرتونية القابلة للتنزيل؛ أنواع خطوط الكتابة 
والطباعة وتصاميم خطوط الطباعة والرموز يف شكل بياانت 

لة مسجلة؛ الساعات الذكية؛ أجهزة متابعة النشاطات القاب
؛ النظارات الذكية؛ ؛ [أدوات قياس]للبس؛ االساور املوصولة 

اجهزة االنذار وجمسات اجهزة االنذار وانظمة مراقبة اجهزة 
االنذار؛ انظمة االمن واملراقبة السكنية؛ أنظمة الكشف عن 

( منظمات احلرارة)الدخان واول اوكسيد الكربون؛ ثريموستات 
وحتكم اخلاصة أبجهزة وشاشات مراقبة وجمسات واجهزة ضبط 

وانظمة تكييف اهلواء والتدفئة والتهوية؛ االقفال واملزاجل اخلاصة 
ابألبواب والنوافذ الكهرابئية وااللكرتونية؛ اجهزة التحكم عن 
بعد لفتح واغالق ابواب املرائب؛ اجهزة التحكم عن بعد 
واجهزة فتح األبواب؛ أجهزة التحكم عن بعد لفتح وإغالق 

ستائر واغطية النوافذ ومظلالت النوافذ وستائر الربادي وال
النوافذ الداخلية؛ اجهزة الضبط والتحكم ابإلانرة؛ املخارج 
الكهرابئية؛ املفاتيح الكهرابئية وااللكرتونية؛ األجزاء والقطع 
وامللحقات االخرى للمركبات الربية وللدراجات اهلوائية 

صغرية؛ آالت وللدراجات النارية وللدراجات ذات احملركات ال
اإلمالء؛ األجهزة امللحقة ابحلواسيب اليت ميكن لبسها؛ العتاد 
احلاسويب الذي ميكن لبسه؛ االجهزة امللحقة ابألجهزة املتنقلة؛ 
األجهزة الرقمية االلكرتونية اليت ميكن لبسها والقادرة على توفري 
الدخول إىل اإلنرتنت واملعدة إلرسال واستقبال وختزين املكاملات 

هلاتفية والربيد االلكرتوين وغريها من البياانت الرقمية؛ مشغالت ا
الوسائط ومكربات الصوت وأجهزة اهلاتف وأجهزة االتصاالت 
السلكية والالسلكية واحلواسيب املستخدمة يف املركبات؛ أجهزة 
وأدوات املالحة؛ أجهزة التلفزيون؛ أجهزة استقبال التلفزيون؛ 

ول؛ أجهزة التحكم عن بعد؛ شاشات التلفزيون؛ علب الدخ
العتاد احلاسويب واألجهزة امللحقة ابحلاسوب واألجهزة الرقمية 
االلكرتونية احملمولة ابليد وأجهزة التحكم عن بعد للتحكم 
بتشغيل أجهزة التلفزيون وأجهزة مراقبة الفيديو وعلب الدخول 
ومشغالت ومسجالت ملفات الصوت والفيديو والوسائط، 

اب وأنظمة الرتفيه وأنظمة املسرح املنزيل ومشغالت األلع
واألجهزة املركزية للتحكم بنظام املكننة املنزلية واألجهزة 
وشاشات العرض االلكرتونية اخلاصة ابملستهلك؛ العتاد احلاسويب 
واألجهزة امللحقة ابحلاسوب واألجهزة الرقمية االلكرتونية 

طبيقات احملمولة ابليد وأجهزة التحكم عن بعد للتحكم بت
الربجميات، وللبحث عن احملتوى الصويت وحمتوى الفيديو واحملتوى 
املتعدد الوسائط واأللعاب وتطبيقات الربجميات وأسواق تداول 
تطبيقات الربجميات وقوائم وأدلة الربامج والتالعب والتحكم هبا 
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  Trade Mark No.: 31655 35611:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 57 :يف الصنف 

  Date: 05/06/2017 51/56/7552 :التاريخ 
. السيارات وتوابعها ومستلزماهتا: من اجل 

  .In the name of: ?KODA AUTO a.s . اس.سكودا اوتو اي: أبسم 
ب مججال ا بوليسججال ب 964فاكالفججا تليمنتججا . ،ججي ار :العنججوان 
 مال ا بوليسا ب الدمهورية التشيكية 342 01-سي ز 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,23ب .ص

 :

 

  

 

  Trade Mark No.: 31656 35616:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 57 :يف الصنف 

  Date: 04/06/2017 53/56/7552 :اريخ الت
إطارات السيارات؛ إطارات الدراجات اهلوائية؛ أغطية : من اجل 

اإلطارات اهلوائية؛ أغطية اإلطارات؛ إطارات الدراجات النارية؛ 
رقع املطاط الالصقة لتصليح األانبيب الداخلية؛ األانبيب 

للدراجات الداخلية للدراجات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية 
النارية؛ األانبيب الداخلية لإلطارات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية 
لعجالت املركبات؛ األانبيب الداخلية إلطارات املركبات؛ 
شبكات األمتعة للمركبات؛ اإلطارات اهلوائية؛ عدد التصليح 
لإلطارات الداخلية؛ اإلطارات املعدنية لعجالت املركبات؛ أغطية 

ت اهلوائية؛ أغطية املقاعد للدراجات النارية؛ املقاعد للدراجا
أحزمة األمان ملقاعد املركبات؛ قطع املكابح؛ ممتصات الصدمات 
للمركبات؛ محاالت الزالجات للسيارات؛ املسامري لإلطارات؛ 
األواتد لإلطارات؛ إطارات عجالت املركبات؛ اإلطارات، 

ارات؛ الصلبة، لعجالت املركبات؛ قطع التصليح لتصليح اإلط
؛ قطع التصليح (األحزمة الدوارة)قطع التصليح للمركبات 

؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية (نوع اجلرارات)للمركبات 
للدراجات اهلوائية؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية للدراجات 
النارية؛ الصمامات إلطارات املركبات؛ إطارات عجالت 

. املركبات
  .In the name of: Hankook Tire Co., Ltd ، ليميتد .هانكوك اتير كو: أبسم 

ب جاندنججام (  ونج -يوتسجام)روب -ب ،يهيجران122 :العنجوان 
 جو ب سيئول ب جمهورية تورية  -

 –شركاهم للملكية الفكرية سااب و  :عنوان التبليغ 
 البرية  3327ب .ص 

 :
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  Trade Mark No.: 31655 35611:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 57 :يف الصنف 

  Date: 05/06/2017 51/56/7552 :التاريخ 
. السيارات وتوابعها ومستلزماهتا: من اجل 

  .In the name of: ?KODA AUTO a.s . اس.سكودا اوتو اي: أبسم 
ب مججال ا بوليسججال ب 964فاكالفججا تليمنتججا . ،ججي ار :العنججوان 
 مال ا بوليسا ب الدمهورية التشيكية 342 01-سي ز 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,23ب .ص

 :
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  Trade Mark No.: 31657 35612:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 57 :يف الصنف 

  Date: 04/06/2017 53/56/7552 :التاريخ 
غطية إطارات السيارات؛ إطارات الدراجات اهلوائية؛ أ: من اجل 

اإلطارات اهلوائية؛ أغطية اإلطارات؛ إطارات الدراجات النارية؛ 
رقع املطاط الالصقة لتصليح األانبيب الداخلية؛ األانبيب 
الداخلية للدراجات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية للدراجات 
النارية؛ األانبيب الداخلية لإلطارات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية 

ألانبيب الداخلية إلطارات املركبات؛ لعجالت املركبات؛ ا
شبكات األمتعة للمركبات؛ اإلطارات اهلوائية؛ عدد التصليح 
لإلطارات الداخلية؛ اإلطارات املعدنية لعجالت املركبات؛ أغطية 
املقاعد للدراجات اهلوائية؛ أغطية املقاعد للدراجات النارية؛ 

ات الصدمات أحزمة األمان ملقاعد املركبات؛ قطع املكابح؛ ممتص
للمركبات؛ محاالت الزالجات للسيارات؛ املسامري لإلطارات؛ 
األواتد لإلطارات؛ إطارات عجالت املركبات؛ اإلطارات، 
الصلبة، لعجالت املركبات؛ قطع التصليح لتصليح اإلطارات؛ 

؛ قطع التصليح (األحزمة الدوارة)قطع التصليح للمركبات 
بدون أانبيب داخلية  ؛ اإلطارات(نوع اجلرارات)للمركبات 

للدراجات اهلوائية؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية للدراجات 
النارية؛ الصمامات إلطارات املركبات؛ إطارات عجالت 

. املركبات
  .In the name of: Hankook Tire Co., Ltd ، ليميتد .هانكوك اتير كو: أبسم 

ب جاندنججام (  ونج -يوتسجام)روب -ب ،يهيجران122 :العنجوان 
 سيئول ب جمهورية تورية  جو ب -

 –سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  3327ب .ص 

 :
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  Trade Mark No.: 31656 35616:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 57 :يف الصنف 

  Date: 04/06/2017 53/56/7552 :اريخ الت
إطارات السيارات؛ إطارات الدراجات اهلوائية؛ أغطية : من اجل 

اإلطارات اهلوائية؛ أغطية اإلطارات؛ إطارات الدراجات النارية؛ 
رقع املطاط الالصقة لتصليح األانبيب الداخلية؛ األانبيب 

للدراجات الداخلية للدراجات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية 
النارية؛ األانبيب الداخلية لإلطارات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية 
لعجالت املركبات؛ األانبيب الداخلية إلطارات املركبات؛ 
شبكات األمتعة للمركبات؛ اإلطارات اهلوائية؛ عدد التصليح 
لإلطارات الداخلية؛ اإلطارات املعدنية لعجالت املركبات؛ أغطية 

ت اهلوائية؛ أغطية املقاعد للدراجات النارية؛ املقاعد للدراجا
أحزمة األمان ملقاعد املركبات؛ قطع املكابح؛ ممتصات الصدمات 
للمركبات؛ محاالت الزالجات للسيارات؛ املسامري لإلطارات؛ 
األواتد لإلطارات؛ إطارات عجالت املركبات؛ اإلطارات، 

ارات؛ الصلبة، لعجالت املركبات؛ قطع التصليح لتصليح اإلط
؛ قطع التصليح (األحزمة الدوارة)قطع التصليح للمركبات 

؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية (نوع اجلرارات)للمركبات 
للدراجات اهلوائية؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية للدراجات 
النارية؛ الصمامات إلطارات املركبات؛ إطارات عجالت 

. املركبات
  .In the name of: Hankook Tire Co., Ltd ، ليميتد .هانكوك اتير كو: أبسم 

ب جاندنججام (  ونج -يوتسجام)روب -ب ،يهيجران122 :العنجوان 
 جو ب سيئول ب جمهورية تورية  -

 –شركاهم للملكية الفكرية سااب و  :عنوان التبليغ 
 البرية  3327ب .ص 

 :

 

  Trade Mark No.: 31657 35612:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 57 :يف الصنف 

  Date: 04/06/2017 53/56/7552 :التاريخ 
غطية إطارات السيارات؛ إطارات الدراجات اهلوائية؛ أ: من اجل 

اإلطارات اهلوائية؛ أغطية اإلطارات؛ إطارات الدراجات النارية؛ 
رقع املطاط الالصقة لتصليح األانبيب الداخلية؛ األانبيب 
الداخلية للدراجات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية للدراجات 
النارية؛ األانبيب الداخلية لإلطارات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية 

ألانبيب الداخلية إلطارات املركبات؛ لعجالت املركبات؛ ا
شبكات األمتعة للمركبات؛ اإلطارات اهلوائية؛ عدد التصليح 
لإلطارات الداخلية؛ اإلطارات املعدنية لعجالت املركبات؛ أغطية 
املقاعد للدراجات اهلوائية؛ أغطية املقاعد للدراجات النارية؛ 

ات الصدمات أحزمة األمان ملقاعد املركبات؛ قطع املكابح؛ ممتص
للمركبات؛ محاالت الزالجات للسيارات؛ املسامري لإلطارات؛ 
األواتد لإلطارات؛ إطارات عجالت املركبات؛ اإلطارات، 
الصلبة، لعجالت املركبات؛ قطع التصليح لتصليح اإلطارات؛ 

؛ قطع التصليح (األحزمة الدوارة)قطع التصليح للمركبات 
بدون أانبيب داخلية  ؛ اإلطارات(نوع اجلرارات)للمركبات 

للدراجات اهلوائية؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية للدراجات 
النارية؛ الصمامات إلطارات املركبات؛ إطارات عجالت 

. املركبات
  .In the name of: Hankook Tire Co., Ltd ، ليميتد .هانكوك اتير كو: أبسم 

ب جاندنججام (  ونج -يوتسجام)روب -ب ،يهيجران122 :العنجوان 
 سيئول ب جمهورية تورية  جو ب -

 –سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  3327ب .ص 

 :
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  Trade Mark No.: 31659 30695:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 07/06/2017 12/16/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او , النشاط املكتيب
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية

, املعارض التجارية للغاايت االعالنية او التجارية
ات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من اخلدم

, 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

الطراف )ملبيعات ترويج ا, 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

شراء املنتوجات واخلدمات )الخرى التوريد لالطراف ا
ادارة امللفات , توزيع العينات, (لشركات اخرى

, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة, احملوسبة
أتجري , اتجري االت البيع, وكاالت االعالانت
, نشر مواد الدعاية واإلعالن, املساحات اإلعالنية

ومات البحث عن املعل, املساعدة يف إدارة األعمال

 5 
 

  Trade Mark No.: 31659 35615:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 31 :يف الصنف 

  Date: 07/06/2017 52/56/7552 :التاريخ 
النشاط , ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية , املكتيب
 تنظيم املعارض التجارية للغاايت, لشركات صناعية او جتارية

اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة , االعالنية او التجارية
, جتارية من خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء

حترير , خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج املبيعات
خدمات املساعدة , خدمات عرض عامة, النصوص االعالنية

ترويج , عرض املنتوجات, متيازلتشغيل شركة جتارية على مبدأ اال
ترويج , املبيعات يف مزادات عامة, (الطراف اخرى)املبيعات 

خدمات املساعدة لالنشطة , وخدمات ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل شبكات 

االعالن املباشر , وكاالت االسترياد والتصدير, اتصاالت عاملية
شراء )خدمات التوريد لالطراف االخرى , تراتعلى شبكة كمبيو 

ادارة , توزيع العينات, (املنتوجات واخلدمات لشركات اخرى
, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة, امللفات احملوسبة

أتجري املساحات , اتجري االت البيع, وكاالت االعالانت
إدارة املساعدة يف , نشر مواد الدعاية واإلعالن, اإلعالنية
, البحث عن املعلومات لالخرين يف ملفات حاسوب, األعمال

حتضري , النسخ, جتميع املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب
املساعدة يف إدارة األعمال التجارية أو , أعمدة الدعاية واإلعالن

  Trade Mark No.: 31657 35612:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 57 :يف الصنف 

  Date: 04/06/2017 53/56/7552 :التاريخ 
غطية إطارات السيارات؛ إطارات الدراجات اهلوائية؛ أ: من اجل 

اإلطارات اهلوائية؛ أغطية اإلطارات؛ إطارات الدراجات النارية؛ 
رقع املطاط الالصقة لتصليح األانبيب الداخلية؛ األانبيب 
الداخلية للدراجات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية للدراجات 
النارية؛ األانبيب الداخلية لإلطارات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية 

ألانبيب الداخلية إلطارات املركبات؛ لعجالت املركبات؛ ا
شبكات األمتعة للمركبات؛ اإلطارات اهلوائية؛ عدد التصليح 
لإلطارات الداخلية؛ اإلطارات املعدنية لعجالت املركبات؛ أغطية 
املقاعد للدراجات اهلوائية؛ أغطية املقاعد للدراجات النارية؛ 

ات الصدمات أحزمة األمان ملقاعد املركبات؛ قطع املكابح؛ ممتص
للمركبات؛ محاالت الزالجات للسيارات؛ املسامري لإلطارات؛ 
األواتد لإلطارات؛ إطارات عجالت املركبات؛ اإلطارات، 
الصلبة، لعجالت املركبات؛ قطع التصليح لتصليح اإلطارات؛ 

؛ قطع التصليح (األحزمة الدوارة)قطع التصليح للمركبات 
بدون أانبيب داخلية  ؛ اإلطارات(نوع اجلرارات)للمركبات 

للدراجات اهلوائية؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية للدراجات 
النارية؛ الصمامات إلطارات املركبات؛ إطارات عجالت 

. املركبات
  .In the name of: Hankook Tire Co., Ltd ، ليميتد .هانكوك اتير كو: أبسم 

ب جاندنججام (  ونج -يوتسجام)روب -ب ،يهيجران122 :العنجوان 
 سيئول ب جمهورية تورية  جو ب -

 –سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  3327ب .ص 

 :
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  Trade Mark No.: 31659 35615:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 31 :يف الصنف 

  Date: 07/06/2017 52/56/7552 :التاريخ 
النشاط , ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية , املكتيب
 تنظيم املعارض التجارية للغاايت, لشركات صناعية او جتارية

اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة , االعالنية او التجارية
, جتارية من خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء

حترير , خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج املبيعات
خدمات املساعدة , خدمات عرض عامة, النصوص االعالنية

ترويج , عرض املنتوجات, متيازلتشغيل شركة جتارية على مبدأ اال
ترويج , املبيعات يف مزادات عامة, (الطراف اخرى)املبيعات 

خدمات املساعدة لالنشطة , وخدمات ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل شبكات 

االعالن املباشر , وكاالت االسترياد والتصدير, اتصاالت عاملية
شراء )خدمات التوريد لالطراف االخرى , تراتعلى شبكة كمبيو 

ادارة , توزيع العينات, (املنتوجات واخلدمات لشركات اخرى
, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة, امللفات احملوسبة

أتجري املساحات , اتجري االت البيع, وكاالت االعالانت
إدارة املساعدة يف , نشر مواد الدعاية واإلعالن, اإلعالنية
, البحث عن املعلومات لالخرين يف ملفات حاسوب, األعمال

حتضري , النسخ, جتميع املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب
املساعدة يف إدارة األعمال التجارية أو , أعمدة الدعاية واإلعالن

, اإلعالن ابلربيد املباشر, إدارة أعمال فناين التمثيل, الصناعية
, دراسات السوق, نسخ الواثئق, عالنحتديث مواد الدعاية واإل

إستطالعات , الدعاية واإلعالن اخلارجي, لصق اإلعالانت
نشر نصوص , تنظيم املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب, الرأي

خدمات , وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, الدعاية واإلعالن
خدمات جتميع , البيع ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة كانت

من السلع لصاحل الغري، وذلك لتمكني عامة الزابئن من تشكيلة 
. معاينتها و شرائها

 In the name of: Sharket Mattaem شركة مطاعم نوتيال شوب : أبسم 
Nuttela Shop  

 رام هللا  -فلسطين  :العنوان 
اتقان للخدمات  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

  3ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 
 :

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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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, سوقدراسات ال

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

خدمات جتميع تشكيلة من السلع لصاحل الغري، وذلك 
. مكني عامة الزابئن من معاينتها و شرائهالت

شركة مطاعم نوتيال : أبسم 
 شوب 

In the name of: Sharket Mattaem Nuttela Shop  

  ا     -فلس، ر  :العننا  
اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 
  3ط -التجاري 

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 7  
 
345

346

  Trade Mark No.: 31660 30661:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 07/06/2017 12/16/7102 :التاريخ 
مطاعم، ابر، حانة صغرية، مطاعم الوجبات : من اجل 

اخلفيفة، مقاهي، كافيتريايت، مقاصف، مطاعم ذات 
اخلدمة الياتية ومطاعم الوجبات السريعة؛ وخدمات 
تقدمي الطعام والشراب واحللوايت واملكسرات؛ 
وخدمات املطاعم؛ وتقدمي خدمات طلب الطعام من 

خالل االتصال املباشر على شبكة احلاسوب 
شركة مطاعم نوتيال : أبسم 
 شوب 

In the name of: Sharket Mattaem Nuttela Shop  

  ا     -فلس، ر  :العننا  
اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 
  3ط -التجاري 

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31661 30660:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 31660 30661:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 07/06/2017 12/16/7102 :التاريخ 
مطاعم، ابر، حانة صغرية، مطاعم الوجبات : من اجل 

اخلفيفة، مقاهي، كافيتريايت، مقاصف، مطاعم ذات 
اخلدمة الياتية ومطاعم الوجبات السريعة؛ وخدمات 
تقدمي الطعام والشراب واحللوايت واملكسرات؛ 
وخدمات املطاعم؛ وتقدمي خدمات طلب الطعام من 

خالل االتصال املباشر على شبكة احلاسوب 
شركة مطاعم نوتيال : أبسم 
 شوب 

In the name of: Sharket Mattaem Nuttela Shop  

  ا     -فلس، ر  :العننا  
اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 
  3ط -التجاري 

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31661 30660:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 20 71 :يف الصنف 

  Date: 07/06/2017 12/16/7102 :التاريخ 
) االاثث واملرااي واطارات الصور واملنتجات: من اجل 

املصنوعة من اخلشب أو ( ذري الواردة يف فئات أخرى
الفلني أو القصب أو اخليزران أو الصفصاف أو 
السندان أو العظام أو العاج أو عظم فك احلوت أو 
الصدف أو الكهرمان أو احملار أو املرشوم أو املواد 

. د البالستيكية البديلة لكل هيه املواد أو املوا
شركة رواج لالاثث : أبسم 

 والتجارة العامة 
In the name of: Rawaj Furniture&General Trading 
Company  

 ا   ا ي تنن ووووو ا مق يووووو   :العنووووونا  
 محج  مخم س الند 

رام هللا، االرسال، عمارة ترمسعيا  :عنوان التبليغ 
  7ط

 :

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31662 30667:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 20 71 :يف الصنف 

  Date: 07/06/2017 12/16/7102 :التاريخ 
) االاثث واملرااي واطارات الصور واملنتجات: من اجل 

املصنوعة من اخلشب أو ( ذري الواردة يف فئات أخرى
الفلني أو القصب أو اخليزران أو الصفصاف أو 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31660 35665:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 33 :يف الصنف 

  Date: 07/06/2017 52/56/7552 :التاريخ 
مطاعم، ابر، حانة صغرية، مطاعم الوجبات اخلفيفة، : من اجل 

مقاهي، كافيتريايت، مقاصف، مطاعم ذات اخلدمة الذاتية 
ومطاعم الوجبات السريعة؛ وخدمات تقدمي الطعام والشراب 
واحللوايت واملكسرات؛ وخدمات املطاعم؛ وتقدمي خدمات 

طلب الطعام من خالل االتصال املباشر على شبكة احلاسوب 
 In the name of: Sharket Mattaem شركة مطاعم نوتيال شوب : أبسم 

Nuttela Shop  
 رام هللا  -فلسطين  :العنوان 

اتقان للخدمات  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
  3ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 

 :

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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السندان أو العظام أو العاج أو عظم فك احلوت أو 
الصدف أو الكهرمان أو احملار أو املرشوم أو املواد 

. د البالستيكية البديلة لكل هيه املواد أو املوا
شركة رواج لالاثث : أبسم 

 والتجارة العامة 
In the name of: Rawaj Furniture&General Trading 
Company  

 ن يلالا ي   هي    :العننا  
رام هللا، االرسال، عمارة ترمسعيا  :عنوان التبليغ 

  7ط
 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31663 30663:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 20 71 :يف الصنف 

  Date: 07/06/2017 12/16/7102 :التاريخ 
االاثث واخليزران واطارات الصور، : من اجل 

املصنوعة من ( ذري الواردة يف فئات أخرى)املنتجات
اخلشب أو الفلني أو القصب أو اخليزران أو 
الصفصاف أو السندان أو العظام أو العاج أو عظم 
فك احلوت أو الصدف أو الكهرمان أو احملار أو 

د املرشوم أو املواد البديلة لكل هيه املواد أو املوا
. البالستيكية

السندان أو العظام أو العاج أو عظم فك احلوت أو 
الصدف أو الكهرمان أو احملار أو املرشوم أو املواد 

. د البالستيكية البديلة لكل هيه املواد أو املوا
شركة رواج لالاثث : أبسم 

 والتجارة العامة 
In the name of: Rawaj Furniture&General Trading 
Company  

 ن يلالا ي   هي    :العننا  
رام هللا، االرسال، عمارة ترمسعيا  :عنوان التبليغ 

  7ط
 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31663 30663:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 20 71 :يف الصنف 

  Date: 07/06/2017 12/16/7102 :التاريخ 
االاثث واخليزران واطارات الصور، : من اجل 

املصنوعة من ( ذري الواردة يف فئات أخرى)املنتجات
اخلشب أو الفلني أو القصب أو اخليزران أو 
الصفصاف أو السندان أو العظام أو العاج أو عظم 
فك احلوت أو الصدف أو الكهرمان أو احملار أو 

د املرشوم أو املواد البديلة لكل هيه املواد أو املوا
. البالستيكية

  In Class: 20 71 :يف الصنف 
  Date: 07/06/2017 12/16/7102 :التاريخ 

) االاثث واملرااي واطارات الصور واملنتجات: من اجل 
املصنوعة من اخلشب أو ( ذري الواردة يف فئات أخرى

الفلني أو القصب أو اخليزران أو الصفصاف أو 
السندان أو العظام أو العاج أو عظم فك احلوت أو 
الصدف أو الكهرمان أو احملار أو املرشوم أو املواد 

. د البالستيكية البديلة لكل هيه املواد أو املوا
شركة رواج لالاثث : أبسم 

 والتجارة العامة 
In the name of: Rawaj Furniture&General Trading 
Company  

 ا   ا ي تنن ووووو ا مق يووووو   :العنووووونا  
 محج  مخم س الند 

رام هللا، االرسال، عمارة ترمسعيا  :عنوان التبليغ 
  7ط

 :

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31662 30667:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 20 71 :يف الصنف 

  Date: 07/06/2017 12/16/7102 :التاريخ 
) االاثث واملرااي واطارات الصور واملنتجات: من اجل 

املصنوعة من اخلشب أو ( ذري الواردة يف فئات أخرى
الفلني أو القصب أو اخليزران أو الصفصاف أو 

  In Class: 20 71 :يف الصنف 
  Date: 07/06/2017 12/16/7102 :التاريخ 

) االاثث واملرااي واطارات الصور واملنتجات: من اجل 
املصنوعة من اخلشب أو ( ذري الواردة يف فئات أخرى

الفلني أو القصب أو اخليزران أو الصفصاف أو 
السندان أو العظام أو العاج أو عظم فك احلوت أو 
الصدف أو الكهرمان أو احملار أو املرشوم أو املواد 

. د البالستيكية البديلة لكل هيه املواد أو املوا
شركة رواج لالاثث : أبسم 

 والتجارة العامة 
In the name of: Rawaj Furniture&General Trading 
Company  

 ا   ا ي تنن ووووو ا مق يووووو   :العنووووونا  
 محج  مخم س الند 

رام هللا، االرسال، عمارة ترمسعيا  :عنوان التبليغ 
  7ط

 :

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31662 30667:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 20 71 :يف الصنف 

  Date: 07/06/2017 12/16/7102 :التاريخ 
) االاثث واملرااي واطارات الصور واملنتجات: من اجل 

املصنوعة من اخلشب أو ( ذري الواردة يف فئات أخرى
الفلني أو القصب أو اخليزران أو الصفصاف أو 

347

348

  In Class: 20 71 :يف الصنف 
  Date: 07/06/2017 12/16/7102 :التاريخ 

) االاثث واملرااي واطارات الصور واملنتجات: من اجل 
املصنوعة من اخلشب أو ( ذري الواردة يف فئات أخرى

الفلني أو القصب أو اخليزران أو الصفصاف أو 
السندان أو العظام أو العاج أو عظم فك احلوت أو 
الصدف أو الكهرمان أو احملار أو املرشوم أو املواد 

. د البالستيكية البديلة لكل هيه املواد أو املوا
شركة رواج لالاثث : أبسم 

 والتجارة العامة 
In the name of: Rawaj Furniture&General Trading 
Company  

 ا   ا ي تنن ووووو ا مق يووووو   :العنووووونا  
 محج  مخم س الند 

رام هللا، االرسال، عمارة ترمسعيا  :عنوان التبليغ 
  7ط

 :

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31662 30667:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 20 71 :يف الصنف 

  Date: 07/06/2017 12/16/7102 :التاريخ 
) االاثث واملرااي واطارات الصور واملنتجات: من اجل 

املصنوعة من اخلشب أو ( ذري الواردة يف فئات أخرى
الفلني أو القصب أو اخليزران أو الصفصاف أو 

السندان أو العظام أو العاج أو عظم فك احلوت أو 
الصدف أو الكهرمان أو احملار أو املرشوم أو املواد 

. د البالستيكية البديلة لكل هيه املواد أو املوا
شركة رواج لالاثث : أبسم 

 والتجارة العامة 
In the name of: Rawaj Furniture&General Trading 
Company  

 ن يلالا ي   هي    :العننا  
رام هللا، االرسال، عمارة ترمسعيا  :عنوان التبليغ 

  7ط
 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31663 30663:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 20 71 :يف الصنف 

  Date: 07/06/2017 12/16/7102 :التاريخ 
االاثث واخليزران واطارات الصور، : من اجل 

املصنوعة من ( ذري الواردة يف فئات أخرى)املنتجات
اخلشب أو الفلني أو القصب أو اخليزران أو 
الصفصاف أو السندان أو العظام أو العاج أو عظم 
فك احلوت أو الصدف أو الكهرمان أو احملار أو 

د املرشوم أو املواد البديلة لكل هيه املواد أو املوا
. البالستيكية
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شركة رواج لالاثث : أبسم 
 والتجارة العامة 

In the name of: Rawaj Furniture&General Trading 
Company  

 ا   ا ي تنن ووووو ا مق يووووو   :العنووووونا  
 محج  مخم س الند 

رام هللا، االرسال، عمارة ترمسعيا  :عنوان التبليغ 
  7ط

 :

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31664 30661:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 07/06/2017 12/16/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأذطية الرأس : من اجل 

شركة القدس لأللبسة : أبسم 
 مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Alquds Lelalbesah Mosaham 
Khososiya  

 ا    عوووووو    اال سوووووو ل  :العنووووونا  
 ال م   سنتر 

 3االرسال مركز عواد الطابق 93 :عنوان التبليغ 
  1952075155رام هللا فلسطني جوال 

 :

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

شركة رواج لالاثث : أبسم 
 والتجارة العامة 

In the name of: Rawaj Furniture&General Trading 
Company  

 ا   ا ي تنن ووووو ا مق يووووو   :العنووووونا  
 محج  مخم س الند 

رام هللا، االرسال، عمارة ترمسعيا  :عنوان التبليغ 
  7ط

 :

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31664 30661:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 07/06/2017 12/16/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأذطية الرأس : من اجل 

شركة القدس لأللبسة : أبسم 
 مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Alquds Lelalbesah Mosaham 
Khososiya  

 ا    عوووووو    اال سوووووو ل  :العنووووونا  
 ال م   سنتر 

 3االرسال مركز عواد الطابق 93 :عنوان التبليغ 
  1952075155رام هللا فلسطني جوال 

 :

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

349

350

السندان أو العظام أو العاج أو عظم فك احلوت أو 
الصدف أو الكهرمان أو احملار أو املرشوم أو املواد 

. د البالستيكية البديلة لكل هيه املواد أو املوا
شركة رواج لالاثث : أبسم 

 والتجارة العامة 
In the name of: Rawaj Furniture&General Trading 
Company  

 ن يلالا ي   هي    :العننا  
رام هللا، االرسال، عمارة ترمسعيا  :عنوان التبليغ 

  7ط
 :
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  Trade Mark No.: 31663 30663:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 20 71 :يف الصنف 

  Date: 07/06/2017 12/16/7102 :التاريخ 
االاثث واخليزران واطارات الصور، : من اجل 

املصنوعة من ( ذري الواردة يف فئات أخرى)املنتجات
اخلشب أو الفلني أو القصب أو اخليزران أو 
الصفصاف أو السندان أو العظام أو العاج أو عظم 
فك احلوت أو الصدف أو الكهرمان أو احملار أو 

د املرشوم أو املواد البديلة لكل هيه املواد أو املوا
. البالستيكية

شركة رواج لالاثث : أبسم 
 والتجارة العامة 

In the name of: Rawaj Furniture&General Trading 
Company  

 ا   ا ي تنن ووووو ا مق يووووو   :العنووووونا  
 محج  مخم س الند 

رام هللا، االرسال، عمارة ترمسعيا  :عنوان التبليغ 
  7ط

 :
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  Trade Mark No.: 31664 30661:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 07/06/2017 12/16/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأذطية الرأس : من اجل 

شركة القدس لأللبسة : أبسم 
 مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Alquds Lelalbesah Mosaham 
Khososiya  

 ا    عوووووو    اال سوووووو ل  :العنووووونا  
 ال م   سنتر 

 3االرسال مركز عواد الطابق 93 :عنوان التبليغ 
  1952075155رام هللا فلسطني جوال 

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31665 30669:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 08/06/2017 19/16/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او , النشاط املكتيب
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية

, املعارض التجارية للغاايت االعالنية او التجارية
اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من 

, الت التجارية للعمالءخالل اصدار بطاقات احمل
خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج 

خدمات عرض , حترير النصوص االعالنية, املبيعات
خدمات املساعدة لتشغيل شركة جتارية على مبدأ , عامة

الطراف )ترويج املبيعات , عرض املنتوجات, االمتياز
ترويج وخدمات , املبيعات يف مزادات عامة, (اخرى

خدمات املساعدة لالنشطة , ة مراكز التسوقادار 
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل 

, وكاالت االسترياد والتصدير, شبكات اتصاالت عاملية
خدمات , االعالن املباشر على شبكة كمبيوترات

شراء املنتوجات واخلدمات )التوريد لالطراف االخرى 
امللفات  ادارة, توزيع العينات, (لشركات اخرى

, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة, احملوسبة

 مبعزل عن العالمة 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31665 30669:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 08/06/2017 19/16/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او , النشاط املكتيب
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية

, املعارض التجارية للغاايت االعالنية او التجارية
اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من 

, الت التجارية للعمالءخالل اصدار بطاقات احمل
خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج 

خدمات عرض , حترير النصوص االعالنية, املبيعات
خدمات املساعدة لتشغيل شركة جتارية على مبدأ , عامة

الطراف )ترويج املبيعات , عرض املنتوجات, االمتياز
ترويج وخدمات , املبيعات يف مزادات عامة, (اخرى

خدمات املساعدة لالنشطة , ة مراكز التسوقادار 
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل 

, وكاالت االسترياد والتصدير, شبكات اتصاالت عاملية
خدمات , االعالن املباشر على شبكة كمبيوترات

شراء املنتوجات واخلدمات )التوريد لالطراف االخرى 
امللفات  ادارة, توزيع العينات, (لشركات اخرى

, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة, احملوسبة

 7  
 

  Trade Mark No.: 31665 35661:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 31 :يف الصنف 

  Date: 08/06/2017 80/86/7857 :التاريخ 
النشاط , ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية , املكتيب
التجارية للغاايت تنظيم املعارض , لشركات صناعية او جتارية

اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة , االعالنية او التجارية
, جتارية من خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء

حترير , خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج املبيعات
خدمات املساعدة , خدمات عرض عامة, النصوص االعالنية

ترويج , عرض املنتوجات, رية على مبدأ االمتيازلتشغيل شركة جتا
ترويج , املبيعات يف مزادات عامة, (الطراف اخرى)املبيعات 

خدمات املساعدة لالنشطة , وخدمات ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل شبكات 

ر االعالن املباش, وكاالت االسترياد والتصدير, اتصاالت عاملية
شراء )خدمات التوريد لالطراف االخرى , على شبكة كمبيوترات

ادارة , توزيع العينات, (املنتوجات واخلدمات لشركات اخرى
, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة, امللفات احملوسبة

أتجري املساحات , اتجري االت البيع, وكاالت االعالانت
املساعدة يف إدارة , ننشر مواد الدعاية واإلعال, اإلعالنية
, البحث عن املعلومات لالخرين يف ملفات حاسوب, األعمال

حتضري , النسخ, جتميع املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب
املساعدة يف إدارة األعمال التجارية أو , أعمدة الدعاية واإلعالن

, اإلعالن ابلربيد املباشر, إدارة أعمال فناين التمثيل, الصناعية



235العدد العرشون 2017/11/7

, دراسات السوق, نسخ الواثئق, مواد الدعاية واإلعالنحتديث 
إستطالعات , الدعاية واإلعالن اخلارجي, لصق اإلعالانت

نشر نصوص , تنظيم املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب, الرأي
خدمات , وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, الدعاية واإلعالن

ات جتميع خدم, البيع ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة كانت
تشكيلة من السلع لصاحل الغري، وذلك لتمكني عامة الزابئن من 

. معاينتها و شرائها
 In the name of: Pal ten for media شركة ابل تن لالعالم والبحوث والدراسات : أبسم 

research and studies  
 فلسطين  -رام هللا  :العنوان 

اتقان للخدمات  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
  3ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 

 :
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  Trade Mark No.: 31665 35661:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 31 :يف الصنف 

  Date: 08/06/2017 80/86/7857 :التاريخ 
النشاط , ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية , املكتيب
التجارية للغاايت تنظيم املعارض , لشركات صناعية او جتارية

اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة , االعالنية او التجارية
, جتارية من خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء

حترير , خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج املبيعات
خدمات املساعدة , خدمات عرض عامة, النصوص االعالنية

ترويج , عرض املنتوجات, رية على مبدأ االمتيازلتشغيل شركة جتا
ترويج , املبيعات يف مزادات عامة, (الطراف اخرى)املبيعات 

خدمات املساعدة لالنشطة , وخدمات ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل شبكات 

ر االعالن املباش, وكاالت االسترياد والتصدير, اتصاالت عاملية
شراء )خدمات التوريد لالطراف االخرى , على شبكة كمبيوترات

ادارة , توزيع العينات, (املنتوجات واخلدمات لشركات اخرى
, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة, امللفات احملوسبة

أتجري املساحات , اتجري االت البيع, وكاالت االعالانت
املساعدة يف إدارة , ننشر مواد الدعاية واإلعال, اإلعالنية
, البحث عن املعلومات لالخرين يف ملفات حاسوب, األعمال

حتضري , النسخ, جتميع املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب
املساعدة يف إدارة األعمال التجارية أو , أعمدة الدعاية واإلعالن

, اإلعالن ابلربيد املباشر, إدارة أعمال فناين التمثيل, الصناعية



236العدد العرشون 2017/11/7

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, بقواعد بياانت حاسو 
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

ظيم املعلومات يف تن, إستطالعات الرأي, اخلارجي
نشر نصوص الدعاية , قواعد بياانت حاسوب

, وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, واإلعالن
, خدمات البيع ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة كانت

خدمات جتميع تشكيلة من السلع لصاحل الغري، وذلك 
. لتمكني عامة الزابئن من معاينتها و شرائها

شركة ابل تن لالعالم : أبسم 
 والبحوث والدراسات 

In the name of: Pal ten for media research and studies  

 فلس، ر  - ا     :العننا  
اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 
  3ط -التجاري 

 :
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  Trade Mark No.: 31666 35666:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 31 :يف الصنف 

  Date: 08/06/2017 80/86/7857 :التاريخ 
النشاط , ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية , املكتيب
تنظيم املعارض التجارية للغاايت , لشركات صناعية او جتارية

اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة , االعالنية او التجارية
, جتارية من خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء

حترير , أو ترويج املبيعاتخدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن 
خدمات املساعدة , خدمات عرض عامة, النصوص االعالنية

ترويج , عرض املنتوجات, لتشغيل شركة جتارية على مبدأ االمتياز
ترويج , املبيعات يف مزادات عامة, (الطراف اخرى)املبيعات 

خدمات املساعدة لالنشطة , وخدمات ادارة مراكز التسوق
ن من طلبات معاجلة من خالل شبكات التجارية اليت تتكو 

االعالن املباشر , وكاالت االسترياد والتصدير, اتصاالت عاملية
شراء )خدمات التوريد لالطراف االخرى , على شبكة كمبيوترات

ادارة , توزيع العينات, (املنتوجات واخلدمات لشركات اخرى
, يةوكاالت االنباء التجار , العالقات العامة, امللفات احملوسبة

أتجري املساحات , اتجري االت البيع, وكاالت االعالانت
املساعدة يف إدارة , نشر مواد الدعاية واإلعالن, اإلعالنية
, البحث عن املعلومات لالخرين يف ملفات حاسوب, األعمال

حتضري , النسخ, جتميع املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب
األعمال التجارية أو  املساعدة يف إدارة, أعمدة الدعاية واإلعالن

, اإلعالن ابلربيد املباشر, إدارة أعمال فناين التمثيل, الصناعية
, دراسات السوق, نسخ الواثئق, حتديث مواد الدعاية واإلعالن

إستطالعات , الدعاية واإلعالن اخلارجي, لصق اإلعالانت
نشر نصوص , تنظيم املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب, الرأي



237العدد العرشون 2017/11/7

خدمات جتميع تشكيلة من السلع لصاحل الغري، وذلك 
. لتمكني عامة الزابئن من معاينتها و شرائها

شركة ابل تن لالعالم : أبسم 
 والبحوث والدراسات 

In the name of: Pal ten for media research and studies  

 فلس، ر  - ا     :العننا  
اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 
  3ط -التجاري 

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31667 30662:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 08/06/2017 19/16/7102 :التاريخ 
النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز : من اجل 

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

 –اخلمرية ومسحوق اخلبيز –والفطائر واحللوايت
 -احلالوة والطحينة –مقبالت ذيائية –مساحيق ذيائية
عسل النحل والعسل  -البوظة –الثلج –على املثلجات

352

خدمات , وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, عالنالدعاية واإل
خدمات جتميع , البيع ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة كانت

تشكيلة من السلع لصاحل الغري، وذلك لتمكني عامة الزابئن من 
. معاينتها و شرائها

 In the name of: Pal ten for media شركة ابل تن لالعالم والبحوث والدراسات : أبسم 
research and studies  

 فلسطين  -رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -احملامي مهند عساف  :ن التبليغ عنوا

  3ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 
 :

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

 عن العالمة  ذات االستخدام العام مبعزل

   9  
 

  Trade Mark No.: 31667 35667:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 38 :يف الصنف 

  Date: 08/06/2017 80/86/7857 :التاريخ 
النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز والتابيوكا : من اجل 

الدقيق واملستحضرات  -تةوالساجور، وما يقوم مقام النب، امل
 –اخلبز والكعك والفطائر واحللوايت –املصنوعة من احلبوب

 –مقبالت غذائية –مساحيق غذائية –اخلمرية ومسحوق اخلبيز
عسل  -البوظة –الثلج –على املثلجات -احلالوة والطحينة

 –الفلفل –اخلردل –على امللح -النحل والعسل األسود
والته واملغطسات الشوك -الصلصة –اخلل –التوابل

 –العلكة –السكاكر -حبوب شوكوالته ملبسة –والبسكويت
. فوندان –قضامة سكرية –ملبس –مصاص األطفال –الراحة
 In the name of: SHAREKT MALEK شركة مالك زلوم لالسترياد والتوزيع : أبسم 

ZALLOUM FOR IMPORT AND 
DISTRIBUTING  

  5552222الخليل  :العنوان 
:   7779191اخلليل  :عنوان التبليغ 
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 –التوابل –الفلفل –اخلردل –على امللح -األسود
الشوكوالته واملغطسات  -الصلصة –اخلل

 –السكاكر -حبوب شوكوالته ملبسة –والبسكويت
قضامة  –ملبس –مصاص األطفال –الراحة –العلكة
. فوندان –سكرية

شركة مالك زلوم : أبسم 
 لالسترياد والتوزيع 

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

  2222525الخل    :العننا  
:   7775959اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31668 30669:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 08/06/2017 19/16/7102 :التاريخ 
املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة : من اجل 

وذريها من املواد اليت تستخدم يف ذسيل املالبس 
ومستحضرات التنظيف والصقل والكشط وإزالة 

الصابون أبنواعه  -األوساخ، مواد إزالة الشحومات
 -الزيوت الطيارة –الروائح العطرية -وبرش الصابون

معاجني األسنان  -مواد التزيني وحماليل الشعر
. الشامبو -القةواحل

 –التوابل –الفلفل –اخلردل –على امللح -األسود
الشوكوالته واملغطسات  -الصلصة –اخلل

 –السكاكر -حبوب شوكوالته ملبسة –والبسكويت
قضامة  –ملبس –مصاص األطفال –الراحة –العلكة
. فوندان –سكرية

شركة مالك زلوم : أبسم 
 لالسترياد والتوزيع 

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

  2222525الخل    :العننا  
:   7775959اخلليل  :عنوان التبليغ 

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31668 30669:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 08/06/2017 19/16/7102 :التاريخ 
املستحضرات اخلاصة بتبييض األقمشة : من اجل 

وذريها من املواد اليت تستخدم يف ذسيل املالبس 
ومستحضرات التنظيف والصقل والكشط وإزالة 

الصابون أبنواعه  -األوساخ، مواد إزالة الشحومات
 -الزيوت الطيارة –الروائح العطرية -وبرش الصابون

معاجني األسنان  -مواد التزيني وحماليل الشعر
. الشامبو -القةواحل

ليث عبد العزيز امني : أبسم 
 عرار 

In the name of: laith abdalzez ameen arar  

: جونال  -يفر ثلث  ل قل و   :العننا  
3522611522  

: جوال  -كفر ثلث قليقليه  :عنوان التبليغ 
1955611299  

 :

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31669 30665:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 08/06/2017 19/16/7102 :التاريخ 
اجهزة لإلانرة والتدفئة وتوليد البخار والطهو : من اجل 

والتربيد والتجفيف والتهوية وامداد املياه واالذراض 
الصحية 

شركة اس بيرب للتجارة : أبسم 
 واالسترياد العادية العامة 

In the name of: sharekat as paper lltejara w elesterad 
aladyeh alamah  

ب  نوووووب - لنووووود   ال لووووود  :العنووووونا  
 المس د ال ديد 

عمارة انور  -شارع النهضة -البرية  :عنوان التبليغ 
الطابق الثاين جوال -عقل للساحة والسفر 

1959312399  

 :

ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 

ليث عبد العزيز امني : أبسم 
 عرار 

In the name of: laith abdalzez ameen arar  

: جونال  -يفر ثلث  ل قل و   :العننا  
3522611522  

: جوال  -كفر ثلث قليقليه  :عنوان التبليغ 
1955611299  

 :

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31669 30665:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 08/06/2017 19/16/7102 :التاريخ 
اجهزة لإلانرة والتدفئة وتوليد البخار والطهو : من اجل 

والتربيد والتجفيف والتهوية وامداد املياه واالذراض 
الصحية 

شركة اس بيرب للتجارة : أبسم 
 واالسترياد العادية العامة 

In the name of: sharekat as paper lltejara w elesterad 
aladyeh alamah  

ب  نوووووب - لنووووود   ال لووووود  :العنووووونا  
 المس د ال ديد 

عمارة انور  -شارع النهضة -البرية  :عنوان التبليغ 
الطابق الثاين جوال -عقل للساحة والسفر 

1959312399  

 :

ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 

ليث عبد العزيز امني : أبسم 
 عرار 

In the name of: laith abdalzez ameen arar  

: جونال  -يفر ثلث  ل قل و   :العننا  
3522611522  

: جوال  -كفر ثلث قليقليه  :عنوان التبليغ 
1955611299  

 :

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31669 30665:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 00 :يف الصنف 

  Date: 08/06/2017 19/16/7102 :التاريخ 
اجهزة لإلانرة والتدفئة وتوليد البخار والطهو : من اجل 

والتربيد والتجفيف والتهوية وامداد املياه واالذراض 
الصحية 

شركة اس بيرب للتجارة : أبسم 
 واالسترياد العادية العامة 

In the name of: sharekat as paper lltejara w elesterad 
aladyeh alamah  

ب  نوووووب - لنووووود   ال لووووود  :العنووووونا  
 المس د ال ديد 

عمارة انور  -شارع النهضة -البرية  :عنوان التبليغ 
الطابق الثاين جوال -عقل للساحة والسفر 

1959312399  

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31670 30621:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 08/06/2017 19/16/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 
العالقة واالمراض االستقالبية وامراض االورام وامراض 

. اجلهاز التنفسيالعيون وامراض 
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  
جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 

ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31670 30621:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 08/06/2017 19/16/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 
العالقة واالمراض االستقالبية وامراض االورام وامراض 

. اجلهاز التنفسيالعيون وامراض 
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  
جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 

ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31671 30620:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 08/06/2017 19/16/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 

ية وامراض االورام وامراض العالقة واالمراض االستقالب
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي، اللقاحات

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :
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احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31670 30621:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 08/06/2017 19/16/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 
العالقة واالمراض االستقالبية وامراض االورام وامراض 

. اجلهاز التنفسيالعيون وامراض 
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  
جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 

ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31671 30620:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 08/06/2017 19/16/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 

ية وامراض االورام وامراض العالقة واالمراض االستقالب
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي، اللقاحات

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :
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357

 03  
 

  Trade Mark No.: 31671 30620:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 08/06/2017 19/16/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 

ية وامراض االورام وامراض العالقة واالمراض االستقالب
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي، اللقاحات

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31672 30627:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 08/06/2017 19/16/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 

املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات  وامراض التهاب
العالقة واالمراض االستقالبية وامراض االورام وامراض 

. العيون وامراض اجلهاز التنفسي، اللقاحات
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  
جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 

ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 09  
 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31672 30627:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 08/06/2017 19/16/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 

املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات  وامراض التهاب
العالقة واالمراض االستقالبية وامراض االورام وامراض 

. العيون وامراض اجلهاز التنفسي، اللقاحات
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  
جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 

ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 09  
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  Trade Mark No.: 31673 30623:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 08/06/2017 19/16/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 
العالقة واالمراض االستقالبية وامراض االورام وامراض 

. اجلهاز التنفسي، اللقاحاتالعيون وامراض 
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  
جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 

ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 06  
 

358

359

  Trade Mark No.: 31673 30623:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 08/06/2017 19/16/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 
العالقة واالمراض االستقالبية وامراض االورام وامراض 

. اجلهاز التنفسي، اللقاحاتالعيون وامراض 
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  
جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 

ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 31674 30621:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 08/06/2017 19/16/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 

ية وامراض االورام وامراض العالقة واالمراض االستقالب
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي، اللقاحات

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31674 30621:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 08/06/2017 19/16/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 

ية وامراض االورام وامراض العالقة واالمراض االستقالب
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي، اللقاحات

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 0 
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360

361

  Trade Mark No.: 31674 30621:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 08/06/2017 19/16/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 

ية وامراض االورام وامراض العالقة واالمراض االستقالب
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي، اللقاحات

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31675 30629:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 6 6 :يف الصنف 

  Date: 11/06/2017 00/16/7102 :التاريخ 
أسالك من معادن ذري نفيسة، حبال معدنية، : من اجل 

شباك سلكية، كبالت معدنية ذري كهرابئية، أسالك 
فوالذية، حبال سلكية، أسالك من سبائك املعادن ذري 

النفيسة، عدا سلك املصهر 
جياجنسو اكسنجدا ستيل : أبسم 

 . ، ال يت دي.اتير كورد كو
In the name of: JIANGSU XINGDA STEEL TYRE CORD 
CO., LTD.  

ا  ينموو ر ييسوو  22نم وور  :العنوونا  
 يدا داينوووو   ت ينشوووو با اكسوووو ن ينا 
سوووووووو ت ا ج  ن سووووووووون يوووووووووريف نالا 

 جمين يو الص ر الشع  و 
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31675 30629:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 6 6 :يف الصنف 

  Date: 11/06/2017 00/16/7102 :التاريخ 
أسالك من معادن ذري نفيسة، حبال معدنية، : من اجل 

شباك سلكية، كبالت معدنية ذري كهرابئية، أسالك 
فوالذية، حبال سلكية، أسالك من سبائك املعادن ذري 

النفيسة، عدا سلك املصهر 
جياجنسو اكسنجدا ستيل : أبسم 

 . ، ال يت دي.اتير كورد كو
In the name of: JIANGSU XINGDA STEEL TYRE CORD 
CO., LTD.  

ا  ينموو ر ييسوو  22نم وور  :العنوونا  
 يدا داينوووو   ت ينشوووو با اكسوووو ن ينا 
سوووووووو ت ا ج  ن سووووووووون يوووووووووريف نالا 

 جمين يو الص ر الشع  و 
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31676 30626:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 8 9 :يف الصنف 

  Date: 11/06/2017 00/16/7102 :التاريخ 
، مفكات ذري كهرابئية، [عدد يدوية]مطارق : من اجل 
، مثاقب يدوية تدار ابليد، كفات [عدد يدوية]مالوق 

، زردايت، عدد يدوية تدار [عدد يدوية]لقم اللولبة 
. ابليد

حجازي كالورز ال يت : أبسم 
 . دي

In the name of: Hijazi Colors Ltd.  

ا طموورة 525صوونديق يريوود  :العنوونا  
 ا هسراي   03211

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31676 30626:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 8 9 :يف الصنف 

  Date: 11/06/2017 00/16/7102 :التاريخ 
، مفكات ذري كهرابئية، [عدد يدوية]مطارق : من اجل 
، مثاقب يدوية تدار ابليد، كفات [عدد يدوية]مالوق 

، زردايت، عدد يدوية تدار [عدد يدوية]لقم اللولبة 
. ابليد

حجازي كالورز ال يت : أبسم 
 . دي

In the name of: Hijazi Colors Ltd.  

ا طموورة 525صوونديق يريوود  :العنوونا  
 ا هسراي   03211

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 3  
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  Trade Mark No.: 31677 30622:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 11/06/2017 00/16/7102 :التاريخ 
االسترياد والتسويق والبيع ابلتجزئة وخدمات : من اجل 

. بيع اجلملة املتعلقة يف العدد اليدوية
حجازي كالورز ال يت : أبسم 

 . دي
In the name of: Hijazi Colors Ltd.  

ا طموورة 525صوونديق يريوود  :العنوونا  
 ا هسراي   03211

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31678 30629:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 8 9 :يف الصنف 

  Date: 11/06/2017 00/16/7102 :التاريخ 
، مفكات ذري كهرابئية، [عدد يدوية]مطارق : من اجل 
، مثاقب يدوية تدار ابليد، كفات [عدد يدوية]مالوق 

، زردايت، عدد يدوية تدار [عدد يدوية]لقم اللولبة 
. ابليد

  Trade Mark No.: 31677 30622:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 11/06/2017 00/16/7102 :التاريخ 
االسترياد والتسويق والبيع ابلتجزئة وخدمات : من اجل 

. بيع اجلملة املتعلقة يف العدد اليدوية
حجازي كالورز ال يت : أبسم 

 . دي
In the name of: Hijazi Colors Ltd.  

ا طموورة 525صوونديق يريوود  :العنوونا  
 ا هسراي   03211

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31678 30629:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 8 9 :يف الصنف 

  Date: 11/06/2017 00/16/7102 :التاريخ 
، مفكات ذري كهرابئية، [عدد يدوية]مطارق : من اجل 
، مثاقب يدوية تدار ابليد، كفات [عدد يدوية]مالوق 

، زردايت، عدد يدوية تدار [عدد يدوية]لقم اللولبة 
. ابليد

  Trade Mark No.: 31676 30626:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 8 9 :يف الصنف 

  Date: 11/06/2017 00/16/7102 :التاريخ 
، مفكات ذري كهرابئية، [عدد يدوية]مطارق : من اجل 
، مثاقب يدوية تدار ابليد، كفات [عدد يدوية]مالوق 

، زردايت، عدد يدوية تدار [عدد يدوية]لقم اللولبة 
. ابليد

حجازي كالورز ال يت : أبسم 
 . دي

In the name of: Hijazi Colors Ltd.  

ا طموورة 525صوونديق يريوود  :العنوونا  
 ا هسراي   03211

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 3  
 

362

363

  Trade Mark No.: 31676 30626:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 8 9 :يف الصنف 

  Date: 11/06/2017 00/16/7102 :التاريخ 
، مفكات ذري كهرابئية، [عدد يدوية]مطارق : من اجل 
، مثاقب يدوية تدار ابليد، كفات [عدد يدوية]مالوق 

، زردايت، عدد يدوية تدار [عدد يدوية]لقم اللولبة 
. ابليد

حجازي كالورز ال يت : أبسم 
 . دي

In the name of: Hijazi Colors Ltd.  

ا طموورة 525صوونديق يريوود  :العنوونا  
 ا هسراي   03211

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31677 30622:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 11/06/2017 00/16/7102 :التاريخ 
االسترياد والتسويق والبيع ابلتجزئة وخدمات : من اجل 

. بيع اجلملة املتعلقة يف العدد اليدوية
حجازي كالورز ال يت : أبسم 

 . دي
In the name of: Hijazi Colors Ltd.  

ا طموورة 525صوونديق يريوود  :العنوونا  
 ا هسراي   03211

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31678 30629:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 8 9 :يف الصنف 

  Date: 11/06/2017 00/16/7102 :التاريخ 
، مفكات ذري كهرابئية، [عدد يدوية]مطارق : من اجل 
، مثاقب يدوية تدار ابليد، كفات [عدد يدوية]مالوق 

، زردايت، عدد يدوية تدار [عدد يدوية]لقم اللولبة 
. ابليد
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  Trade Mark No.: 31677 30622:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 11/06/2017 00/16/7102 :التاريخ 
االسترياد والتسويق والبيع ابلتجزئة وخدمات : من اجل 

. بيع اجلملة املتعلقة يف العدد اليدوية
حجازي كالورز ال يت : أبسم 

 . دي
In the name of: Hijazi Colors Ltd.  

ا طموورة 525صوونديق يريوود  :العنوونا  
 ا هسراي   03211

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31678 30629:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 8 9 :يف الصنف 

  Date: 11/06/2017 00/16/7102 :التاريخ 
، مفكات ذري كهرابئية، [عدد يدوية]مطارق : من اجل 
، مثاقب يدوية تدار ابليد، كفات [عدد يدوية]مالوق 

، زردايت، عدد يدوية تدار [عدد يدوية]لقم اللولبة 
. ابليد

364

365

366

حجازي كالورز ال يت : أبسم 
 . دي

In the name of: Hijazi Colors Ltd.  

ا طموورة 525صوونديق يريوود  :العنوونا  
 ا هسراي   03211

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31679 30625:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 11/06/2017 00/16/7102 :التاريخ 
االسترياد والتسويق والبيع ابلتجزئة وخدمات : من اجل 

. بيع اجلملة املتعلقة يف العدد اليدوية
حجازي كالورز ال يت : أبسم 

 . دي
In the name of: Hijazi Colors Ltd.  

ا طموورة 525صوونديق يريوود  :العنوونا  
 ا هسراي   03211

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 
 6  

 

  Trade Mark No.: 31680 30691:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 12/06/2017 07/16/7102 :التاريخ 
احللوايت واملعجنات : من اجل 

  In the name of: hatem mohammad mohammad al wredat حامت دمحم دمحم الوريدات : أبسم 
الخل وووووووووو  ال  جريووووووووووو  :العنوووووووووونا  

3522522112  
:   1955277009اخلليل الظاهرية  :عنوان التبليغ 

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31681 30690:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31680 30691:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 12/06/2017 07/16/7102 :التاريخ 
احللوايت واملعجنات : من اجل 

  In the name of: hatem mohammad mohammad al wredat حامت دمحم دمحم الوريدات : أبسم 
الخل وووووووووو  ال  جريووووووووووو  :العنوووووووووونا  

3522522112  
:   1955277009اخلليل الظاهرية  :عنوان التبليغ 

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31681 30690:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31680 30691:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 12/06/2017 07/16/7102 :التاريخ 
احللوايت واملعجنات : من اجل 

  In the name of: hatem mohammad mohammad al wredat حامت دمحم دمحم الوريدات : أبسم 
الخل وووووووووو  ال  جريووووووووووو  :العنوووووووووونا  

3522522112  
:   1955277009اخلليل الظاهرية  :عنوان التبليغ 

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31681 30690:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31681 13613:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 31 :يف الصنف 

  Date: 12/06/2017 31/66/1637 :التاريخ 
السيارات، املركبات الكهرابئية وتتضمن السيارات : من اجل 

الكهرابئية، سيارات وعرابت مقفلة، شاحنات، مركبات شاحنات 
، ابصات، مركبات على هيئة بيوت مقفلة، مركبات رايضية

متنقلة، سيارات رايضة، عرابت سباق، شاحنات لوري وقطع 
الصنايق االضافية , هياكلها ولوزامها ،املركبات وقطعها اهليكلية

, مبا فيها, قطع السيارات, الشواايت للمركبات, للمركبات
اكسسوارات , احزمة املقاعد, عجالت القيادة, التنجيد الداخلي

قلنسوة حمور , العجالت واجزاءها, جك الرفع واملقبض, ومالكر 
ممتص , الفرامل, رفوف السقف, دواسة الراتج, العجلة

االقواس , راتج ضد اللف, زنربكات ممتص الصدمات, الصدمات
, الزخارف املعدنية اخلارجية وقطع احلماية, لتثبيت الدعامات

انقالت , الرتوس, قطع البالستيك اخلارجية للزينة وللحماية
, قطع املقاعد, عجالت التوجيه, اللفافات, االغطية, الرتوس

, مسماك الفرامل, اقراص الفرامل, العجالت, فرامل املواقف
, الشارات اخلارجية, لوحات االدوات, احملركات, لبادات الفرامل

, واقية الطني, حاجب احلشرات, مظالت الزجاج للمركبات
كلها للمركبات , الرتخيص اطارات لوحات, اغطية املقطورات

 In the name of: Sharket Majmoaeet شركة جمموعة جملي االستثمارية : أبسم 
Mijaly AL Estethmarya  

 رام هللا  :العنوان 

اتقان للخدمات  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
  1ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 

 :
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  Trade Mark No.: 31682 30697:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 12/06/2017 07/16/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 

ية وامراض االورام وامراض العالقة واالمراض االستقالب
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي، اللقاحات

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 5  
 

367 1  
 

  Trade Mark No.: 31682 13611:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 5 :يف الصنف 

  Date: 12/06/2017 31/66/1637 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من وعالج : من اجل 

هاز املناعة وااللتهاابت وامراض االمراض الفريوسية وامراض ج
القلب واالوعية الدموية وأمراض اجلهاز العصيب املركزي واالالم 
واالمراض اجللدية وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض 
املعدية ذات العالقة واالمراض االستقالبية وامراض االورام 

. وامراض العيون وامراض اجلهاز التنفسي، اللقاحات
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

شووووون ن وووووو، ونوجننسووووود   ن جوو وووووون اوووووو   :العنووووووان 
  33900و جننسووود  جوو وووون اووويوا  ونوووو  ناو   ووو   ونووو

 الواليات المتح ة االون كنن 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,77ب .ص

 :

 

  

 7  
 

  Trade Mark No.: 31681 13613:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 31 :يف الصنف 

  Date: 12/06/2017 31/66/1637 :التاريخ 
السيارات، املركبات الكهرابئية وتتضمن السيارات : من اجل 

الكهرابئية، سيارات وعرابت مقفلة، شاحنات، مركبات شاحنات 
، ابصات، مركبات على هيئة بيوت مقفلة، مركبات رايضية

متنقلة، سيارات رايضة، عرابت سباق، شاحنات لوري وقطع 
الصنايق االضافية , هياكلها ولوزامها ،املركبات وقطعها اهليكلية

, مبا فيها, قطع السيارات, الشواايت للمركبات, للمركبات
اكسسوارات , احزمة املقاعد, عجالت القيادة, التنجيد الداخلي

قلنسوة حمور , العجالت واجزاءها, جك الرفع واملقبض, ومالكر 
ممتص , الفرامل, رفوف السقف, دواسة الراتج, العجلة

االقواس , راتج ضد اللف, زنربكات ممتص الصدمات, الصدمات
, الزخارف املعدنية اخلارجية وقطع احلماية, لتثبيت الدعامات

انقالت , الرتوس, قطع البالستيك اخلارجية للزينة وللحماية
, قطع املقاعد, عجالت التوجيه, اللفافات, االغطية, الرتوس

, مسماك الفرامل, اقراص الفرامل, العجالت, فرامل املواقف
, الشارات اخلارجية, لوحات االدوات, احملركات, لبادات الفرامل

, واقية الطني, حاجب احلشرات, مظالت الزجاج للمركبات
كلها للمركبات , الرتخيص اطارات لوحات, اغطية املقطورات

 In the name of: Sharket Majmoaeet شركة جمموعة جملي االستثمارية : أبسم 
Mijaly AL Estethmarya  

 رام هللا  :العنوان 

اتقان للخدمات  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
  1ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 

 :
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  Trade Mark No.: 31682 30697:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 12/06/2017 07/16/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من : من اجل 

وعالج االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة 
وااللتهاابت وامراض القلب واالوعية الدموية وأمراض 
اجلهاز العصيب املركزي واالالم واالمراض اجللدية 
وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض املعدية ذات 

ية وامراض االورام وامراض العالقة واالمراض االستقالب
. العيون وامراض اجلهاز التنفسي، اللقاحات

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 5  
 

368 9  
 

  Trade Mark No.: 31683 13611:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 5 :يف الصنف 

  Date: 12/06/2017 31/66/1637 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من وعالج : من اجل 

االمراض الفريوسية وامراض جهاز املناعة وااللتهاابت وامراض 
لب واالوعية الدموية وأمراض اجلهاز العصيب املركزي واالالم الق

واالمراض اجللدية وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض 
املعدية ذات العالقة واالمراض االستقالبية وامراض االورام 

. وامراض العيون وامراض اجلهاز التنفسي، اللقاحات
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

شووووون ن وووووو، ونوجننسووووود   ن جوو وووووون اوووووو   :العنووووووان 
  33900جوو وووون اووويوا  ونوووو  ناو   ووو   ونوووو جننسووود  

 الون كنن الواليات المتح ة ا

ب .عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون، ص :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,77

 :

 

  

 1  
 

  Trade Mark No.: 31682 13611:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 5 :يف الصنف 

  Date: 12/06/2017 31/66/1637 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية البشرية للوقاية من وعالج : من اجل 

هاز املناعة وااللتهاابت وامراض االمراض الفريوسية وامراض ج
القلب واالوعية الدموية وأمراض اجلهاز العصيب املركزي واالالم 
واالمراض اجللدية وامراض التهاب املعدة واالمعاء واالمراض 
املعدية ذات العالقة واالمراض االستقالبية وامراض االورام 

. وامراض العيون وامراض اجلهاز التنفسي، اللقاحات
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

شووووون ن وووووو، ونوجننسووووود   ن جوو وووووون اوووووو   :العنووووووان 
  33900و جننسووود  جوو وووون اووويوا  ونوووو  ناو   ووو   ونووو

 الواليات المتح ة االون كنن 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,77ب .ص

 :
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  Trade Mark No.: 31684 30691:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37 32 :يف الصنف 

  Date: 13/06/2017 03/16/7102 :التاريخ 
العناية , التنظيف اجلاف , تنظيف املالبس : من اجل 

ذسيل , كي البياضات , ابلفراء وتنظيفه وإصالحه 
. ذسيل البياضات , الغسيل , وكي املالبس 

  In the name of: Jamal Ahmmed Mouhamed Adeeleh مجال امحد دمحم عديلة : أبسم 
عوو     0دمو  ة الع سو  ط  :العنونا  

 االذادو ال  رة فلس، ر 
شارع االذاعة  3عمارة العبسي ط  :عنوان التبليغ 
 البرية فلسطني 

 :

مشروطة بعدم منح محاية مطلقة على 
  

 00  
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  Trade Mark No.: 31684 30691:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37 32 :يف الصنف 

  Date: 13/06/2017 03/16/7102 :التاريخ 
العناية , التنظيف اجلاف , تنظيف املالبس : من اجل 

ذسيل , كي البياضات , ابلفراء وتنظيفه وإصالحه 
. ذسيل البياضات , الغسيل , وكي املالبس 

  In the name of: Jamal Ahmmed Mouhamed Adeeleh مجال امحد دمحم عديلة : أبسم 
عوو     0دمو  ة الع سو  ط  :العنونا  

 االذادو ال  رة فلس، ر 
شارع االذاعة  3عمارة العبسي ط  :عنوان التبليغ 
 البرية فلسطني 

 :

مشروطة بعدم منح محاية مطلقة على 
  

 00  
 

 36  
 

  Trade Mark No.: 31684 13617:ية رقم العالمة التجار 
  In Class: 37 17 :يف الصنف 

  Date: 13/06/2017 31/66/1637 :التاريخ 
العناية ابلفراء , التنظيف اجلاف , تنظيف املالبس : من اجل 

, غسيل وكي املالبس , كي البياضات , وتنظيفه وإصالحه 
. غسيل البياضات , الغسيل 

 In the name of: Jamal Ahmmed مجال امحد دمحم عديلة : أبسم 
Mouhamed Adeeleh  

 فل طن، شارع االذاعن البننة  0عمارة العب د ط  :العنوان 

شارع االذاعة البرية  1عمارة العبسي ط  :عنوان التبليغ 
 فلسطني 

 :

  مشروطة بعدم منح محاية مطلقة على 

  

 33  
 

  Trade Mark No.: 31685 13615:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 11 :يف الصنف 

  Date: 13/06/2017 31/66/1637 :التاريخ 
اتجري زمن الوصول اىل شبكات الكمبيوتر العاملية ، : من اجل 

دشة عرب االنرت نت ، االتصال ابلتلفون اخللوي، توفري غرف الدر 
االتصال عرب الطرفيات احلاسوبية ، االتصال عرب شبكات 
االلياف البصرية، االتصال ابلتلغراف، االتصال ابلتلفوانت، نقل 
الرسائل والصور عرب الكمبيوتر، االتصال عرب الطرفيات 

خدمات ) احلاسوبية ، خدمات لوحات النشر االكرتونية 
وين، ارسال الفاكسات ، ارسال ، الربيد االلكرت ( اتصاالت

بطاقات املعايده عرب االنرت نت ، معلومات حول االتصال، 
الربيد االلكرتوين، ارسال الرسائل، توفري الوصول اىل قواعد 
البياانت، توفري قنوات اتصال خلدمات التسوق عن بعد ،تقدمي 
االتصاالت عرب االرتباط ابلشبكة العاملية للكمبيوتر، توفري 

ية توصيل املستخدم بشبكات كمبيوتر عاملية ، اتجري زمن امكان
الوصول اىل شبكات الكمبيوتر العاملية ،اتجري اجهزة الفاكس ، 
اتجري اجهزة ارسال الرسائل، اتجري اجهزة املودم، اتجري معدات 
االتصال، اتجري التلفوانت، البث او االرسال عرب االقمار 

ت التسوق عن بعد، توفري الصناعية، توفري قنوات اتصال خلدما
معلومات حول االتصاالت، خدمات توجيه وتوصيل االتصاالت 
عن بعد، االتصال ابلتلغرافات، نقل التلغرافات ، خدمات 
التلغرافات، االتصال ابلتلفوانت، خدمات التلفواانت، توفري 
قنوات اتصال خلدمات التسوق عن بعد، خدمات التلكس، 

لفات الرقمية، نقل الرسائل والصور ارسال الفاكسات، ارسال امل
عرب الكمبيوتر، خدمات الربيد الصويت، خدمات سلكية ، البث 

 ،
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371

الالسلكي 
 In the name of: Sharekat Tele Link شركة تيلي لينك لالتصاالت مسامهة خصوصية : أبسم 

Liletsalat Mosahama Khososiya  
  5عمارة النتشن ط  -شارع ر ب-رام هللا  :العنوان 

عمارة النتشه -شارع ركب  -رام هللا  :عنوان التبليغ 
6599971667  

 :

 

  

 31  
 

  Trade Mark No.: 31687 13617:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45 75 :يف الصنف 

  Date: 14/06/2017 37/66/1637 :التاريخ 
اخلدمات واالستشارات القانونية واالحباث القانونية، : من اجل 

االستشارات واخلدمات القانونية، خدمات التحكيم، معاجلة 
. اءات، االستشارات املتعلقة ابلقوانني والتشريعات، الرتمجةاالدع

 In the name of: Raed Ibrahim رائد ابراهيم دمحم نصار : أبسم 
Mohamed Nassar  

 رام هللا  :العنوان 

البرية،الشرفة جانب اندي السيارات  :عنوان التبليغ 
  1961ب.الفلسطينةص

 :

ق احلماية املطلق ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا ح
ابستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

 ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  

 33  
 

  Trade Mark No.: 31685 13615:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 11 :يف الصنف 

  Date: 13/06/2017 31/66/1637 :التاريخ 
اتجري زمن الوصول اىل شبكات الكمبيوتر العاملية ، : من اجل 

دشة عرب االنرت نت ، االتصال ابلتلفون اخللوي، توفري غرف الدر 
االتصال عرب الطرفيات احلاسوبية ، االتصال عرب شبكات 
االلياف البصرية، االتصال ابلتلغراف، االتصال ابلتلفوانت، نقل 
الرسائل والصور عرب الكمبيوتر، االتصال عرب الطرفيات 

خدمات ) احلاسوبية ، خدمات لوحات النشر االكرتونية 
وين، ارسال الفاكسات ، ارسال ، الربيد االلكرت ( اتصاالت

بطاقات املعايده عرب االنرت نت ، معلومات حول االتصال، 
الربيد االلكرتوين، ارسال الرسائل، توفري الوصول اىل قواعد 
البياانت، توفري قنوات اتصال خلدمات التسوق عن بعد ،تقدمي 
االتصاالت عرب االرتباط ابلشبكة العاملية للكمبيوتر، توفري 

ية توصيل املستخدم بشبكات كمبيوتر عاملية ، اتجري زمن امكان
الوصول اىل شبكات الكمبيوتر العاملية ،اتجري اجهزة الفاكس ، 
اتجري اجهزة ارسال الرسائل، اتجري اجهزة املودم، اتجري معدات 
االتصال، اتجري التلفوانت، البث او االرسال عرب االقمار 

ت التسوق عن بعد، توفري الصناعية، توفري قنوات اتصال خلدما
معلومات حول االتصاالت، خدمات توجيه وتوصيل االتصاالت 
عن بعد، االتصال ابلتلغرافات، نقل التلغرافات ، خدمات 
التلغرافات، االتصال ابلتلفوانت، خدمات التلفواانت، توفري 
قنوات اتصال خلدمات التسوق عن بعد، خدمات التلكس، 

لفات الرقمية، نقل الرسائل والصور ارسال الفاكسات، ارسال امل
عرب الكمبيوتر، خدمات الربيد الصويت، خدمات سلكية ، البث 

 ،
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  Trade Mark No.: 31689 30695:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 4 1 :يف الصنف 

  Date: 14/06/2017 01/16/7102 :التاريخ 
الفحم : من اجل 

  In the name of: mohammad bassam mohammad aljiawi دمحم بسام دمحم اجلياوي : أبسم 
 الخل   اذن   :العننا  

:  اخلليل اذان  :عنوان التبليغ 

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 31694 30651:العالمة التجارية رقم 
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  Trade Mark No.: 31689 30695:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 4 1 :يف الصنف 

  Date: 14/06/2017 01/16/7102 :التاريخ 
الفحم : من اجل 

  In the name of: mohammad bassam mohammad aljiawi دمحم بسام دمحم اجلياوي : أبسم 
 الخل   اذن   :العننا  

:  اخلليل اذان  :عنوان التبليغ 

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 31694 30651:العالمة التجارية رقم 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31689 30695:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 4 1 :يف الصنف 

  Date: 14/06/2017 01/16/7102 :التاريخ 
الفحم : من اجل 

  In the name of: mohammad bassam mohammad aljiawi دمحم بسام دمحم اجلياوي : أبسم 
 الخل   اذن   :العننا  

:  اخلليل اذان  :عنوان التبليغ 

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 31694 30651:العالمة التجارية رقم 
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  Trade Mark No.: 31687 13617:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45 75 :يف الصنف 

  Date: 14/06/2017 37/66/1637 :التاريخ 
اخلدمات واالستشارات القانونية واالحباث القانونية، : من اجل 

االستشارات واخلدمات القانونية، خدمات التحكيم، معاجلة 
. اءات، االستشارات املتعلقة ابلقوانني والتشريعات، الرتمجةاالدع

 In the name of: Raed Ibrahim رائد ابراهيم دمحم نصار : أبسم 
Mohamed Nassar  

 رام هللا  :العنوان 

البرية،الشرفة جانب اندي السيارات  :عنوان التبليغ 
  1961ب.الفلسطينةص

 :

ق احلماية املطلق ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا ح
ابستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

 ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  

 61  
 

  Trade Mark No.: 31694 46113:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 52 :يف الصنف 

  Date: 15/06/2017 62/61/5662 :التاريخ 
مالبس سائقي , املالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس: من اجل 

من صدرايت لالطفال غري مصنوعة , السيارات والدراجات
مالبس , مالبس احلمام, مباذل, (مالبس)اربطة رأس , الورق

, االوشحة, اغطية الراس لالستحمام والصنادل, السباحة
احذية رايضية واحذية , ايقات واقية, سراويل اطفال من النسيج

احزمة , (مالبس)احزمة , شاالت, (مالبس)برانس , الشاطىء
, ربطات العنق, اءبدالت رطبة للتزجل على امل, (مالبس)للنقود 

, شاالت الفرو, نطق, (مالبس داخلية)مشدات للنساء 
مالبس , (مالبس)قفافيز , (اغطية الراس)قبعات , االوشحة

, جوارب طويلة, طرحات, مشدات للنساء, للوقاية من املاء
, (مالبس)فرو , (مناديل للرقبة)مناديل خمرمة , جوارب قصرية

مخر , لالحذية او اجلواربكعوب , نعال للباس القدم, بيجامات
ايقات , مالبس للمواليد, محاالت للبنطلوانت, (مالبس)
أغطية لألذنني , كفوف, قمصان داخلية للرجال, (مالبس)
عصاابت للمعصم , زمامات األكمام, نعال داخلية, (مالبس)
, جيوب املالبس, البسة الشاطىء, واقيات مالبس, (مالبس)

, (مالبس)مراييل , مالبس ضيقة, تنانري حتتية, محاالت للجوارب
أطراف أمامية , بزات نظامية, مالبس للحفالت التنكرية

, أربطة للجوارب, أحذية خشبية, أخفاف مطاطية, للقبعات
أدوات مانعة , أحذية أو صنادل من نسيج احللفاء, معاطف

, افرهوالت, أخفاف إستحمام, روب احلمام, النزالق األحذية
أغطية ال تسخن  , برييهات, داخلية مالبس نسائية, جالبيب

فرعات , ابواط, أحذية ذات أربطة, كهرابئيًا لتدفئة القدمني
لوازم معدنية , أحذية نصفية, رصائع ألحذية كرة القدم, األحذية
, كعوب لألحذية, سيور لألحذية, زخارف لباس القدم, لألحذية

singlet’s; mittens; ear muffs (clothing); inner soles; 



250العدد العرشون 2017/11/7

ايقات , قمصان, سراويل داخلية, (مالبس)سراويل داخلية 
قمصان , (صدر القميص)صدارات , صدر القميص, انقمص

, صدرايت, صدارات, (مالبس داخلية)صدارات , نصف كم
جاكيتات من , صدارات لصيد السمك, (مالبس)اجلاكيتات 

قمصان داخلية , (مالبس)قمصان مسرولة , (مالبس)الصوف 
مالبس , ايقات قابلة للفك, املالبس اجلاهزة, (مالبس داخلية)

, التنانري, طواقي االستحمام, بس من جلد مّقلدمال, جلدية
معاطف , معاطف خارجية, (اجزاء من مالبس)بطاانت جاهزة 

أثواب من , أحذية للرايضة البدنية, (مالبس)جالبيات , خفيفة
, أزايء للخدم, السرتات, كنزات صوفية, (مالبس)الصوف 

جيوب , فرعات لباس القدم, (مالبس)أغطية لتدفئة اليدين 
, طماقات, بنطلوانت, أوشحة, جاكيتات مقلنسة, عةمرب

, مالبس حمبوكة, (اغطية للساق)طماقات , طماقات للكاحل
مالبس , مالبس للرايضة البدنية, (مالبس)مالبس حمبوكة 

, (لباس هندي)ساري , الصنادل, مالبس داخلية, خارجية
أثواب , (مخار او حجاب)أغطية وجه , قبعات, سراويل داخلية

, بدالت, عمائم, أحزمة للبنطلوانت, سيور للطماق, فضفاضة
. االحذية الرايضية, االحذية, أخفاف

 In the name of: Ramzi George Khamis رمزي جورج مخيس عويس : أبسم 
Ewis  

 فلسطين  -رام هللا  :العنوان 

إتقان خلدمات  -احملامي نزار جردات :عنوان التبليغ 
  4ط -برج رام هللا التجاري -اإلستشارية

 :

 مشروطة بعدم استخدام الرسوم بشكل منفصل عن العالمة 

  

 61  
 

  Trade Mark No.: 31694 46113:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 52 :يف الصنف 

  Date: 15/06/2017 62/61/5662 :التاريخ 
مالبس سائقي , املالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس: من اجل 

من صدرايت لالطفال غري مصنوعة , السيارات والدراجات
مالبس , مالبس احلمام, مباذل, (مالبس)اربطة رأس , الورق

, االوشحة, اغطية الراس لالستحمام والصنادل, السباحة
احذية رايضية واحذية , ايقات واقية, سراويل اطفال من النسيج

احزمة , (مالبس)احزمة , شاالت, (مالبس)برانس , الشاطىء
, ربطات العنق, اءبدالت رطبة للتزجل على امل, (مالبس)للنقود 

, شاالت الفرو, نطق, (مالبس داخلية)مشدات للنساء 
مالبس , (مالبس)قفافيز , (اغطية الراس)قبعات , االوشحة

, جوارب طويلة, طرحات, مشدات للنساء, للوقاية من املاء
, (مالبس)فرو , (مناديل للرقبة)مناديل خمرمة , جوارب قصرية

مخر , لالحذية او اجلواربكعوب , نعال للباس القدم, بيجامات
ايقات , مالبس للمواليد, محاالت للبنطلوانت, (مالبس)
أغطية لألذنني , كفوف, قمصان داخلية للرجال, (مالبس)
عصاابت للمعصم , زمامات األكمام, نعال داخلية, (مالبس)
, جيوب املالبس, البسة الشاطىء, واقيات مالبس, (مالبس)

, (مالبس)مراييل , مالبس ضيقة, تنانري حتتية, محاالت للجوارب
أطراف أمامية , بزات نظامية, مالبس للحفالت التنكرية

, أربطة للجوارب, أحذية خشبية, أخفاف مطاطية, للقبعات
أدوات مانعة , أحذية أو صنادل من نسيج احللفاء, معاطف

, افرهوالت, أخفاف إستحمام, روب احلمام, النزالق األحذية
أغطية ال تسخن  , برييهات, داخلية مالبس نسائية, جالبيب

فرعات , ابواط, أحذية ذات أربطة, كهرابئيًا لتدفئة القدمني
لوازم معدنية , أحذية نصفية, رصائع ألحذية كرة القدم, األحذية
, كعوب لألحذية, سيور لألحذية, زخارف لباس القدم, لألحذية

singlet’s; mittens; ear muffs (clothing); inner soles; 
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374

 03  
 

  Trade Mark No.: 31689 30695:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 4 1 :يف الصنف 

  Date: 14/06/2017 01/16/7102 :التاريخ 
الفحم : من اجل 

  In the name of: mohammad bassam mohammad aljiawi دمحم بسام دمحم اجلياوي : أبسم 
 الخل   اذن   :العننا  

:  اخلليل اذان  :عنوان التبليغ 

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 31694 30651:العالمة التجارية رقم 

 62  
 

  Trade Mark No.: 31695 46112:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 61 :يف الصنف 

  Date: 15/06/2017 62/61/5662 :التاريخ 
الورق والورق املقوى واالكواب املصنوعة من : من اجل 

وغري واردة  املنتجات الورقية واملنتجات املصنوعة من هذه املواد
يف فئات أخرى، املطبوعات ، الكتب، الكتب التعليمية 
املساعدة، مواد جتليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، القرطاسية، 
مواد اللصق املستعملة يف القرطاسية أو لغاايت منزلية، ومواد 
الفنانني، فراشي الدهان أو التلوين، االالت الكاتبة واللوازم 

، (عدا األجهزة)، مواد التوجيه والتدريس (ثعدا األاث) املكتبية 
، (غري الواردة يف فئات أخرى) مواد التغليف البالستيكية 

(. الرامسات) حروف الطباعة، الكليشيهات 

for stationery or household purposes; artists’ 

classes); printers’ type; printing blocks. 

 In the name of: Ramzi George Khamis رمزي جورج مخيس عويس : أبسم 
Ewis  

 فلسطين  -رام هللا  :العنوان 

إتقان خلدمات  -احملامي نزار جردات :عنوان التبليغ 
  4ط -برج رام هللا التجاري -اإلستشارية

 :

 مشروطة بعدم استخدام الرسوم بشكل منفصل عن العالمة 

  

ايقات , قمصان, سراويل داخلية, (مالبس)سراويل داخلية 
قمصان , (صدر القميص)صدارات , صدر القميص, انقمص

, صدرايت, صدارات, (مالبس داخلية)صدارات , نصف كم
جاكيتات من , صدارات لصيد السمك, (مالبس)اجلاكيتات 

قمصان داخلية , (مالبس)قمصان مسرولة , (مالبس)الصوف 
مالبس , ايقات قابلة للفك, املالبس اجلاهزة, (مالبس داخلية)

, التنانري, طواقي االستحمام, بس من جلد مّقلدمال, جلدية
معاطف , معاطف خارجية, (اجزاء من مالبس)بطاانت جاهزة 

أثواب من , أحذية للرايضة البدنية, (مالبس)جالبيات , خفيفة
, أزايء للخدم, السرتات, كنزات صوفية, (مالبس)الصوف 

جيوب , فرعات لباس القدم, (مالبس)أغطية لتدفئة اليدين 
, طماقات, بنطلوانت, أوشحة, جاكيتات مقلنسة, عةمرب

, مالبس حمبوكة, (اغطية للساق)طماقات , طماقات للكاحل
مالبس , مالبس للرايضة البدنية, (مالبس)مالبس حمبوكة 

, (لباس هندي)ساري , الصنادل, مالبس داخلية, خارجية
أثواب , (مخار او حجاب)أغطية وجه , قبعات, سراويل داخلية

, بدالت, عمائم, أحزمة للبنطلوانت, سيور للطماق, فضفاضة
. االحذية الرايضية, االحذية, أخفاف

 In the name of: Ramzi George Khamis رمزي جورج مخيس عويس : أبسم 
Ewis  

 فلسطين  -رام هللا  :العنوان 

إتقان خلدمات  -احملامي نزار جردات :عنوان التبليغ 
  4ط -برج رام هللا التجاري -اإلستشارية

 :

 مشروطة بعدم استخدام الرسوم بشكل منفصل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 31696 30656:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 18/06/2017 09/16/7102 :التاريخ 
خدمات توفري االطعمة واملشروابت ، االيواء : من اجل 

. املؤقت
شركة ترافل هاوس : أبسم 

للسياحة والسفر مسامهة 
 خصوصية 

In the name of: Sharket Travel House Lelsayaha W 
Alsafar Mosahmeh Khsosyeh  

دمووووو  ة  - G02مكتوووووب  :العنووووونا  
  ا     -ع    الزجراء  -الف   

 -عمارة الفار  - مكتب  :عنوان التبليغ 
 رام هللا  -شارع الزهراء 

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31696 30656:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 18/06/2017 09/16/7102 :التاريخ 
خدمات توفري االطعمة واملشروابت ، االيواء : من اجل 

. املؤقت
شركة ترافل هاوس : أبسم 

للسياحة والسفر مسامهة 
 خصوصية 

In the name of: Sharket Travel House Lelsayaha W 
Alsafar Mosahmeh Khsosyeh  

دمووووو  ة  - G02مكتوووووب  :العنووووونا  
  ا     -ع    الزجراء  -الف   

 -عمارة الفار  - مكتب  :عنوان التبليغ 
 رام هللا  -شارع الزهراء 

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 7  
 

 62  
 

  Trade Mark No.: 31695 46112:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 61 :يف الصنف 

  Date: 15/06/2017 62/61/5662 :التاريخ 
الورق والورق املقوى واالكواب املصنوعة من : من اجل 

وغري واردة  املنتجات الورقية واملنتجات املصنوعة من هذه املواد
يف فئات أخرى، املطبوعات ، الكتب، الكتب التعليمية 
املساعدة، مواد جتليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، القرطاسية، 
مواد اللصق املستعملة يف القرطاسية أو لغاايت منزلية، ومواد 
الفنانني، فراشي الدهان أو التلوين، االالت الكاتبة واللوازم 

، (عدا األجهزة)، مواد التوجيه والتدريس (ثعدا األاث) املكتبية 
، (غري الواردة يف فئات أخرى) مواد التغليف البالستيكية 

(. الرامسات) حروف الطباعة، الكليشيهات 

for stationery or household purposes; artists’ 

classes); printers’ type; printing blocks. 

 In the name of: Ramzi George Khamis رمزي جورج مخيس عويس : أبسم 
Ewis  

 فلسطين  -رام هللا  :العنوان 

إتقان خلدمات  -احملامي نزار جردات :عنوان التبليغ 
  4ط -برج رام هللا التجاري -اإلستشارية

 :

 مشروطة بعدم استخدام الرسوم بشكل منفصل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 31697 30652:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 19/06/2017 05/16/7102 :التاريخ 
خدمات مطاعم : من اجل 

 In the name of: MARWAN SALEH MOHAMMAD مروان صاحل دمحم جوالين : أبسم 
JULANI  

الخل   ع    السح  دمو  ة  :العننا  
 ت ج مح  
:  اخلليل شارع السالم عمارة اتج حمل  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 3  
 

376

377

  Trade Mark No.: 31697 30652:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 19/06/2017 05/16/7102 :التاريخ 
خدمات مطاعم : من اجل 

 In the name of: MARWAN SALEH MOHAMMAD مروان صاحل دمحم جوالين : أبسم 
JULANI  

الخل   ع    السح  دمو  ة  :العننا  
 ت ج مح  
:  اخلليل شارع السالم عمارة اتج حمل  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31697 30652:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 19/06/2017 05/16/7102 :التاريخ 
خدمات مطاعم : من اجل 

 In the name of: MARWAN SALEH MOHAMMAD مروان صاحل دمحم جوالين : أبسم 
JULANI  

الخل   ع    السح  دمو  ة  :العننا  
 ت ج مح  
:  اخلليل شارع السالم عمارة اتج حمل  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31698 30659:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 8 9 :يف الصنف 

  Date: 19/06/2017 05/16/7102 :التاريخ 
عدد )معاول , فؤوس صغرية لقطع االخشاب: من اجل 

( عدد يدوية)عدد كشط , فؤوس للنقر, (يدوية
عدد )جمارف , مقصات, (شحي)حجارة سن , مفكات

, (( عدد يدوية)جمارف , مناجل مطارق ثقيلة, (( يدوية
عدد )كماشات مسامري , ((عدد يدوية)مفاتيح ربط 

عدد )ادوات اشعال , زردايت, كماشات, (يدوية
ازاميل , مثاقب تقوير, (( عدد يدوية)امشاط , (( يدوية

ادوات , قطاعات, عتالت, ((سكاكني)قطاعات , 
كماشات , (عدد يدوية)عدد حدية, (عدد يدوية)قطع 

( مسامري
شركة االحتاد تولز للعدد : أبسم 

 اليدوية 
In the name of: sharikat al etihad tools  

 الخل    اس ال ن ة  :العننا  
:  اخلليل راس اجلورة  :التبليغ  عنوان

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31699 30655:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 19/06/2017 05/16/7102 :التاريخ 
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378 4  
 

  Trade Mark No.: 31699 99633:رقم  العالمة التجارية
  In Class: 9 3 :يف الصنف 

  Date: 19/06/2017 93/66/7692 :التاريخ 
التسجيالت الصوتية والبصرية؛ مكربات الصوت : من اجل 

احملمولة، أجهزة تشغيل االقراص املضغوطة، مسجالت صغرية 
ات، مساعات احلجم، قواعد تثبيت لألجهزة اإللكرتونية، السماع

االذن، أجهزة احلاسوب الشخصية وأجهزة احلاسوب اللوحية 
العاملة ابللمس، لبادات الفأرة، فأرات احلواسيب، لوحات مفاتيح 
ألجهزة احلاسوب، أجهزة الذاكرة التسلسلية العاملية ، آالت الغناء 
مع اللحن املسجل مسبقا، اهلواتف الالسلكية، أجهزة اهلاتف، 

التصوير (، مساطر، احلواسيب، آالت التصوير اآلالت احلاسبة
، مغناطيسات للتزيني، إطارات )فوتوغرافية(، األفالم )الفوتوغرايف

الصور الرقمية؛ خوذ الواقية لأللعاب الرايضية، أانبيب الغوص، 
أقنعة السباحة، النظارات الواقية للسباحة؛ النظارات الطبية، 

؛ مقاطع الصوت القابلة النظارات الشمسية، اإلطارات وحافظاهتا
للتحميل، والفيديو ، امللفات السمعية البصرية والصور؛ برجميات 
احلاسوب ، أشرطة ألعاب الفيديو، برجميات ألعاب الفيديو، أدوات 
التحكم احلاسوبية، الربجميات القابلة للتنزيل لألجهزة النقالة، 
بطاقات الذاكرة آلالت ألعاب الفيديو؛ احلقائب لألجهزة 

اهلواتف اخللوية، احلواسيب : إللكرتونية الشخصية، حتديداا
احملمولة، احلواسيب اللوحية العاملة ابللمس، آالت التصوير 
الرقمية، املشغالت السمعية الرقمية وقارائت الكتب اإللكرتونية ، 
احلافظات الواقية، األغطية واحلافظات للهواتف احملمولة، 

لوحية العاملة ابللمس، آالت احلواسيب احملمولة، احلواسيب ال
اإللكرتونية ، األغطية األمامية اهلواتف اخللوية، األشرطة واحللي التصوير الرقمية، املشغالت السمعية الرقمية وقارائت الكتب 

. الصغرية
 In the name of: Turner Broadcasting تورنري برودكوستينغ سيستم يوروب ليميتد : أبسم 

System Europe Limited  
غريت مارلبورو سترريت، لنت ن  61تورنير هاوس،  :العنوان 
 أتش أس، المملكة المرح ة  7أف  6دبليو 

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

 :

 

  

 4  
 

  Trade Mark No.: 31699 99633:رقم  العالمة التجارية
  In Class: 9 3 :يف الصنف 

  Date: 19/06/2017 93/66/7692 :التاريخ 
التسجيالت الصوتية والبصرية؛ مكربات الصوت : من اجل 

احملمولة، أجهزة تشغيل االقراص املضغوطة، مسجالت صغرية 
ات، مساعات احلجم، قواعد تثبيت لألجهزة اإللكرتونية، السماع

االذن، أجهزة احلاسوب الشخصية وأجهزة احلاسوب اللوحية 
العاملة ابللمس، لبادات الفأرة، فأرات احلواسيب، لوحات مفاتيح 
ألجهزة احلاسوب، أجهزة الذاكرة التسلسلية العاملية ، آالت الغناء 
مع اللحن املسجل مسبقا، اهلواتف الالسلكية، أجهزة اهلاتف، 

التصوير (، مساطر، احلواسيب، آالت التصوير اآلالت احلاسبة
، مغناطيسات للتزيني، إطارات )فوتوغرافية(، األفالم )الفوتوغرايف

الصور الرقمية؛ خوذ الواقية لأللعاب الرايضية، أانبيب الغوص، 
أقنعة السباحة، النظارات الواقية للسباحة؛ النظارات الطبية، 

؛ مقاطع الصوت القابلة النظارات الشمسية، اإلطارات وحافظاهتا
للتحميل، والفيديو ، امللفات السمعية البصرية والصور؛ برجميات 
احلاسوب ، أشرطة ألعاب الفيديو، برجميات ألعاب الفيديو، أدوات 
التحكم احلاسوبية، الربجميات القابلة للتنزيل لألجهزة النقالة، 
بطاقات الذاكرة آلالت ألعاب الفيديو؛ احلقائب لألجهزة 

اهلواتف اخللوية، احلواسيب : إللكرتونية الشخصية، حتديداا
احملمولة، احلواسيب اللوحية العاملة ابللمس، آالت التصوير 
الرقمية، املشغالت السمعية الرقمية وقارائت الكتب اإللكرتونية ، 
احلافظات الواقية، األغطية واحلافظات للهواتف احملمولة، 

لوحية العاملة ابللمس، آالت احلواسيب احملمولة، احلواسيب ال
التصوير الرقمية، املشغالت السمعية الرقمية وقارائت الكتب 
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 البرية  1127ب .ص 

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31701 30210:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 20/06/2017 71/16/7102 :التاريخ 
املفاتيح الكهرابئية، قواطع الدارة الكهرابئية، : من اجل 

، (وصالت كهرابئية)فيش ومقابس ووصالت اخرى 
، احملوالت كهرابء، اجهزة معاجلة (كهرابء)علب التوزيع 

، اجهزة وادوات (كهرابء)البياانت، صناديق فرعية 
املساحة، اهلوائيات، مواد للتمديدات الكهرابئية 

ت السمعية والبصرية، ، املستقبال(اسالك وكوابل)
اجهزة االنيار، كوابح االضاءة، البطارايت الكهرابئية، 

فوانيس االشارة 
، .ونزهو روكغراند تريد كو: أبسم 
 . مليتد

In the name of: WENZHOU ROCKGRAND TRADE CO., 
LTD.  

ا اكسوووووو ن  1531  ووووووا ، :العنوووووونا  
يلووووووووودين ا عووووووووو فن  يدا ينزجوووووووووونا 

 يج    ن ا الص ر 
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

379

380

 4  
 

  Trade Mark No.: 31699 99633:رقم  العالمة التجارية
  In Class: 9 3 :يف الصنف 

  Date: 19/06/2017 93/66/7692 :التاريخ 
التسجيالت الصوتية والبصرية؛ مكربات الصوت : من اجل 

احملمولة، أجهزة تشغيل االقراص املضغوطة، مسجالت صغرية 
ات، مساعات احلجم، قواعد تثبيت لألجهزة اإللكرتونية، السماع

االذن، أجهزة احلاسوب الشخصية وأجهزة احلاسوب اللوحية 
العاملة ابللمس، لبادات الفأرة، فأرات احلواسيب، لوحات مفاتيح 
ألجهزة احلاسوب، أجهزة الذاكرة التسلسلية العاملية ، آالت الغناء 
مع اللحن املسجل مسبقا، اهلواتف الالسلكية، أجهزة اهلاتف، 

التصوير (، مساطر، احلواسيب، آالت التصوير اآلالت احلاسبة
، مغناطيسات للتزيني، إطارات )فوتوغرافية(، األفالم )الفوتوغرايف

الصور الرقمية؛ خوذ الواقية لأللعاب الرايضية، أانبيب الغوص، 
أقنعة السباحة، النظارات الواقية للسباحة؛ النظارات الطبية، 

؛ مقاطع الصوت القابلة النظارات الشمسية، اإلطارات وحافظاهتا
للتحميل، والفيديو ، امللفات السمعية البصرية والصور؛ برجميات 
احلاسوب ، أشرطة ألعاب الفيديو، برجميات ألعاب الفيديو، أدوات 
التحكم احلاسوبية، الربجميات القابلة للتنزيل لألجهزة النقالة، 
بطاقات الذاكرة آلالت ألعاب الفيديو؛ احلقائب لألجهزة 

اهلواتف اخللوية، احلواسيب : إللكرتونية الشخصية، حتديداا
احملمولة، احلواسيب اللوحية العاملة ابللمس، آالت التصوير 
الرقمية، املشغالت السمعية الرقمية وقارائت الكتب اإللكرتونية ، 
احلافظات الواقية، األغطية واحلافظات للهواتف احملمولة، 

لوحية العاملة ابللمس، آالت احلواسيب احملمولة، احلواسيب ال
التصوير الرقمية، املشغالت السمعية الرقمية وقارائت الكتب 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31700 99266:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 49 :يف الصنف 

  Date: 19/06/2017 93/66/7692 :التاريخ 
تقدمي الربامج الرتفيهية : خدمات الرتفيه ، حتديدا: من اجل 

واحملتوى عرب التلفزيون، االقمار الصناعية، اإلنرتنت، الشبكات 
الالسلكية وشبكات االتصاالت اإللكرتونية األخرى؛ توفري 
اإلصدارات غري القابلة للتحميل عرب اإلنرتنت؛ توفري املواقع 

احملتوى املرئي املسموع، معلومات الرتفيه  اإللكرتونية اليت تضم
واأللعاب اإللكرتونية عرب اإلنرتنت؛ توفري املوسيقى إلكرتونيا عرب 
اإلنرتنت، غري القابلة للتنزيل، توفري مقاطع الفيديو على اإلنرتنت، 
غري القابلة للتنزيل، تقدمي عروض الرتفيه احلّية؛ خدمات مالهي 

. توايت التلفزيونية والرتفيهية الرقميةالرتفيه؛ إنتاج أفالم، احمل
 In the name of: Turner Broadcasting تورنري برودكوستينغ سيستم يوروب ليميتد : أبسم 

System Europe Limited  
غريت مارلبورو سترريت، لنت ن  61تورنير هاوس،  :العنوان 
 أتش أس، المملكة المرح ة  7أف  6دبليو 

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

 :

 
 6  

 

  Trade Mark No.: 31701 99269:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 3 :يف الصنف 

  Date: 20/06/2017 76/66/7692 :التاريخ 
املفاتيح الكهرابئية، قواطع الدارة الكهرابئية، فيش : من اجل 

، علب التوزيع (وصالت كهرابئية)ومقابس ووصالت اخرى 
يق ، احملوالت كهرابء، اجهزة معاجلة البياانت، صناد(كهرابء)

، اجهزة وادوات املساحة، اهلوائيات، مواد (كهرابء)فرعية 
، املستقبالت السمعية (اسالك وكوابل)للتمديدات الكهرابئية 

والبصرية، اجهزة االنذار، كوابح االضاءة، البطارايت الكهرابئية، 
فوانيس االشارة 

 In the name of: WENZHOU . ، مليتد.ونزهو روكغراند تريد كو: أبسم 
ROCKGRAND TRADE CO., LTD.  

، اكسيني بل ينغ، شيفو رود، ونزهتو، 6056رقم أ :العنوان 
 زهيجيانغ، الصين 

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

 :

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

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

 مبعزل عن العالم 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31702 30217:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 20/06/2017 71/16/7102 :التاريخ 
االيواء  -خدمات توفري االطعمة واملشروابت: من اجل 

. املؤقت
شركة توب ايفريست : أبسم 

 م .خ.للبناء والتعهدات العامه م
In the name of: sharekt tob everest llbenaa wa taahodat 
alama  

 -عوو    سووف    -نوو يلال  :العنوونا  
  3522223665: جنال 

: انبلس شارع سفيان جوال  :عنوان التبليغ 
1955731191  

 :

 

 9  
 

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

 مبعزل عن العالم 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31702 30217:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 20/06/2017 71/16/7102 :التاريخ 
االيواء  -خدمات توفري االطعمة واملشروابت: من اجل 

. املؤقت
شركة توب ايفريست : أبسم 

 م .خ.للبناء والتعهدات العامه م
In the name of: sharekt tob everest llbenaa wa taahodat 
alama  

 -عوو    سووف    -نوو يلال  :العنوونا  
  3522223665: جنال 

: انبلس شارع سفيان جوال  :عنوان التبليغ 
1955731191  

 :

 

 9  
 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31701 99269:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 3 :يف الصنف 

  Date: 20/06/2017 76/66/7692 :التاريخ 
املفاتيح الكهرابئية، قواطع الدارة الكهرابئية، فيش : من اجل 

، علب التوزيع (وصالت كهرابئية)ومقابس ووصالت اخرى 
يق ، احملوالت كهرابء، اجهزة معاجلة البياانت، صناد(كهرابء)

، اجهزة وادوات املساحة، اهلوائيات، مواد (كهرابء)فرعية 
، املستقبالت السمعية (اسالك وكوابل)للتمديدات الكهرابئية 

والبصرية، اجهزة االنذار، كوابح االضاءة، البطارايت الكهرابئية، 
فوانيس االشارة 

 In the name of: WENZHOU . ، مليتد.ونزهو روكغراند تريد كو: أبسم 
ROCKGRAND TRADE CO., LTD.  

، اكسيني بل ينغ، شيفو رود، ونزهتو، 6056رقم أ :العنوان 
 زهيجيانغ، الصين 

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

 :

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

 ذات االستخدام العام مبعزل عن العالم 
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  Trade Mark No.: 31703 30213:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36 36 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
خدمات التأمني؛ خدمات الشؤون املالية؛ : من اجل 

خدمات الشؤون النقدية؛ خدمات الشؤون العقارية؛ 
اخلدمات املالية؛ تقدمي امِلنح؛ خدمات إستثمارية؛ 
خدمات مجع التربعات؛ اخلدمات املتعلقة ابألعمال 

ذري  ، منح األموال للمؤسسات: اخلريية، حتديدا
. الرحبية
  .In the name of: WeWork Companies Inc . ويورك كومبانيز إنك: أبسم 

توو  ،تووش  12ييسوو   115 :العنوونا  
سوووووووتري  ا ن نيووووووون و ا ن نيوووووووون و 

ا النال ووووووووووووو ت المتحووووووووووووودة  13311
 األمريك و 
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31703 30213:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36 36 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
خدمات التأمني؛ خدمات الشؤون املالية؛ : من اجل 

خدمات الشؤون النقدية؛ خدمات الشؤون العقارية؛ 
اخلدمات املالية؛ تقدمي امِلنح؛ خدمات إستثمارية؛ 
خدمات مجع التربعات؛ اخلدمات املتعلقة ابألعمال 

ذري  ، منح األموال للمؤسسات: اخلريية، حتديدا
. الرحبية
  .In the name of: WeWork Companies Inc . ويورك كومبانيز إنك: أبسم 

توو  ،تووش  12ييسوو   115 :العنوونا  
سوووووووتري  ا ن نيووووووون و ا ن نيوووووووون و 

ا النال ووووووووووووو ت المتحووووووووووووودة  13311
 األمريك و 
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 5  
 

382

383

  Trade Mark No.: 31703 30213:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36 36 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
خدمات التأمني؛ خدمات الشؤون املالية؛ : من اجل 

خدمات الشؤون النقدية؛ خدمات الشؤون العقارية؛ 
اخلدمات املالية؛ تقدمي امِلنح؛ خدمات إستثمارية؛ 
خدمات مجع التربعات؛ اخلدمات املتعلقة ابألعمال 

ذري  ، منح األموال للمؤسسات: اخلريية، حتديدا
. الرحبية
  .In the name of: WeWork Companies Inc . ويورك كومبانيز إنك: أبسم 

توو  ،تووش  12ييسوو   115 :العنوونا  
سوووووووتري  ا ن نيووووووون و ا ن نيوووووووون و 

ا النال ووووووووووووو ت المتحووووووووووووودة  13311
 األمريك و 
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31704 30211:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 10 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
اخلدمات التعليمية ؛ خدمات توفري : من اجل 

التدريب؛ اخلدمات الرتفيهية؛ خدمات األنشطة 
الرايضية والثقافية؛ خدمات تنظيم وإجراء احتفاالت 

. منح اجلوائز التقديرية لإلجناز والتميز
  .In the name of: WeWork Companies Inc . ويورك كومبانيز إنك: أبسم 

توو  ،تووش  12ييسوو   115 :العنوونا  
سوووووووتري  ا ن نيووووووون و ا ن نيوووووووون و 

ا النال ووووووووووووو ت المتحووووووووووووودة  13311
 األمريك و 
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 01  
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  Trade Mark No.: 31705 30219:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
, البسة القدم, مبا فيها اجلوارب, املالبس: من اجل 

, الباليز, احيية لرايضة كرة السلة, احيية كرة السلة
سراويل , باليز االطقم, قمصان البولو, القمصان

, اجلرازي, اطماق الباليز, السراويل, االطقم
, قمصان الرذيب, باليز الرايضة, البيجامات, الشوراتت
, قبعات, ان ليليةقمص, الربطات, االحزمة, الكنزات

, سراويل االمحاء, بدالت االمحاء, االقنعة, قلنسوات
اجلاكيتات املقاومة , اجلاكيتات, اطماق وباليز االمحاء

مراييل االطفال ليست , املعاطف, املشمعات, للرايح
, املئزر, عصبة املعصم, عصبة الرأس, من الورق

البنطلوانت , شوراتت البوكسر, املالبس الداخلية
, القفازات, الكفوف, اذطية االذن, ضفاضةالف

, االثواب, ثياب صوفية, القمصان املنسوجة, االوشحة
, البسة السباحة, اثواب التشجيع واالثواب املوحدة

, التانكيين, البكيين, اطقم السباحة, اطقم االستحمام
شوراتت , سراويل االستحمام, سراويل السباحة

البسة , واطئالبسة الش, اطقم الرطوبة, املالحة
, الصنادل, طيات اطقم االستحمام, االستحمام

حاجبات , قبعات الشواطئ, صنادل الشواطئ
, قلنسوات االستحمام, قلنسوات السباحة, الشمس

اذطية الراس ابالجنحة 

احيية , احيية كرة السلة, البسة القدم, مبا فيها اجلوارب, املالبس
لرايضة سراويل االطقم, باليز االطقم, قمصان البولو, القمصان, يزالبال, كرة السلة

قمصان, باليز الرايضة, البيجامات, الشوراتت, اجلرازي, اطماق الباليز, السراويل , الرذيب
بدالت, االقنعة, قلنسوات, قبعات, قمصان ليلية, الربطات, االحزمة, الكنزات , االمحاء

اجلاكيتات املقاومة, اجلاكيتات, اطماق وباليز االمحاء, سراويل االمحاء , املشمعات, للرايح
عصبة, عصبة الرأس, مراييل االطفال ليست من الورق, املعاطف املالبس , املئزر, املعصم

اذطية, البنطلوانت الفضفاضة, شوراتت البوكسر, الداخلية , القفازات, الكفوف, االذن
اثواب, االثواب, ثياب صوفية, القمصان املنسوجة, االوشحة , التشجيع واالثواب املوحدة

البكيين, اطقم السباحة, اطقم االستحمام, البسة السباحة , سراويل السباحة, التانكيين
البسة, اطقم الرطوبة, شوراتت املالحة, سراويل االستحمام , البسة االستحمام, الشواطئ

قبعات, صنادل الشواطئ, الصنادل, طيات اطقم االستحمام , بات الشمسحاج, الشواطئ
اذطية الراس ابالجنحة, قلنسوات االستحمام, قلنسوات السباحة

  Trade Mark No.: 31705 50713:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 53 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 50/10/5107 :خ التاري
احذية كرة , البسة القدم, مبا فيها اجلوارب, املالبس: من اجل 

قمصان , القمصان, الباليز, احذية لرايضة كرة السلة, السلة
, اطماق الباليز, السراويل, سراويل االطقم, باليز االطقم, البولو

, قمصان الرغيب, باليز الرايضة, البيجامات, الشوراتت, اجلرازي
, قلنسوات, قبعات, قمصان ليلية, الربطات, االحزمة, الكنزات
, اطماق وباليز االمحاء, سراويل االمحاء, بدالت االمحاء, االقنعة

, املعاطف, املشمعات, اجلاكيتات املقاومة للرايح, اجلاكيتات
, عصبة املعصم, عصبة الرأس, مراييل االطفال ليست من الورق

البنطلوانت , شوراتت البوكسر, بس الدالليةاملال, املئزر
, االوشحة, القفازات, الكفوف, اغطية االذن, الفضفاضة

اثواب التشجيع , االثواب, ثياب صوفية, القمصان املنسوجة
اطقم , اطقم االستحمام, البسة السباحة, واالثواب املوحدة

سراويل , سراويل السباحة, التانكيين, البكيين, السباحة
, البسة الشواطئ, اطقم الرطوبة, شوراتت املالحة, ماماالستح

صنادل , الصنادل, طيات اطقم االستحمام, البسة االستحمام
قلنسوات , حاجبات الشمس, قبعات الشواطئ, الشواطئ
اغطية الراس ابالجنحة , قلنسوات االستحمام, السباحة

ذية كرة اح, البسة القدم, مبا فيها اجلوارب, املالبس

احذية لرايضة, السلة باليز , قمصان البولو, القمصان, الباليز, كرة السلة

سراويل االطقم, االطقم , الشوراتت, اجلرازي, اطماق الباليز, السراويل

قمصان, باليز الرايضة, البيجامات قمصان , الربطات, االحزمة, الكنزات, الرغيب

بدالت, االقنعة, قلنسوات, قبعات, ليلية اطماق وباليز , سراويل االمحاء, المحاءا

اجلاكيتات املقاومة, اجلاكيتات, االمحاء مراييل , املعاطف, املشمعات, للرايح

عصبة, عصبة الرأس, االطفال ليست من الورق املالبس , املئزر, املعصم

اغطية, البنطلوانت الفضفاضة, شوراتت البوكسر, الداللية , الكفوف, االذن

اثواب, االثواب, ثياب صوفية, القمصان املنسوجة, شحةاالو , القفازات التشجيع 

البكيين, اطقم السباحة, اطقم االستحمام, البسة السباحة, واالثواب املوحدة

, اطقم الرطوبة, شوراتت املالحة, سراويل االستحمام, سراويل السباحة, التانكيين

البسة صنادل , الصنادل, طيات اطقم االستحمام, البسة االستحمام, الشواطئ

قبعات, الشواطئ قلنسوات , قلنسوات السباحة, حاجبات الشمس, الشواطئ

اغطية الراس ابالجنحة, االستحمام

  .In the name of: NBA Properties, Inc . انك, ان يب ايه بروبرتيز: أبسم 
, ني يووو   , فيفوووف افنيووو  546-اوليمبيوووا رووو و  :العنووو ا  
  ت المتحدة االمريكية ال الي, 20011ني ي    

/ :عنوان التبليغ 
   

 :
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  .In the name of: NBA Properties, Inc . انك, ان يب ايه بروبرتيز: أبسم 
ف فوث  615-ايل م  ك تو ي  :العننا  

, 13322ن نيووون و , ن نيووون و, افن وون
 النال  ت المتحدة االمريك و 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31706 30216:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 10 :الصنف يف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
خدمات الرتفيه والتدريب ذات طبيعة : من اجل 

الربامج التلفزيونية االذاعية املستمرة يف جمال كرة السلة 
خدمات , وتقدمي العاب كرة السلة واملعارض املباشرة 

انتاج وتوزيع برامج العاب كرة السلة التلفزيونية 
خدمات برامج واحداث كرة السلة يف جمال , واالذاعية 

ري وتنظيم مستوصفات خدمات التح, كرة السلة 
ومعسكرات كرة السلة و مستوصفات ومعسكرات 
املدربني و ومستوصفات ومعسكرات فريق الراقصات 

خدمات الرتفيه ذات طبيعة , واحداث كرة السلة 
الظهور الشخصي للزي اجلالب للحظ او فريق 
الراقصات يف العاب ومعارض كرة السلة ويف 

385

 00  
 

  Trade Mark No.: 31706 50710:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 10 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 50/10/5107 :التاريخ 
لدمات الرتفيه والتدريب ذات طبيعة الربامج : من اجل 

التلفزيونية االذاعية املستمرة يف جمال كرة السلة وتقدمي العاب  
لدمات انتاج وتوزيع برامج , كرة السلة واملعارض املباشرة 

لدمات برامج واحداث  , ب كرة السلة التلفزيونية واالذاعية العا
لدمات التحري وتنظيم , كرة السلة يف جمال كرة السلة 

مستوصفات ومعسكرات كرة السلة و مستوصفات ومعسكرات 
املدربني و ومستوصفات ومعسكرات فريق الراقصات واحداث  

زي لدمات الرتفيه ذات طبيعة الظهور الشخصي لل, كرة السلة 
اجلالب للحظ او فريق الراقصات يف العاب ومعارض كرة السلة 
ويف املستوصفات ويف املعسكرات ويف العاب كرة السلة االلرى 

لدمات اندية , لدمات الرتفيه لالحداث اخلاصة واحلفالت , 
لدمات الرتفيه وبشكل لاص توفري مواقع االنرتنت , املشجعني 

جمال التغطية التلفزيونية و  اليت تشمل مواد متعددة الوسائط يف
التغطية التلفزيونية التفاعلية و التسجيالت املرئية و التسجيالت 
املرئية املستمرة و التغطية املرئية املتفاعلة لالنتخاابت و الربامج 
االذاعية و التغطية االذاعية و والتسجيالت املسموعة يف جمال  

طبيعة االحصائية كرة السلة، توفري االلبار واملعلومات ذات ال
واملوجزات يف جمال كرة السلة، االلعاب احلية الغري منزلة، 
لاصة، العاب الكمبيوتر و العاب الفيديو والعاب الفيديو 
التفاعلية و العاب املهارات و العاب التصفيف والعاب حفالت 
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386

  Trade Mark No.: 31707 30212:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
املشروابت اساسها اللنب واملشروابت : من اجل 

او /اساسها احلليب حمتوية على القهوة او الشوكالتة و
املخفوق , عصري الفواكه

مونسرت انريجي كومباين : أبسم 
 ( ديالوير كوربوريشن)

In the name of: Monster Energy Company (a Delaware 
corporation)  

, كن ينوو , مننسووتر ييوو  1 :العنوونا  
النال و ت المتحودة , 22252ك ل فن ن   
 االمريك و 

/  :التبليغ عنوان 
  

 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31707 30212:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
املشروابت اساسها اللنب واملشروابت : من اجل 

او /اساسها احلليب حمتوية على القهوة او الشوكالتة و
املخفوق , عصري الفواكه

مونسرت انريجي كومباين : أبسم 
 ( ديالوير كوربوريشن)

In the name of: Monster Energy Company (a Delaware 
corporation)  

, كن ينوو , مننسووتر ييوو  1 :العنوونا  
النال و ت المتحودة , 22252ك ل فن ن   
 االمريك و 

/  :التبليغ عنوان 
  

 :

 

 03  
 

الكبار والصغار وااللعاب اخلشبية والعاب البزل وااللعاب 
االلكرتوين، لاصة، نشر اجملالت البسيطة، لدمات النشر 

والنشرات والكتب امللونة، وجداول االلعاب لاللرين مباشرة 
لدمة توفري قاعدة , عرب االنرتنت، ومجيعها يف جمال كرة السلة

بياانت حموسبة عرب االنرتنت يف جمال كرة السلة 
  .In the name of: NBA Properties, Inc . انك, ان يب ايه بروبرتيز: أبسم 

, ني يووو   , فيفوووف افنيووو  546-اوليمبيوووا رووو و  :العنووو ا  
 ال الي ت المتحدة االمريكية , 20011ني ي    

/  :عنوان التبليغ 
  

 :
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  Trade Mark No.: 31708 30219:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 
مشروابت , مشروابت اساسها القهوة, االصطناعية

السكر , مشروابت اساسها الشوكالته, اساسها الشاي
الدقيق واملستحضرات , التابيوكا والساجو, واألرز

, اخلبز والفطائر واحللوايت, املصنوعة من احلبوب
, عسل النحل والعسل االسود, احللوايت املثلجة

اخلل , اخلردل, امللح, خلمرية ومسحوق اخلبيزا
الثلج , البهارات, (التوابل)والصلصات 

مونسرت انريجي كومباين : أبسم 
 ( ديالوير كوربوريشن)

In the name of: Monster Energy Company (a Delaware 
corporation)  

, كن ينوو , مننسووتر ييوو  1 :العنوونا  
النال و ت المتحودة , 22252ك ل فن ن   
 االمريك و 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31709 30215:العالمة التجارية رقم 

387

388

  Trade Mark No.: 31707 30212:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
املشروابت اساسها اللنب واملشروابت : من اجل 

او /اساسها احلليب حمتوية على القهوة او الشوكالتة و
املخفوق , عصري الفواكه

مونسرت انريجي كومباين : أبسم 
 ( ديالوير كوربوريشن)

In the name of: Monster Energy Company (a Delaware 
corporation)  

, كن ينوو , مننسووتر ييوو  1 :العنوونا  
النال و ت المتحودة , 22252ك ل فن ن   
 االمريك و 

/  :التبليغ عنوان 
  

 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31707 30212:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
املشروابت اساسها اللنب واملشروابت : من اجل 

او /اساسها احلليب حمتوية على القهوة او الشوكالتة و
املخفوق , عصري الفواكه

مونسرت انريجي كومباين : أبسم 
 ( ديالوير كوربوريشن)

In the name of: Monster Energy Company (a Delaware 
corporation)  

, كن ينوو , مننسووتر ييوو  1 :العنوونا  
النال و ت المتحودة , 22252ك ل فن ن   
 االمريك و 

/  :التبليغ عنوان 
  

 :

 

 03  
 

  In Class: 32 37 :يف الصنف 
  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 

البرية , املشروابت ذري الكحولية: من اجل 
مونسرت انريجي كومباين : أبسم 

 ( ديالوير كوربوريشن)
In the name of: Monster Energy Company (a Delaware 
corporation)  

, كن ينوو , مننسووتر ييوو  1 :العنوونا  
النال و ت المتحودة , 22252ك ل فن ن   
 االمريك و 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31710 30201:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
املشروابت اساسها اللنب واملشروابت : من اجل 

او /اساسها احلليب حمتوية على القهوة او الشوكالتة و
املخفوق , عصري الفواكه

 31  
 

  Trade Mark No.: 31708 13713:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 11 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 13/10/1137 :التاريخ 
, وة االصطناعيةالقهوة والشاي والكاكاو والقه: من اجل 

مشروابت , مشروابت اساسها الشاي, مشروابت اساسها القهوة
الدقيق , التابيوكا والساجو, السكر واألرز, اساسها الشوكالته

, اخلبز والفطائر واحللوايت, واملستحضرات املصنوعة من احلبوب
اخلمرية , عسل النحل والعسل االسود, احللوايت املثلجة
, (التوابل)اخلل والصلصات , اخلردل ,امللح, ومسحوق اخلبيز

الثلج , البهارات
 In the name of: Monster Energy ( ديالوير كوربوريشن)مونسرت انريجي كومباين : أبسم 

Company (a Delaware corporation)  
, 97829ك ليف رنيووو  , ك ر نووو , م نسووووي   ووو  1 : العنووو ا 

 ال الي ت الموحدة االمي كية 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 31  
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390

  In Class: 32 37 :يف الصنف 
  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 

البرية , املشروابت ذري الكحولية: من اجل 
مونسرت انريجي كومباين : أبسم 

 ( ديالوير كوربوريشن)
In the name of: Monster Energy Company (a Delaware 
corporation)  

, كن ينوو , مننسووتر ييوو  1 :العنوونا  
النال و ت المتحودة , 22252ك ل فن ن   
 االمريك و 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31710 30201:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
املشروابت اساسها اللنب واملشروابت : من اجل 

او /اساسها احلليب حمتوية على القهوة او الشوكالتة و
املخفوق , عصري الفواكه

  In Class: 32 37 :يف الصنف 
  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 

البرية , املشروابت ذري الكحولية: من اجل 
مونسرت انريجي كومباين : أبسم 

 ( ديالوير كوربوريشن)
In the name of: Monster Energy Company (a Delaware 
corporation)  

, كن ينوو , مننسووتر ييوو  1 :العنوونا  
النال و ت المتحودة , 22252ك ل فن ن   
 االمريك و 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31710 30201:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
املشروابت اساسها اللنب واملشروابت : من اجل 

او /اساسها احلليب حمتوية على القهوة او الشوكالتة و
املخفوق , عصري الفواكه

  In Class: 32 37 :يف الصنف 
  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 

البرية , املشروابت ذري الكحولية: من اجل 
مونسرت انريجي كومباين : أبسم 

 ( ديالوير كوربوريشن)
In the name of: Monster Energy Company (a Delaware 
corporation)  

, كن ينوو , مننسووتر ييوو  1 :العنوونا  
النال و ت المتحودة , 22252ك ل فن ن   
 االمريك و 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31710 30201:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
املشروابت اساسها اللنب واملشروابت : من اجل 

او /اساسها احلليب حمتوية على القهوة او الشوكالتة و
املخفوق , عصري الفواكه

  In Class: 32 37 :يف الصنف 
  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 

البرية , املشروابت ذري الكحولية: من اجل 
مونسرت انريجي كومباين : أبسم 

 ( ديالوير كوربوريشن)
In the name of: Monster Energy Company (a Delaware 
corporation)  

, كن ينوو , مننسووتر ييوو  1 :العنوونا  
النال و ت المتحودة , 22252ك ل فن ن   
 االمريك و 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31710 30201:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
املشروابت اساسها اللنب واملشروابت : من اجل 

او /اساسها احلليب حمتوية على القهوة او الشوكالتة و
املخفوق , عصري الفواكه

مونسرت انريجي كومباين : أبسم 
 ( ديالوير كوربوريشن)

In the name of: Monster Energy Company (a Delaware 
corporation)  

, كن ينوو , مننسووتر ييوو  1 :العنوونا  
النال و ت المتحودة , 22252ك ل فن ن   
 االمريك و 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 31711 30200:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 
مشروابت , مشروابت اساسها القهوة, االصطناعية

السكر , مشروابت اساسها الشوكالته, اساسها الشاي
الدقيق واملستحضرات , التابيوكا والساجو, واألرز

, والفطائر واحللوايت اخلبز, املصنوعة من احلبوب
, عسل النحل والعسل االسود, احللوايت املثلجة

اخلل , اخلردل, امللح, اخلمرية ومسحوق اخلبيز
الثلج , البهارات, (التوابل)والصلصات 

 61  
 

  Trade Mark No.: 31711 16766:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 13 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 16/31/1367 :التاريخ 
, القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية: من اجل 

وابت مشر , مشروابت اساسها الشاي, مشروابت اساسها القهوة
الدقيق , التابيوكا والساجو, السكر واألرز, اساسها الشوكالته

, اخلبز والفطائر واحللوايت, واملستحضرات املصنوعة من احلبوب
اخلمرية , عسل النحل والعسل االسود, احللوايت املثلجة
, (التوابل)اخلل والصلصات , اخلردل, امللح, ومسحوق اخلبيز

الثلج , البهارات
 In the name of: Monster Energy ( ديالوير كوربوريشن)مونسرت انريجي كومباين : أبسم 

Company (a Delaware corporation)  
, 97829ك ليف رنيووو  , ك ر نووو , م نسووووي   ووو  1 :العنووو ا  

 مي كية ال الي ت الموحدة اال

/ :عنوان التبليغ 
   

 :
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مونسرت انريجي كومباين : أبسم 
 ( ديالوير كوربوريشن)

In the name of: Monster Energy Company (a Delaware 
corporation)  

, كن ينوو , مننسووتر ييوو  1 :العنوونا  
النال و ت المتحودة , 22252ك ل فن ن   
 االمريك و 

/  :التبليغ عنوان 
  

 :

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 31712 30207:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
البرية , املشروابت ذري الكحولية: من اجل 

مونسرت انريجي كومباين : أبسم 
 ( ديالوير كوربوريشن)

In the name of: Monster Energy Company (a Delaware 
corporation)  

, كن ينوو , مننسووتر ييوو  1 :العنوونا  
النال و ت المتحودة , 22252ك ل فن ن   
 االمريك و 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

  09  
 

  Trade Mark No.: 31713 30203:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 
مشروابت , مشروابت اساسها القهوة, االصطناعية

السكر , مشروابت اساسها الشوكالته, اساسها الشاي
الدقيق واملستحضرات , التابيوكا والساجو, واألرز

, اخلبز والفطائر واحللوايت, املصنوعة من احلبوب
, عسل النحل والعسل االسود, احللوايت املثلجة

اخلل , اخلردل, امللح, خلمرية ومسحوق اخلبيزا
الثلج , البهارات, (التوابل)والصلصات 

مونسرت انريجي كومباين : أبسم 
 ( ديالوير كوربوريشن)

In the name of: Monster Energy Company (a Delaware 
corporation)  

, كن ينوو , مننسووتر ييوو  1 :العنوونا  
النال و ت المتحودة , 22252ك ل فن ن   
 االمريك و 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

391

392

  In Class: 32 37 :يف الصنف 
  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 

البرية , املشروابت ذري الكحولية: من اجل 
مونسرت انريجي كومباين : أبسم 

 ( ديالوير كوربوريشن)
In the name of: Monster Energy Company (a Delaware 
corporation)  

, كن ينوو , مننسووتر ييوو  1 :العنوونا  
النال و ت المتحودة , 22252ك ل فن ن   
 االمريك و 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31710 30201:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
املشروابت اساسها اللنب واملشروابت : من اجل 

او /اساسها احلليب حمتوية على القهوة او الشوكالتة و
املخفوق , عصري الفواكه

 81  
 

  Trade Mark No.: 31713 38783:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 33 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 18/30/1387 :التاريخ 
, القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية: من اجل 

مشروابت , مشروابت اساسها الشاي, مشروابت اساسها القهوة
الدقيق , التابيوكا والساجو, واألرز السكر, اساسها الشوكالته

, اخلبز والفطائر واحللوايت, واملستحضرات املصنوعة من احلبوب
اخلمرية , عسل النحل والعسل االسود, احللوايت املثلجة
, (التوابل)اخلل والصلصات , اخلردل, امللح, ومسحوق اخلبيز

الثلج , البهارات
 In the name of: Monster Energy ( ديالوير كوربوريشن)مونسرت انريجي كومباين : أبسم 

Company (a Delaware corporation)  
, 97829ك ليف رنيووو  , ك ر نووو , م نسووووي   ووو  1 :العنووو ا  

 ال الي ت الموحدة االمي كية 

 :عنوان التبليغ 
 /  

 :

 

  

 61  
 

  Trade Mark No.: 31711 16766:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 13 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 16/31/1367 :التاريخ 
, القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية: من اجل 

وابت مشر , مشروابت اساسها الشاي, مشروابت اساسها القهوة
الدقيق , التابيوكا والساجو, السكر واألرز, اساسها الشوكالته

, اخلبز والفطائر واحللوايت, واملستحضرات املصنوعة من احلبوب
اخلمرية , عسل النحل والعسل االسود, احللوايت املثلجة
, (التوابل)اخلل والصلصات , اخلردل, امللح, ومسحوق اخلبيز

الثلج , البهارات
 In the name of: Monster Energy ( ديالوير كوربوريشن)مونسرت انريجي كومباين : أبسم 

Company (a Delaware corporation)  
, 97829ك ليف رنيووو  , ك ر نووو , م نسووووي   ووو  1 :العنووو ا  

 مي كية ال الي ت الموحدة اال

/ :عنوان التبليغ 
   

 :
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  Trade Mark No.: 31715 30209:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
أذيية , مواد احلمية املعدة لالستعمال الطيب: من اجل 
األطفال 

الشركة العاملية للمواد : أبسم 
 . م.م.الغيائية ش

In the name of: International Foodstuffs Co. LLC  

 1المن،قووو الصوون د و   ووا  :العنوونا  
ا 1115: ب.ص, عووووووووو    الن ووووووووودة

 الش   وا االم  ات العر  و المتحدة 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 70  
 

  Trade Mark No.: 31716 30206:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
, السمن, الزيوت والشحوم املعدة لالكل: من اجل 
احلليب ومنتجات , منتجات الشوربة, الزبدة, املارذارين

, اللحوم, احلليب املخفوق, احلليب املنكه, االلبان
حلوم الصيد ، مستخرجات , الطيور الداجنة, األمساك

 09  
 

  Trade Mark No.: 31713 30203:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 
مشروابت , مشروابت اساسها القهوة, االصطناعية

السكر , مشروابت اساسها الشوكالته, اساسها الشاي
الدقيق واملستحضرات , التابيوكا والساجو, واألرز

, اخلبز والفطائر واحللوايت, املصنوعة من احلبوب
, عسل النحل والعسل االسود, احللوايت املثلجة

اخلل , اخلردل, امللح, خلمرية ومسحوق اخلبيزا
الثلج , البهارات, (التوابل)والصلصات 

مونسرت انريجي كومباين : أبسم 
 ( ديالوير كوربوريشن)

In the name of: Monster Energy Company (a Delaware 
corporation)  

, كن ينوو , مننسووتر ييوو  1 :العنوونا  
النال و ت المتحودة , 22252ك ل فن ن   
 االمريك و 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

393

394

 05  
 

  Trade Mark No.: 31714 30201:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
البرية , املشروابت ذري الكحولية: من اجل 

مونسرت انريجي كومباين : أبسم 
 ( ديالوير كوربوريشن)

In the name of: Monster Energy Company (a Delaware 
corporation)  

, كن ينوو , مننسووتر ييوو  1 :العنوونا  
النال و ت المتحودة , 22252ك ل فن ن   
 االمريك و 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 71  
 

 05  
 

  Trade Mark No.: 31714 30201:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
البرية , املشروابت ذري الكحولية: من اجل 

مونسرت انريجي كومباين : أبسم 
 ( ديالوير كوربوريشن)

In the name of: Monster Energy Company (a Delaware 
corporation)  

, كن ينوو , مننسووتر ييوو  1 :العنوونا  
النال و ت المتحودة , 22252ك ل فن ن   
 االمريك و 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 71  
 

 05  
 

  Trade Mark No.: 31714 30201:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
البرية , املشروابت ذري الكحولية: من اجل 

مونسرت انريجي كومباين : أبسم 
 ( ديالوير كوربوريشن)

In the name of: Monster Energy Company (a Delaware 
corporation)  

, كن ينوو , مننسووتر ييوو  1 :العنوونا  
النال و ت المتحودة , 22252ك ل فن ن   
 االمريك و 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 71  
 

 81  
 

  Trade Mark No.: 31713 38783:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 33 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 18/30/1387 :التاريخ 
, القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية: من اجل 

مشروابت , مشروابت اساسها الشاي, مشروابت اساسها القهوة
الدقيق , التابيوكا والساجو, واألرز السكر, اساسها الشوكالته

, اخلبز والفطائر واحللوايت, واملستحضرات املصنوعة من احلبوب
اخلمرية , عسل النحل والعسل االسود, احللوايت املثلجة
, (التوابل)اخلل والصلصات , اخلردل, امللح, ومسحوق اخلبيز

الثلج , البهارات
 In the name of: Monster Energy ( ديالوير كوربوريشن)مونسرت انريجي كومباين : أبسم 

Company (a Delaware corporation)  
, 97829ك ليف رنيووو  , ك ر نووو , م نسووووي   ووو  1 :العنووو ا  

 ال الي ت الموحدة االمي كية 

 :عنوان التبليغ 
 /  

 :
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  Trade Mark No.: 31715 30209:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
أذيية , مواد احلمية املعدة لالستعمال الطيب: من اجل 
األطفال 

الشركة العاملية للمواد : أبسم 
 . م.م.الغيائية ش

In the name of: International Foodstuffs Co. LLC  

 1المن،قووو الصوون د و   ووا  :العنوونا  
ا 1115: ب.ص, عووووووووو    الن ووووووووودة

 الش   وا االم  ات العر  و المتحدة 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 70  
 

  Trade Mark No.: 31716 30206:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
, السمن, الزيوت والشحوم املعدة لالكل: من اجل 
احلليب ومنتجات , منتجات الشوربة, الزبدة, املارذارين

, اللحوم, احلليب املخفوق, احلليب املنكه, االلبان
حلوم الصيد ، مستخرجات , الطيور الداجنة, األمساك

395

 05  
 

  Trade Mark No.: 31714 30201:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
البرية , املشروابت ذري الكحولية: من اجل 

مونسرت انريجي كومباين : أبسم 
 ( ديالوير كوربوريشن)

In the name of: Monster Energy Company (a Delaware 
corporation)  

, كن ينوو , مننسووتر ييوو  1 :العنوونا  
النال و ت المتحودة , 22252ك ل فن ن   
 االمريك و 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 71  
 

 05  
 

  Trade Mark No.: 31714 30201:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
البرية , املشروابت ذري الكحولية: من اجل 

مونسرت انريجي كومباين : أبسم 
 ( ديالوير كوربوريشن)

In the name of: Monster Energy Company (a Delaware 
corporation)  

, كن ينوو , مننسووتر ييوو  1 :العنوونا  
النال و ت المتحودة , 22252ك ل فن ن   
 االمريك و 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 71  
 

 

 12  
 

  Trade Mark No.: 31716 62723:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 12 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 12/63/1627 :التاريخ 
, املارغارين, السمن, الزيوت والشحوم املعدة لالكل: من اجل 

احلليب , احلليب ومنتجات االلبان, منتجات الشوربة, الزبدة
, الطيور الداجنة, األمساك, اللحوم, احلليب املخفوق, املنكه

حلوم الصيد ، مستخرجات اللحوم ، الفواكه واخلضروات 
ية بكافة انواعها ووصفاهتا مبا احملفوظة واجملففة واملطهية ، الطبق

جللي واملربيات . القشدة املخفوقة, فيها الطبقية من غري االلبان
وصلصات الفواكه ، البيض االطعمة اخلفيفة من البطاطا وغري 

كافة االنواع احملفوظة , مقرمشات وشبس البطاطا, البطاطا
 ليس لغاايت)البازيالء والقطاين , البقول, واجملففة من العدس

الفول السوداين احملفوظ , الفطر, (الزراعة

 In the name of: International . م.م.الشركة العاملية للمواد الغذائية ش: أبسم 
Foodstuffs Co. LLC  

: ب.ص, شارع الوحدة  1المنطقة الصناعية رقم  :العنوان 
 المتحة  ، الشارقة، االمارات العربية 5114

/ :عنوان التبليغ 
   

 :
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396

 05  
 

  Trade Mark No.: 31714 30201:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
البرية , املشروابت ذري الكحولية: من اجل 

مونسرت انريجي كومباين : أبسم 
 ( ديالوير كوربوريشن)

In the name of: Monster Energy Company (a Delaware 
corporation)  

, كن ينوو , مننسووتر ييوو  1 :العنوونا  
النال و ت المتحودة , 22252ك ل فن ن   
 االمريك و 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 71  
 

 05  
 

  Trade Mark No.: 31714 30201:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
البرية , املشروابت ذري الكحولية: من اجل 

مونسرت انريجي كومباين : أبسم 
 ( ديالوير كوربوريشن)

In the name of: Monster Energy Company (a Delaware 
corporation)  

, كن ينوو , مننسووتر ييوو  1 :العنوونا  
النال و ت المتحودة , 22252ك ل فن ن   
 االمريك و 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 71  
 

 11  
 

  Trade Mark No.: 31717 62727:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 66 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 12/63/1627 :التاريخ 
بكافة )احللوايت، السكاكر، البسكويت , الشوكوالته: من اجل 

، الكعك، الباستا، املعكرونة، املعكرونة العصائبية، (انواعه
اخلمرية،  املعكرونة العصائبية الفورية، السباغييت، الشعريية،

مسحوق اخلبازة واملكوانت االخرى للمخابز، توابل السلطة، 
، منتجات (التوابل)املايونيز، اخلل، الكاتش اب والصلصات 

العجني اجلاهز للطبخ، العجني املثلج، الربثس املثلج، البوظة، 
احللوايت املثلجة غري املصنوعة من االلبان، احللوايت املثلجة 

احللوايت املثلجة، القهوة ، الشاي،  املصنوعة من الفواكه،
الكاكاو، السكر ، األرز، التابيوكا، الساجو، وما يقوم مقام 
القهوة، اخلبز، دبس السكر، امللح، اخلردل، الطحني املصنوع 

املعتمدة على )مشروابت االطعمة , القطاين, التوابل, من احلبوب
العسل , الشاي العشيب, الصلصات, (احلبوب واالعشاب

 In the name of: International . م.م.الشركة العاملية للمواد الغذائية ش: أبسم 
Foodstuffs Co. LLC  

 :ب.ص, شارع الوحدة  1المنطقة الصناعية رقم  :العنوان 
 ، الشارقة، االمارات العربية المتحة  5114

/  :عنوان التبليغ 
  

 :
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397

398

 05  
 

  Trade Mark No.: 31714 30201:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
البرية , املشروابت ذري الكحولية: من اجل 

مونسرت انريجي كومباين : أبسم 
 ( ديالوير كوربوريشن)

In the name of: Monster Energy Company (a Delaware 
corporation)  

, كن ينوو , مننسووتر ييوو  1 :العنوونا  
النال و ت المتحودة , 22252ك ل فن ن   
 االمريك و 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 71  
 

 05  
 

  Trade Mark No.: 31714 30201:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
البرية , املشروابت ذري الكحولية: من اجل 

مونسرت انريجي كومباين : أبسم 
 ( ديالوير كوربوريشن)

In the name of: Monster Energy Company (a Delaware 
corporation)  

, كن ينوو , مننسووتر ييوو  1 :العنوونا  
النال و ت المتحودة , 22252ك ل فن ن   
 االمريك و 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 71  
 

 05  
 

  Trade Mark No.: 31714 30201:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
البرية , املشروابت ذري الكحولية: من اجل 

مونسرت انريجي كومباين : أبسم 
 ( ديالوير كوربوريشن)

In the name of: Monster Energy Company (a Delaware 
corporation)  

, كن ينوو , مننسووتر ييوو  1 :العنوونا  
النال و ت المتحودة , 22252ك ل فن ن   
 االمريك و 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 71  
 

 05  
 

  Trade Mark No.: 31714 30201:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
البرية , املشروابت ذري الكحولية: من اجل 

مونسرت انريجي كومباين : أبسم 
 ( ديالوير كوربوريشن)

In the name of: Monster Energy Company (a Delaware 
corporation)  

, كن ينوو , مننسووتر ييوو  1 :العنوونا  
النال و ت المتحودة , 22252ك ل فن ن   
 االمريك و 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 71  
 

 16  
 

  Trade Mark No.: 31718 62723:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 62 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 12/63/1627 :التاريخ 
مأكوالت , طعمة للحيواانت وللحيواانت االليفة: من اجل 
احلاصالت الزراعية ومنتجات البساتني , الشعري, للحيواانت

احليواانت احلية , صنفة يف فئات اخرىوالغاابت واحلبوب غري امل
، الفواكه واخلضروات الطازجة ، البذور ، النبااتت والزهور 

الطبيعية 
 In the name of: International . م.م.الشركة العاملية للمواد الغذائية ش: أبسم 

Foodstuffs Co. LLC  
: ب.ص, شارع الوحدة  1المنطقة الصناعية رقم  :العنوان 
 عربية المتحة  ، الشارقة، االمارات ال5114

 :عنوان التبليغ 
 /  

 :

 

  

 12  
 

  Trade Mark No.: 31720 62716:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 26 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 12/63/1627 :التاريخ 
, (غري الكحولية)خدمات لتوفري الطعام والشراب : من اجل 

, الكافيتريايت, موتيالت, الفنادق, أماكن اإلقامة املؤقتة
خدمات ) مطاعم, بيوت لالقامة, املقاهي, الكانتينات, املطاعم

ابرات االطعمة اخلفيفة , مطاعم اخلدمة الذاتية, (ذاتية
 In the name of: International . م.م.الشركة العاملية للمواد الغذائية ش: أبسم 

Foodstuffs Co. LLC  
: ب.ص, شارع الوحدة  1المنطقة الصناعية رقم  :العنوان 
 ، الشارقة، االمارات العربية المتحة  5114

/  :عنوان التبليغ 
  

 :
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بيوت , املقاهي, الكانتينات, املطاعم, الكافيتريايت
مطاعم اخلدمة , (خدمات ذاتية)مطاعم , لالقامة
ابرات االطعمة اخلفيفة , الياتية
الشركة العاملية للمواد : أبسم 

 . م.م.الغيائية ش
In the name of: International Foodstuffs Co. LLC  

 1المن،قووو الصوون د و   ووا  :العنوونا  
ا 1115: ب.ص, عووووووووو    الن ووووووووودة

 الش   وا االم  ات العر  و المتحدة 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 79  
 

  Trade Mark No.: 31721 30270:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 33 33 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
املشروابت الكحولية ما عدا البرية : من اجل 

مونسرت انريجي كومباين : أبسم 
 ( ديالوير كوربوريشن)

In the name of: Monster Energy Company (a Delaware 
corporation)  

, كن ينوو , مننسووتر ييوو  1 :العنوونا  
النال و ت المتحودة , 22252ك ل فن ن   
 االمريك و 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

399

400

401

بيوت , املقاهي, الكانتينات, املطاعم, الكافيتريايت
مطاعم اخلدمة , (خدمات ذاتية)مطاعم , لالقامة
ابرات االطعمة اخلفيفة , الياتية
الشركة العاملية للمواد : أبسم 

 . م.م.الغيائية ش
In the name of: International Foodstuffs Co. LLC  

 1المن،قووو الصوون د و   ووا  :العنوونا  
ا 1115: ب.ص, عووووووووو    الن ووووووووودة

 الش   وا االم  ات العر  و المتحدة 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 79  
 

  Trade Mark No.: 31721 30270:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 33 33 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
املشروابت الكحولية ما عدا البرية : من اجل 

مونسرت انريجي كومباين : أبسم 
 ( ديالوير كوربوريشن)

In the name of: Monster Energy Company (a Delaware 
corporation)  

, كن ينوو , مننسووتر ييوو  1 :العنوونا  
النال و ت المتحودة , 22252ك ل فن ن   
 االمريك و 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 76  
 

  Trade Mark No.: 31722 30277:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 33 33 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
املشروابت الكحولية ما عدا البرية : من اجل 

مونسرت انريجي كومباين : أبسم 
 ( ديالوير كوربوريشن)

In the name of: Monster Energy Company (a Delaware 
corporation)  

, كن ينوو , مننسووتر ييوو  1 :العنوونا  
النال و ت المتحودة , 22252ك ل فن ن   
 االمريك و 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 72  
 

 

 76  
 

  Trade Mark No.: 31722 30277:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 33 33 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 70/16/7102 :التاريخ 
املشروابت الكحولية ما عدا البرية : من اجل 

مونسرت انريجي كومباين : أبسم 
 ( ديالوير كوربوريشن)

In the name of: Monster Energy Company (a Delaware 
corporation)  

, كن ينوو , مننسووتر ييوو  1 :العنوونا  
النال و ت المتحودة , 22252ك ل فن ن   
 االمريك و 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 72  
 

  Trade Mark No.: 31724 30271:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 22/06/2017 77/16/7102 :التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى : من اجل 

تستعمل يف ذسل وكي املالبس، مستحضرات تنظيف 
وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزيوت عطرية، 

للشعر، منظفات ( لوشن)مستحضرات جتميل، ذسول 
أسنان؛ مناديل مبللة لألطفال؛ مناديل مبللة 

مبستحضرات التجميل 
التون قااي انسات : أبسم 

انكليات جيدا تيكاريت انونيم 
 سريكييت 

In the name of: Altunkaya Insaat Nakliyat Gida Ticaret 
Anonim Sirketi  

غ يا مختو   ب عو  ينلونا ا  :العننا  
 11  ووا  1: مريووز دموو   وو ل ن  ط 

 تري    –غ يا دنت ب 
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 79  
 

 72  
 

  Trade Mark No.: 31724 42273:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 4 :يف الصنف 

  Date: 22/06/2017 77/60/7622 :التاريخ 
رى تستعمل مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخ: من اجل 

يف غسل وكي املالبس، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي 
وكشط، صابون، عطور وزيوت عطرية، مستحضرات جتميل، 

للشعر، منظفات أسنان؛ مناديل مبللة لألطفال؛ ( لوشن)غسول 
مناديل مبللة مبستحضرات التجميل 

 In the name of: Altunkaya Insaat التون قااي انسات انكليات جيدا تيكاريت انونيم سريكييت : أبسم 
Nakliyat Gida Ticaret Anonim Sirketi  

غازي مختار باشا بولواري مركز  ملزق لزال ون    :العنوان 
 ترك ا  –غازي منتاب  44رلم  4: 

:   287.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
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402

  Trade Mark No.: 31724 30271:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 22/06/2017 77/16/7102 :التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى : من اجل 

تستعمل يف ذسل وكي املالبس، مستحضرات تنظيف 
وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزيوت عطرية، 

للشعر، منظفات ( لوشن)مستحضرات جتميل، ذسول 
أسنان؛ مناديل مبللة لألطفال؛ مناديل مبللة 

مبستحضرات التجميل 
التون قااي انسات : أبسم 

انكليات جيدا تيكاريت انونيم 
 سريكييت 

In the name of: Altunkaya Insaat Nakliyat Gida Ticaret 
Anonim Sirketi  

غ يا مختو   ب عو  ينلونا ا  :العننا  
 11  ووا  1: مريووز دموو   وو ل ن  ط 

 تري    –غ يا دنت ب 
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 79  
 

 78  
 

  Trade Mark No.: 31725 42273:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 3 :يف الصنف 

  Date: 21/06/2017 72/60/7622 :التاريخ 
مستحضرات صيدالنية وبيطرية، مستحضرات صحية : من اجل 

محية معدة لإلستعمال الطيب أو لغاايت طبية، مواد وأغذية 
البيطري وأغذية للرضع واألطفال، مكمالت للحمية الغذائية 
لإلنسان واحليوان؛ لصقات ومواد ضماد، مواد حشو األسنان 
ومشع طب األسنان، مطهرات، مستحضرات إلابدة احلشرات 
واحليواانت الضارة، مبيدات فطرايت ومبيدات أعشاب؛ 

كبار؛ فوط صحة لإلانث حفاضات أطفال؛ حفاضات ال
 In the name of: Altunkaya Insaat سريكييت  التون قااي انسات انكليات جيدا تيكاريت انونيم: أبسم 

Nakliyat Gida Ticaret Anonim Sirketi  
غازي مختار باشا بولواري مركز  ملزق لزال ون    :العنوان 

 ترك ا  –غازي منتاب  44رلم  4: 

:   287.بيت ساحور ص :يغ عنوان التبل

 

  

 72  
 

  Trade Mark No.: 31724 42273:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 4 :يف الصنف 

  Date: 22/06/2017 77/60/7622 :التاريخ 
رى تستعمل مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخ: من اجل 

يف غسل وكي املالبس، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي 
وكشط، صابون، عطور وزيوت عطرية، مستحضرات جتميل، 

للشعر، منظفات أسنان؛ مناديل مبللة لألطفال؛ ( لوشن)غسول 
مناديل مبللة مبستحضرات التجميل 

 In the name of: Altunkaya Insaat التون قااي انسات انكليات جيدا تيكاريت انونيم سريكييت : أبسم 
Nakliyat Gida Ticaret Anonim Sirketi  

غازي مختار باشا بولواري مركز  ملزق لزال ون    :العنوان 
 ترك ا  –غازي منتاب  44رلم  4: 

:   287.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
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404

  Trade Mark No.: 31724 30271:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 22/06/2017 77/16/7102 :التاريخ 
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى : من اجل 

تستعمل يف ذسل وكي املالبس، مستحضرات تنظيف 
وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزيوت عطرية، 

للشعر، منظفات ( لوشن)مستحضرات جتميل، ذسول 
أسنان؛ مناديل مبللة لألطفال؛ مناديل مبللة 

مبستحضرات التجميل 
التون قااي انسات : أبسم 

انكليات جيدا تيكاريت انونيم 
 سريكييت 

In the name of: Altunkaya Insaat Nakliyat Gida Ticaret 
Anonim Sirketi  

غ يا مختو   ب عو  ينلونا ا  :العننا  
 11  ووا  1: مريووز دموو   وو ل ن  ط 

 تري    –غ يا دنت ب 
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 79  
 

  Trade Mark No.: 31727 30272:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 14 01 :يف الصنف 

  Date: 22/06/2017 77/16/7102 :التاريخ 
الساعات؛ ساعات اليد؛ علب الساعات : من اجل 

؛ سوار الساعات؛ صناديق (اجزاء من الساعات)
اجملوهرات؛ ساعات حائط وساعات اجليب واليد 
الكهرابئية؛ آالت لساعات احلائط وساعات اجليب 

ت واليد؛ اجملوهرات؛ سبائك من معادن نفيسة؛ جموهرا
مقّلدة 
  In the name of: Li Xumiao يل اكسومياو : أبسم 

ا 6ا آليوووووور 5-6نم وووووور  :العنوووووونا  
يجنن سوو    يدا  ين وودينك ف ن لوو ر 
فووووووو لكا  ين تشووووووو نك د سوووووووتريك ا 

 ج   نك س ت ا جنان دينكا الص ر 
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 30  
 

 72  
 

  Trade Mark No.: 31726 42270:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 20 :يف الصنف 

  Date: 22/06/2017 77/60/7622 :التاريخ 
ن هذه الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة م: من اجل 

املواد وغري واردة يف فئات أخرى ؛ املطبوعات ؛ مواد جتليد 
الكتب؛ الصور الفوتوغرافية ؛ القرطاسية؛ مواد اللصق املستعملة 
يف القرطاسية أو لغاايت منزلية ؛ ومواد الفنانني ؛ فراشي الدهان 

؛ (عدا األاثث)أو التلوين ؛ اآلالت الكاتبة واللوازم املكتبية 
؛ مواد التغليف ( عدا األجهزة)والتدريس  مواد التوجيه
؛ حروف الطباعة ؛ (غري الواردة يف فئات أخرى)البالستيكية 
؛ مناديل من الورق (الرامسات)الكليشيهات 

 In the name of: Altunkaya Insaat التون قااي انسات انكليات جيدا تيكاريت انونيم سريكييت : أبسم 
Nakliyat Gida Ticaret Anonim Sirketi  

ولواري مركز  ملزق لزال ون   غازي مختار باشا ب :العنوان 
 ترك ا  –غازي منتاب  44رلم  4: 

:   287.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

  

 46  
 

  Trade Mark No.: 31727 42272:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 14 23 :يف الصنف 

  Date: 22/06/2017 77/60/7622 :التاريخ 
اجزاء من )الساعات؛ ساعات اليد؛ علب الساعات : من اجل 
؛ سوار الساعات؛ صناديق اجملوهرات؛ ساعات حائط (الساعات

وساعات اجليب واليد الكهرابئية؛ آالت لساعات احلائط 
عات اجليب واليد؛ اجملوهرات؛ سبائك من معادن نفيسة؛ وسا

جموهرات مقّلدة 
  In the name of: Li Xumiao يل اكسومياو : أبسم 

، زهونجسان رود، رونجدونج 6، آلين 7-6نلبر  :العنوان 
ف نجلززز ن فززز لج، رونجتيززز نج دجسزززترسيت،    زززانج  ززز ت ، 

  وانجدونج، الص ن 

:   287.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 31729 30275:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/06/2017 77/16/7102 :التاريخ 
كتب ، مواد تدريس عدا األجهزه : من اجل 

  In the name of: Karim Hani Mohammed Nazzal كارم هاين دمحم نزال : أبسم 
 ،ين فح   ا    فلس، ر  :العننا  

:  أبو فالح رام هللا فلسطني  :عنوان التبليغ 

 

 37  
 

  Trade Mark No.: 31731 30230:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 22/06/2017 77/16/7102 :التاريخ 
النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز : من اجل 

405

406

  Trade Mark No.: 31729 30275:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/06/2017 77/16/7102 :التاريخ 
كتب ، مواد تدريس عدا األجهزه : من اجل 

  In the name of: Karim Hani Mohammed Nazzal كارم هاين دمحم نزال : أبسم 
 ،ين فح   ا    فلس، ر  :العننا  

:  أبو فالح رام هللا فلسطني  :عنوان التبليغ 

 

 37  
 

  Trade Mark No.: 31731 30230:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 22/06/2017 77/16/7102 :التاريخ 
النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز : من اجل 

  Trade Mark No.: 31729 30275:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 22/06/2017 77/16/7102 :التاريخ 
كتب ، مواد تدريس عدا األجهزه : من اجل 

  In the name of: Karim Hani Mohammed Nazzal كارم هاين دمحم نزال : أبسم 
 ،ين فح   ا    فلس، ر  :العننا  

:  أبو فالح رام هللا فلسطني  :عنوان التبليغ 

 

 37  
 

  Trade Mark No.: 31731 30230:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 22/06/2017 77/16/7102 :التاريخ 
النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز : من اجل 

 23  
 

  Trade Mark No.: 31731 23723:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 23 :يف الصنف 

  Date: 22/06/2017 33/30/3337 :التاريخ 
النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز والتابيوكا : من اجل 

الدقيق واملستحضرات  -والساجور، وما يقوم مقام النب، املتة
 –اخلبز والكعك والفطائر واحللوايت –املصنوعة من احلبوب

 –مقبالت غذائية –مساحيق غذائية –اخلمرية ومسحوق اخلبيز
عسل  -البوظة –الثلج –على املثلجات -ة والطحينةاحلالو 

 –الفلفل –اخلردل –على امللح -النحل والعسل األسود
الشوكوالته واملغطسات  -الصلصة –اخلل –التوابل

 –العلكة –السكاكر -حبوب شوكوالته ملبسة –والبسكويت
. فوندان –قضامة سكرية –ملبس –مصاص األطفال –الراحة
 In the name of: shareket yabous farm ارم للصناعة والتسويق شركة يبوس ف: أبسم 

llsenaa wal tasweek  
 رام هللا  :العنوان 

:  رام هللا  :عنوان التبليغ 

 

  

 46  
 

  Trade Mark No.: 31727 42272:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 14 23 :يف الصنف 

  Date: 22/06/2017 77/60/7622 :التاريخ 
اجزاء من )الساعات؛ ساعات اليد؛ علب الساعات : من اجل 
؛ سوار الساعات؛ صناديق اجملوهرات؛ ساعات حائط (الساعات

وساعات اجليب واليد الكهرابئية؛ آالت لساعات احلائط 
عات اجليب واليد؛ اجملوهرات؛ سبائك من معادن نفيسة؛ وسا

جموهرات مقّلدة 
  In the name of: Li Xumiao يل اكسومياو : أبسم 

، زهونجسان رود، رونجدونج 6، آلين 7-6نلبر  :العنوان 
ف نجلززز ن فززز لج، رونجتيززز نج دجسزززترسيت،    زززانج  ززز ت ، 

  وانجدونج، الص ن 

:   287.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 
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407

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

 –اخلمرية ومسحوق اخلبيز –والفطائر واحللوايت
 -احلالوة والطحينة –مقبالت ذيائية –مساحيق ذيائية
سل النحل والعسل ع -البوظة –الثلج –على املثلجات

 –التوابل –الفلفل –اخلردل –على امللح -األسود
الشوكوالته واملغطسات  -الصلصة –اخلل

 –السكاكر -حبوب شوكوالته ملبسة –والبسكويت
قضامة  –ملبس –مصاص األطفال –الراحة –العلكة
. فوندان –سكرية
شركة يبوس فارم للصناعة : أبسم 

 والتسويق 
In the name of: shareket yabous farm llsenaa wal tasweek  

  ا     :العننا  
:  رام هللا  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31732 30237:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 28 79 :يف الصنف 

  Date: 29/06/2017 75/16/7102 :التاريخ 
لعب األطفال واأللعاب وأدوات اللعب؛ : من اجل 

لعب األطفال واأللعاب وأدوات اللعب االلكرتونية؛ 
لعب األطفال واأللعاب وأدوات اللعب املوسيقية؛ 

 3 
 

  Trade Mark No.: 31732 23723:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 28 32 :يف الصنف 

  Date: 29/06/2017 32/30/3337 :التاريخ 
لعب األطفال واأللعاب وأدوات اللعب؛ لعب : من اجل 

األطفال واأللعاب وأدوات اللعب االلكرتونية؛ لعب األطفال 
واأللعاب وأدوات اللعب املوسيقية؛ وحدات اللعب االلكرتونية 

د؛ األلعاب االلكرتونية اليت حتمل ابليد واألجهزة اليت حتمل ابلي
غري تلك املصممة لالستعمال مع شاشات عرض أو لوحات 
عرض خارجية؛ آالت ألعاب الفيديو الثابتة يف وضع قائم تلقائيا 
واليت تتضمن وسيلة عرض؛ االلعاب احلاسوبية االلكرتونية غري 

خارجية؛ تلك املصممة لالستعمال مع شاشات او لوحات عرض 
األجهزة اخلاصة ابأللعاب االلكرتونية غري تلك املصممة 
لالستعمال مع شاشات او لوحات عرض خارجية؛ ألعاب 
الفيديو غري تلك املصممة الستعمال مع شاشات او لوحات 
عرض خارجية؛ آالت ألعاب التسلية؛ أجهزة التسلية اليت 

 ال)تتضمن وسيلة عرض؛ احلواسيب على شكل لعب لألطفال 
؛ (ال تعمل)؛ اهلواتف املتحركة على شكل لعب لألطفال (تعمل

االجهزة االلكرتونية احملمولة ابليد على شكل لعب لألطفال؛ 
اآلالت الصوتية على شكل لعب لألطفال؛ الصناديق املوسيقية 
على شكل لعب لألطفال؛ األدوات املوسيقية على شكل لعب 

لألطفال  لألطفال؛ مشغالت التسجيالت على شكل لعب
لتشغيل النغمات واألشرطة؛ لعب األطفال اليت تعمل 

 23  
 

  Trade Mark No.: 31731 23723:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 23 :يف الصنف 

  Date: 22/06/2017 33/30/3337 :التاريخ 
النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز والتابيوكا : من اجل 

الدقيق واملستحضرات  -والساجور، وما يقوم مقام النب، املتة
 –اخلبز والكعك والفطائر واحللوايت –املصنوعة من احلبوب

 –مقبالت غذائية –مساحيق غذائية –اخلمرية ومسحوق اخلبيز
عسل  -البوظة –الثلج –على املثلجات -ة والطحينةاحلالو 

 –الفلفل –اخلردل –على امللح -النحل والعسل األسود
الشوكوالته واملغطسات  -الصلصة –اخلل –التوابل

 –العلكة –السكاكر -حبوب شوكوالته ملبسة –والبسكويت
. فوندان –قضامة سكرية –ملبس –مصاص األطفال –الراحة
 In the name of: shareket yabous farm ارم للصناعة والتسويق شركة يبوس ف: أبسم 

llsenaa wal tasweek  
 رام هللا  :العنوان 

:  رام هللا  :عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 31733 30233:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 44 11 :يف الصنف 

  Date: 29/06/2017 75/16/7102 :التاريخ 
اخلدمات الطبية، اخلدمات البيطرية، العناية : من اجل 

ابلصحة واجلمال لالنسان او احليواانت، مجيعها 
. 11مشمولة يف الصنف 

البوراتوار اتش ار أي : أبسم 
 فارما 

In the name of: Laboratoire HRA Pharma  

 15عريو فرنس و يدنناني   :العننا  
بووووووووو  يالا  55330 ي ي رين ووووووووو ا 

 فرنس  
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

 

 3  
 

408

 7  
 

  Trade Mark No.: 31733 30233:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 44 11 :يف الصنف 

  Date: 29/06/2017 75/16/7102 :التاريخ 
اخلدمات الطبية، اخلدمات البيطرية، العناية : من اجل 

ابلصحة واجلمال لالنسان او احليواانت، مجيعها 
. 11مشمولة يف الصنف 

البوراتوار اتش ار أي : أبسم 
 فارما 

In the name of: Laboratoire HRA Pharma  

 15عريو فرنس و يدنناني   :العننا  
بووووووووو  يالا  55330 ي ي رين ووووووووو ا 

 فرنس  
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

 

 3  
 

ابلبطارايت؛ آالت األلعاب املزودة إبخراج مرئي واملستعملة مع 
شاشات عرض أو لوحات عرض خارجية؛ آالت األلعاب املزودة 
إبخراج مرئي الثابتة يف وضع قائم تلقائيا؛ االلعاب احلاسوبية 

فاعلية لألطفال؛ ورق اللعب؛ التفاعلية واللعب احلاسوبية الت
. القطع واللوازم اخلاصة جبميع املنتجات السابق ذكرها

  .In the name of: Apple Inc . أبل انك: أبسم 
ب 41019انفينيوول لووووب تونو،ينوووب تنليفورنيوون  1 :العنوووان 

 الوالينت المتحدة األمويكية 

ب .عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون، ص :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,77

 :

 

  

 3 
 

  Trade Mark No.: 31732 23723:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 28 32 :يف الصنف 

  Date: 29/06/2017 32/30/3337 :التاريخ 
لعب األطفال واأللعاب وأدوات اللعب؛ لعب : من اجل 

األطفال واأللعاب وأدوات اللعب االلكرتونية؛ لعب األطفال 
واأللعاب وأدوات اللعب املوسيقية؛ وحدات اللعب االلكرتونية 

د؛ األلعاب االلكرتونية اليت حتمل ابليد واألجهزة اليت حتمل ابلي
غري تلك املصممة لالستعمال مع شاشات عرض أو لوحات 
عرض خارجية؛ آالت ألعاب الفيديو الثابتة يف وضع قائم تلقائيا 
واليت تتضمن وسيلة عرض؛ االلعاب احلاسوبية االلكرتونية غري 

خارجية؛ تلك املصممة لالستعمال مع شاشات او لوحات عرض 
األجهزة اخلاصة ابأللعاب االلكرتونية غري تلك املصممة 
لالستعمال مع شاشات او لوحات عرض خارجية؛ ألعاب 
الفيديو غري تلك املصممة الستعمال مع شاشات او لوحات 
عرض خارجية؛ آالت ألعاب التسلية؛ أجهزة التسلية اليت 

 ال)تتضمن وسيلة عرض؛ احلواسيب على شكل لعب لألطفال 
؛ (ال تعمل)؛ اهلواتف املتحركة على شكل لعب لألطفال (تعمل

االجهزة االلكرتونية احملمولة ابليد على شكل لعب لألطفال؛ 
اآلالت الصوتية على شكل لعب لألطفال؛ الصناديق املوسيقية 
على شكل لعب لألطفال؛ األدوات املوسيقية على شكل لعب 

لألطفال  لألطفال؛ مشغالت التسجيالت على شكل لعب
لتشغيل النغمات واألشرطة؛ لعب األطفال اليت تعمل 



274العدد العرشون 2017/11/7

  Trade Mark No.: 31734 30231:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 29/06/2017 75/16/7102 :التاريخ 
مستحضرات صيدلية وبيطرية، مستحضرات : من اجل 

صحية الذراض طبية، املطهرات، مستحضرات كيميائية 
لالستعمال الطيب او الصيديل، مجيعها مشمولة يف 

. 9الصنف 
البوراتوار اتش ار أي : أبسم 
 فارما 

In the name of: Laboratoire HRA Pharma  

 15عريو فرنس و يدنناني   :العننا  
بووووووووو  يالا  55330 ي ي رين ووووووووو ا 

 فرنس  
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

 

 71  
 

409

410

  Trade Mark No.: 31734 30231:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 29/06/2017 75/16/7102 :التاريخ 
مستحضرات صيدلية وبيطرية، مستحضرات : من اجل 

صحية الذراض طبية، املطهرات، مستحضرات كيميائية 
لالستعمال الطيب او الصيديل، مجيعها مشمولة يف 

. 9الصنف 
البوراتوار اتش ار أي : أبسم 
 فارما 

In the name of: Laboratoire HRA Pharma  

 15عريو فرنس و يدنناني   :العننا  
بووووووووو  يالا  55330 ي ي رين ووووووووو ا 

 فرنس  
عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,21ب .ص
 :

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 31754 30291:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :الصنف يف 

  Date: 02/07/2017 17/12/7102 :التاريخ 
انتاج شراب : من اجل 
عبد العزبز صدقي : أبسم 

 العارضة 
In the name of: Abed ALazeez arda  

: جنوووو ر جوووونال  -درابووووو  :العنوووونا  
3522552550  

: جنني جوال  -عرابة  :عنوان التبليغ 
1959295293  

 :

 

 77 
 

  Trade Mark No.: 31756 30296:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 03/07/2017 13/12/7102 :التاريخ 

  Trade Mark No.: 31754 30291:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :الصنف يف 

  Date: 02/07/2017 17/12/7102 :التاريخ 
انتاج شراب : من اجل 
عبد العزبز صدقي : أبسم 

 العارضة 
In the name of: Abed ALazeez arda  

: جنوووو ر جوووونال  -درابووووو  :العنوووونا  
3522552550  

: جنني جوال  -عرابة  :عنوان التبليغ 
1959295293  

 :

 

 77 
 

  Trade Mark No.: 31756 30296:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 03/07/2017 13/12/7102 :التاريخ 
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  Trade Mark No.: 31754 30291:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :الصنف يف 

  Date: 02/07/2017 17/12/7102 :التاريخ 
انتاج شراب : من اجل 
عبد العزبز صدقي : أبسم 

 العارضة 
In the name of: Abed ALazeez arda  

: جنوووو ر جوووونال  -درابووووو  :العنوووونا  
3522552550  

: جنني جوال  -عرابة  :عنوان التبليغ 
1959295293  

 :

 

 77 
 

  Trade Mark No.: 31756 30296:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 03/07/2017 13/12/7102 :التاريخ 

  Trade Mark No.: 31756 45713:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 50 :يف الصنف 

  Date: 03/07/2017 24/27/0257 :التاريخ 
إطارات السيارات؛ إطارات الدراجات اهلوائية؛ أغطية : من اجل 

وائية؛ أغطية اإلطارات؛ إطارات الدراجات النارية؛ اإلطارات اهل
رقع املطاط الالصقة لتصليح األانبيب الداخلية؛ األانبيب 
الداخلية للدراجات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية للدراجات 
النارية؛ األانبيب الداخلية لإلطارات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية 

إلطارات املركبات؛  لعجالت املركبات؛ األانبيب الداخلية
شبكات األمتعة للمركبات؛ اإلطارات اهلوائية؛ عدد التصليح 
لإلطارات الداخلية؛ اإلطارات املعدنية لعجالت املركبات؛ أغطية 
املقاعد للدراجات اهلوائية؛ أغطية املقاعد للدراجات النارية؛ 
أحزمة األمان ملقاعد املركبات؛ قطع املكابح؛ ممتصات الصدمات 

بات؛ محاالت الزالجات للسيارات؛ املسامري لإلطارات؛ للمرك
األواتد لإلطارات؛ إطارات عجالت املركبات؛ اإلطارات، 
الصلبة، لعجالت املركبات؛ قطع التصليح لتصليح اإلطارات؛ 

؛ قطع التصليح )األحزمة الدوارة(قطع التصليح للمركبات 
لية ؛ اإلطارات بدون أانبيب داخ)نوع اجلرارات(للمركبات 

للدراجات اهلوائية؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية للدراجات 
النارية؛ الصمامات إلطارات املركبات؛ إطارات عجالت 

. املركبات
 In the name of: Hankook Tire ، ليميتد .هانكوك اتير ورلدوايد كو: أبسم 

Worldwide Co., Ltd.  
، (دونوووووو  -ي كسوووووو   )رو،  -، توهووووووورا 300 :العنوووووو ا  
 ج  ، سوئ   ، جمه ري  ك ري   -ج نجن   

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
البرية  3370

 :
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  Trade Mark No.: 31757 30292:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 03/07/2017 13/12/7102 :التاريخ 
إطارات السيارات؛ إطارات الدراجات : من اجل 

اهلوائية؛ أذطية اإلطارات اهلوائية؛ أذطية اإلطارات؛ 
إطارات الدراجات النارية؛ رقع املطاط الالصقة 
لتصليح األانبيب الداخلية؛ األانبيب الداخلية 
للدراجات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية للدراجات 

وائية؛ األانبيب النارية؛ األانبيب الداخلية لإلطارات اهل
الداخلية لعجالت املركبات؛ األانبيب الداخلية 
إلطارات املركبات؛ شبكات األمتعة للمركبات؛ 
اإلطارات اهلوائية؛ عدد التصليح لإلطارات الداخلية؛ 
اإلطارات املعدنية لعجالت املركبات؛ أذطية املقاعد 
للدراجات اهلوائية؛ أذطية املقاعد للدراجات النارية؛ 

مة األمان ملقاعد املركبات؛ قطع املكابح؛ ممتصات أحز 
الصدمات للمركبات؛ محاالت الزالجات للسيارات؛ 
املسامري لإلطارات؛ األواتد لإلطارات؛ إطارات 
عجالت املركبات؛ اإلطارات، الصلبة، لعجالت 
املركبات؛ قطع التصليح لتصليح اإلطارات؛ قطع 

طع التصليح ؛ ق)األحزمة الدوارة(التصليح للمركبات 
؛ اإلطارات بدون أانبيب )نوع اجلرارات(للمركبات 

داخلية للدراجات اهلوائية؛ اإلطارات بدون أانبيب 
داخلية للدراجات النارية؛ الصمامات إلطارات 

. املركبات؛ إطارات عجالت املركبات

  Trade Mark No.: 31757 45717:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 50 :يف الصنف 

  Date: 03/07/2017 24/27/0257 :التاريخ 
إطارات السيارات؛ إطارات الدراجات اهلوائية؛ أغطية : من اجل 

اإلطارات اهلوائية؛ أغطية اإلطارات؛ إطارات الدراجات النارية؛ 
الداخلية؛ األانبيب رقع املطاط الالصقة لتصليح األانبيب 

الداخلية للدراجات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية للدراجات 
النارية؛ األانبيب الداخلية لإلطارات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية 
لعجالت املركبات؛ األانبيب الداخلية إلطارات املركبات؛ 
شبكات األمتعة للمركبات؛ اإلطارات اهلوائية؛ عدد التصليح 

لداخلية؛ اإلطارات املعدنية لعجالت املركبات؛ أغطية لإلطارات ا
املقاعد للدراجات اهلوائية؛ أغطية املقاعد للدراجات النارية؛ 
أحزمة األمان ملقاعد املركبات؛ قطع املكابح؛ ممتصات الصدمات 
للمركبات؛ محاالت الزالجات للسيارات؛ املسامري لإلطارات؛ 

ركبات؛ اإلطارات، األواتد لإلطارات؛ إطارات عجالت امل
الصلبة، لعجالت املركبات؛ قطع التصليح لتصليح اإلطارات؛ 

؛ قطع التصليح )األحزمة الدوارة(قطع التصليح للمركبات 
؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية )نوع اجلرارات(للمركبات 

للدراجات اهلوائية؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية للدراجات 
ت املركبات؛ إطارات عجالت النارية؛ الصمامات إلطارا

. املركبات
 In the name of: Hankook Tire ، ليميتد .هانكوك اتير ورلدوايد كو: أبسم 

Worldwide Co., Ltd.  
، (دونوووووو  -ي كسوووووو   )رو،  -، توهووووووورا 300 :العنوووووو ا  
 ج  ، سوئ   ، جمه ري  ك ري   -ج نجن   

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  3370

 :
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هانكوك اتير ورلدوايد  : أبسم 
 ، ليميتد .كو

In the name of: Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.  

 يا  -ا ت ي ووووووووورا 100 :العنووووووووونا  
جون ا  -ا ج ن نو   (دين  -ينيس   )

 س  نل ا جمين يو ين يو 
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :
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  Trade Mark No.: 31758 30299:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 03/07/2017 13/12/7102 :التاريخ 
إطارات السيارات؛ إطارات الدراجات : من اجل 

اهلوائية؛ أذطية اإلطارات اهلوائية؛ أذطية اإلطارات؛ 
إطارات الدراجات النارية؛ رقع املطاط الالصقة 
لتصليح األانبيب الداخلية؛ األانبيب الداخلية 
للدراجات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية للدراجات 

وائية؛ األانبيب النارية؛ األانبيب الداخلية لإلطارات اهل
الداخلية لعجالت املركبات؛ األانبيب الداخلية 
إلطارات املركبات؛ شبكات األمتعة للمركبات؛ 
اإلطارات اهلوائية؛ عدد التصليح لإلطارات الداخلية؛ 
اإلطارات املعدنية لعجالت املركبات؛ أذطية املقاعد 

  Trade Mark No.: 31758 45715:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 50 :يف الصنف 

  Date: 03/07/2017 24/27/0257 :التاريخ 
إطارات السيارات؛ إطارات الدراجات اهلوائية؛ أغطية : من اجل 

اإلطارات اهلوائية؛ أغطية اإلطارات؛ إطارات الدراجات النارية؛ 
رقع املطاط الالصقة لتصليح األانبيب الداخلية؛ األانبيب 
الداخلية للدراجات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية للدراجات 

األانبيب الداخلية لإلطارات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية  النارية؛
لعجالت املركبات؛ األانبيب الداخلية إلطارات املركبات؛ 
شبكات األمتعة للمركبات؛ اإلطارات اهلوائية؛ عدد التصليح 
لإلطارات الداخلية؛ اإلطارات املعدنية لعجالت املركبات؛ أغطية 

املقاعد للدراجات النارية؛  املقاعد للدراجات اهلوائية؛ أغطية
أحزمة األمان ملقاعد املركبات؛ قطع املكابح؛ ممتصات الصدمات 
للمركبات؛ محاالت الزالجات للسيارات؛ املسامري لإلطارات؛ 
األواتد لإلطارات؛ إطارات عجالت املركبات؛ اإلطارات، 
الصلبة، لعجالت املركبات؛ قطع التصليح لتصليح اإلطارات؛ 

؛ قطع التصليح )األحزمة الدوارة(للمركبات  قطع التصليح
؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية )نوع اجلرارات(للمركبات 

للدراجات اهلوائية؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية للدراجات 
النارية؛ الصمامات إلطارات املركبات؛ إطارات عجالت 

. املركبات

هانكوك اتير ورلدوايد  : أبسم 
 ، ليميتد .كو

In the name of: Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.  

رو،  -، توهووووووووووورا 300 :العنوووووووووو ا  
جو  ،  -، ج نجن   (دون  -ي كس   )

 سوئ   ، جمه ري  ك ري  
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

البرية  3370ب .ص 
 :
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للدراجات اهلوائية؛ أذطية املقاعد للدراجات النارية؛ 
مة األمان ملقاعد املركبات؛ قطع املكابح؛ ممتصات أحز 

الصدمات للمركبات؛ محاالت الزالجات للسيارات؛ 
املسامري لإلطارات؛ األواتد لإلطارات؛ إطارات 
عجالت املركبات؛ اإلطارات، الصلبة، لعجالت 
املركبات؛ قطع التصليح لتصليح اإلطارات؛ قطع 

طع التصليح ؛ ق)األحزمة الدوارة(التصليح للمركبات 
؛ اإلطارات بدون أانبيب )نوع اجلرارات(للمركبات 

داخلية للدراجات اهلوائية؛ اإلطارات بدون أانبيب 
داخلية للدراجات النارية؛ الصمامات إلطارات 

. املركبات؛ إطارات عجالت املركبات
هانكوك اتير ورلدوايد  : أبسم 

 ، ليميتد .كو
In the name of: Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.  

 يا  -ا ت ي ووووووووورا 100 :العنووووووووونا  
جون ا  -ا ج ن نو   (دين  -ينيس   )

 س  نل ا جمين يو ين يو 
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :التبليغ عنوان 

 البرية  1127ب .ص 
 :
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  Trade Mark No.: 31759 45719:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 50 :يف الصنف 

  Date: 03/07/2017 24/27/0257 :التاريخ 
إطارات السيارات؛ إطارات الدراجات اهلوائية؛ أغطية : من اجل 

طارات اهلوائية؛ أغطية اإلطارات؛ إطارات الدراجات النارية؛ اإل
رقع املطاط الالصقة لتصليح األانبيب الداخلية؛ األانبيب 
الداخلية للدراجات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية للدراجات 
النارية؛ األانبيب الداخلية لإلطارات اهلوائية؛ األانبيب الداخلية 

الداخلية إلطارات املركبات؛  لعجالت املركبات؛ األانبيب
شبكات األمتعة للمركبات؛ اإلطارات اهلوائية؛ عدد التصليح 
لإلطارات الداخلية؛ اإلطارات املعدنية لعجالت املركبات؛ أغطية 
املقاعد للدراجات اهلوائية؛ أغطية املقاعد للدراجات النارية؛ 

مات أحزمة األمان ملقاعد املركبات؛ قطع املكابح؛ ممتصات الصد
للمركبات؛ محاالت الزالجات للسيارات؛ املسامري لإلطارات؛ 
األواتد لإلطارات؛ إطارات عجالت املركبات؛ اإلطارات، 
الصلبة، لعجالت املركبات؛ قطع التصليح لتصليح اإلطارات؛ 

؛ قطع التصليح )األحزمة الدوارة(قطع التصليح للمركبات 
انبيب داخلية ؛ اإلطارات بدون أ)نوع اجلرارات(للمركبات 

للدراجات اهلوائية؛ اإلطارات بدون أانبيب داخلية للدراجات 
النارية؛ الصمامات إلطارات املركبات؛ إطارات عجالت 

. املركبات
 In the name of: Hankook Tire ، ليميتد .هانكوك اتير ورلدوايد كو: أبسم 

Worldwide Co., Ltd.  
، (دونوووووو  -ي كسوووووو   )رو،  -، توهووووووورا 300 :العنوووووو ا  
 ج  ، سوئ   ، جمه ري  ك ري   -ج نجن   

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  3370

 :
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  Trade Mark No.: 31760 30261:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 03/07/2017 13/12/7102 :التاريخ 
, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او , النشاط املكتيب
تنظيم , االنشطة التجارية لشركات صناعية او جتارية

, املعارض التجارية للغاايت االعالنية او التجارية
اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة جتارية من 

, الت التجارية للعمالءخالل اصدار بطاقات احمل
خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج 

خدمات عرض , حترير النصوص االعالنية, املبيعات
خدمات املساعدة لتشغيل شركة جتارية على مبدأ , عامة

الطراف )ترويج املبيعات , عرض املنتوجات, االمتياز
ترويج وخدمات , املبيعات يف مزادات عامة, (اخرى

خدمات املساعدة لالنشطة , ة مراكز التسوقادار 
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل 

, وكاالت االسترياد والتصدير, شبكات اتصاالت عاملية
خدمات , االعالن املباشر على شبكة كمبيوترات

شراء املنتوجات واخلدمات )التوريد لالطراف االخرى 
امللفات  ادارة, 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, بقواعد بياانت حاسو 

415
  

  Trade Mark No.: 31760 45732:جارية رقم العالمة الت
  In Class: 35 41 :يف الصنف 

  Date: 03/07/2017 24/27/0257 :التاريخ 
النشاط , ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية , املكتيب
نظيم املعارض التجارية للغاايت ت, لشركات صناعية او جتارية

اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة , االعالنية او التجارية
, جتارية من خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء

حترير , خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج املبيعات
خدمات املساعدة , خدمات عرض عامة, النصوص االعالنية

ترويج , عرض املنتوجات, شغيل شركة جتارية على مبدأ االمتيازلت
ترويج , املبيعات يف مزادات عامة, (الطراف اخرى)املبيعات 

خدمات املساعدة لالنشطة , وخدمات ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل شبكات 

العالن املباشر ا, وكاالت االسترياد والتصدير, اتصاالت عاملية
شراء )خدمات التوريد لالطراف االخرى , على شبكة كمبيوترات

ادارة , توزيع العينات, (املنتوجات واخلدمات لشركات اخرى
, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة, امللفات احملوسبة

أتجري املساحات , اتجري االت البيع, وكاالت االعالانت
املساعدة يف إدارة , لدعاية واإلعالننشر مواد ا, اإلعالنية
, البحث عن املعلومات لالخرين يف ملفات حاسوب, األعمال

حتضري , النسخ, جتميع املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب
املساعدة يف إدارة األعمال التجارية أو , أعمدة الدعاية واإلعالن

, باشراإلعالن ابلربيد امل, إدارة أعمال فناين التمثيل, الصناعية
, دراسات السوق, نسخ الواثئق, حتديث مواد الدعاية واإلعالن

إستطالعات , الدعاية واإلعالن اخلارجي, لصق اإلعالانت
نشر نصوص , تنظيم املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب, الرأي
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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

ظيم املعلومات يف تن, إستطالعات الرأي, اخلارجي
نشر نصوص الدعاية , قواعد بياانت حاسوب

, وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, واإلعالن
, خدمات البيع ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة كانت

خدمات جتميع تشكيلة من السلع لصاحل الغري، وذلك 
لتمكني عامة الزابئن من معاينتها و شرائها 

انداسرتاي دي ديزينو : أبسم 
, انديتيكس. )ايه.اس, تكستيل

 .( ايه.اس

In the name of: Industria de Diseno Textil, S.A. (Inditex, 
S.A.)  

, اف ن وودا دا ال دي نت سوو ن   :العنونا  
 15112, اد ف سووووووووووو ن انوووووووووووديت كال

 اس  ن   , ا   ين ين , اكست كسن
/  :عنوان التبليغ 

  
 :
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  Trade Mark No.: 31761 30260:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 
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خدمات , وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, الدعاية واإلعالن
خدمات جتميع , يقة كانتالبيع ابجلملة وابلتجزئة ابي طر 

تشكيلة من السلع لصاحل الغري، وذلك لتمكني عامة الزابئن من 
معاينتها و شرائها 

, انديتيكس. )ايه.اس, انداسرتاي دي ديزينو تكستيل: أبسم 
 .( ايه.اس

In the name of: Industria de Diseno 
Textil, S.A. (Inditex, S.A.)  

, اديفوسوو  انوديكو  , افونودا دي ال ديب ت سو    :العن ا  
 اسب نو  , ايه ك رون , اكسكو س  35351

/  :عنوان التبليغ 
  

 :
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  Trade Mark No.: 31761 45735:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 41 :صنف يف ال

  Date: 03/07/2017 24/27/0257 :التاريخ 
النشاط , ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية , املكتيب
تنظيم املعارض التجارية للغاايت , لشركات صناعية او جتارية

اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة , ريةاالعالنية او التجا
, جتارية من خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء

حترير , خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج املبيعات
خدمات املساعدة , خدمات عرض عامة, النصوص االعالنية

ترويج , تعرض املنتوجا, لتشغيل شركة جتارية على مبدأ االمتياز
ترويج , املبيعات يف مزادات عامة, (الطراف اخرى)املبيعات 

خدمات املساعدة لالنشطة , وخدمات ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل شبكات 

االعالن املباشر , وكاالت االسترياد والتصدير, اتصاالت عاملية
شراء )لالطراف االخرى  خدمات التوريد, على شبكة كمبيوترات

ادارة , توزيع العينات, (املنتوجات واخلدمات لشركات اخرى
, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة, امللفات احملوسبة

أتجري املساحات , اتجري االت البيع, وكاالت االعالانت
املساعدة يف إدارة , نشر مواد الدعاية واإلعالن, اإلعالنية
, ث عن املعلومات لالخرين يف ملفات حاسوبالبح, األعمال

حتضري , النسخ, جتميع املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب
املساعدة يف إدارة األعمال التجارية أو , أعمدة الدعاية واإلعالن

, اإلعالن ابلربيد املباشر, إدارة أعمال فناين التمثيل, الصناعية
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انداسرتاي دي ديزينو : أبسم 
, انديتيكس. )ايه.اس, تكستيل

 .( ايه.اس

In the name of: Industria de Diseno Textil, S.A. (Inditex, 
S.A.)  

, اف ن وودا دا ال دي نت سوو ن   :العنونا  
 15112, اد ف سووووووووووو ن انوووووووووووديت كال

 اس  ن   , ا   ين ين , اكست كسن
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 79  
 

  Trade Mark No.: 31762 30267:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 03/07/2017 13/12/7102 :التاريخ 
مالبس , املالبس وألبسة القدم وأذطية الرأس: من اجل 

صدرايت لالطفال ذري , سائقي السيارات والدراجات
, مباذل, (مالبس)اربطة رأس , مصنوعة من الورق

اذطية الراس , مالبس السباحة, مالبس احلمام
سراويل اطفال من , االوشحة, لالستحمام والصنادل

, الشاطىءاحيية رايضية واحيية , ايقات واقية, النسيج
احزمة , (مالبس)احزمة , شاالت, (مالبس)برانس 
ربطات , بدالت رطبة للتزجل على املاء, (مالبس)للنقود 
, نطق, (مالبس داخلية)مشدات للنساء , العنق

417

, دراسات السوق ,نسخ الواثئق, حتديث مواد الدعاية واإلعالن
إستطالعات , الدعاية واإلعالن اخلارجي, لصق اإلعالانت

نشر نصوص , تنظيم املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب, الرأي
خدمات , وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, الدعاية واإلعالن

خدمات جتميع , البيع ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة كانت
، وذلك لتمكني عامة الزابئن من تشكيلة من السلع لصاحل الغري

معاينتها و شرائها 
و انداسرتاي دي ديزين: أبسم 

, انديتيكس. )ايه.اس, تكستيل
 .( ايه.اس

In the name of: Industria de Diseno Textil, S.A. (Inditex, 
S.A.)  

, افونودا دي ال ديب ت سوو    :العن ا  
 35351, اديفوسووووووووووووو  انووووووووووووديكو  

 اسب نو  , ايه ك رون , اكسكو س 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

  

 05  
 

  Trade Mark No.: 31762 45730:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 01 :يف الصنف 

  Date: 03/07/2017 24/27/0257 :التاريخ 
مالبس سائقي , املالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس: من اجل 

, صدرايت لالطفال غري مصنوعة من الورق, السيارات والدراجات
, مالبس السباحة, مالبس احلمام, مباذل, (مالبس)اربطة رأس 

سراويل اطفال من , االوشحة, اغطية الراس لالستحمام والصنادل
برانس , احذية رايضية واحذية الشاطىء, واقيةايقات , النسيج

, (مالبس)احزمة للنقود , (مالبس)احزمة , شاالت, (مالبس)
مشدات للنساء , ربطات العنق, بدالت رطبة للتزجل على املاء

اغطية )قبعات , االوشحة, شاالت الفرو, نطق, (مالبس داخلية)
دات مش, مالبس للوقاية من املاء, (مالبس)قفافيز , (الراس
مناديل خمرمة , جوارب قصرية, جوارب طويلة, طرحات, للنساء

, نعال للباس القدم, بيجامات, (مالبس)فرو , (مناديل للرقبة)
, محاالت للبنطلوانت, (مالبس)مخر , كعوب لالحذية او اجلوارب

, قمصان داخلية للرجال, (مالبس)ايقات , مالبس للمواليد
, زمامات األكمام, ل داخليةنعا, (مالبس)أغطية لألذنني , كفوف

, البسة الشاطىء, واقيات مالبس, (مالبس)عصاابت للمعصم 
, مالبس ضيقة, تنانري حتتية, محاالت للجوارب, جيوب املالبس

, بزات نظامية, مالبس للحفالت التنكرية, (مالبس)مراييل 
أربطة , أحذية خشبية, أخفاف مطاطية, أطراف أمامية للقبعات

أدوات , أحذية أو صنادل من نسيج احللفاء, معاطف, للجوارب
, أخفاف إستحمام, روب احلمام, مانعة النزالق األحذية

أغطية ال , برييهات, مالبس نسائية داخلية, جالبيب, افرهوالت

 07  
 

  Trade Mark No.: 31761 45735:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 41 :صنف يف ال

  Date: 03/07/2017 24/27/0257 :التاريخ 
النشاط , ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية , املكتيب
تنظيم املعارض التجارية للغاايت , لشركات صناعية او جتارية

اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة , ريةاالعالنية او التجا
, جتارية من خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء

حترير , خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج املبيعات
خدمات املساعدة , خدمات عرض عامة, النصوص االعالنية

ترويج , تعرض املنتوجا, لتشغيل شركة جتارية على مبدأ االمتياز
ترويج , املبيعات يف مزادات عامة, (الطراف اخرى)املبيعات 

خدمات املساعدة لالنشطة , وخدمات ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل شبكات 

االعالن املباشر , وكاالت االسترياد والتصدير, اتصاالت عاملية
شراء )لالطراف االخرى  خدمات التوريد, على شبكة كمبيوترات

ادارة , توزيع العينات, (املنتوجات واخلدمات لشركات اخرى
, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة, امللفات احملوسبة

أتجري املساحات , اتجري االت البيع, وكاالت االعالانت
املساعدة يف إدارة , نشر مواد الدعاية واإلعالن, اإلعالنية
, ث عن املعلومات لالخرين يف ملفات حاسوبالبح, األعمال

حتضري , النسخ, جتميع املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب
املساعدة يف إدارة األعمال التجارية أو , أعمدة الدعاية واإلعالن

, اإلعالن ابلربيد املباشر, إدارة أعمال فناين التمثيل, الصناعية
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فرعات , ابواط, أحذية ذات أربطة, تسخن كهرابئيًا لتدفئة القدمني
ازم معدنية لو , أحذية نصفية, رصائع ألحذية كرة القدم, األحذية
, كعوب لألحذية, سيور لألحذية, زخارف لباس القدم, لألحذية

ايقات , قمصان, سراويل داخلية, (مالبس)سراويل داخلية 
قمصان , (صدر القميص)صدارات , صدر القميص, قمصان

, صدرايت, صدارات, (مالبس داخلية)صدارات , نصف كم
من جاكيتات , صدارات لصيد السمك, (مالبس)اجلاكيتات 

قمصان داخلية , (مالبس)قمصان مسرولة , (مالبس)الصوف 
مالبس , ايقات قابلة للفك, املالبس اجلاهزة, (مالبس داخلية)

, التنانري, طواقي االستحمام, مالبس من جلد مّقلد, جلدية
معاطف , معاطف خارجية, (اجزاء من مالبس)بطاانت جاهزة 

أثواب من , دنيةأحذية للرايضة الب, (مالبس)جالبيات , خفيفة
أغطية , أزايء للخدم, السرتات, كنزات صوفية, (مالبس)الصوف 

, جيوب مربعة, فرعات لباس القدم, (مالبس)لتدفئة اليدين 
طماقات , طماقات, بنطلوانت, أوشحة, جاكيتات مقلنسة

مالبس حمبوكة , مالبس حمبوكة, (اغطية للساق)طماقات , للكاحل
مالبس , مالبس خارجية, نيةمالبس للرايضة البد, (مالبس)

, قبعات, سراويل داخلية, (لباس هندي)ساري , الصنادل, داخلية
, سيور للطماق, أثواب فضفاضة, (مخار او حجاب)أغطية وجه 

االحذية , االحذية, أخفاف, بدالت, عمائم, أحزمة للبنطلوانت
الرايضية 

, انديتيكس. )ايه.اس, انداسرتاي دي ديزينو تكستيل: أبسم 
 .( ايه.اس

In the name of: Industria de Diseno 
Textil, S.A. (Inditex, S.A.)  

, فوسووو  انووديكو  ادي, افونووودا دي ال ديب ت سووو    :العنوو ا  
 اسب نو  , ايه ك رون , اكسكو س  35351

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

  

 05  
 

  Trade Mark No.: 31762 45730:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 01 :يف الصنف 

  Date: 03/07/2017 24/27/0257 :التاريخ 
مالبس سائقي , املالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس: من اجل 

, صدرايت لالطفال غري مصنوعة من الورق, السيارات والدراجات
, مالبس السباحة, مالبس احلمام, مباذل, (مالبس)اربطة رأس 

سراويل اطفال من , االوشحة, اغطية الراس لالستحمام والصنادل
برانس , احذية رايضية واحذية الشاطىء, واقيةايقات , النسيج

, (مالبس)احزمة للنقود , (مالبس)احزمة , شاالت, (مالبس)
مشدات للنساء , ربطات العنق, بدالت رطبة للتزجل على املاء

اغطية )قبعات , االوشحة, شاالت الفرو, نطق, (مالبس داخلية)
دات مش, مالبس للوقاية من املاء, (مالبس)قفافيز , (الراس
مناديل خمرمة , جوارب قصرية, جوارب طويلة, طرحات, للنساء

, نعال للباس القدم, بيجامات, (مالبس)فرو , (مناديل للرقبة)
, محاالت للبنطلوانت, (مالبس)مخر , كعوب لالحذية او اجلوارب

, قمصان داخلية للرجال, (مالبس)ايقات , مالبس للمواليد
, زمامات األكمام, ل داخليةنعا, (مالبس)أغطية لألذنني , كفوف

, البسة الشاطىء, واقيات مالبس, (مالبس)عصاابت للمعصم 
, مالبس ضيقة, تنانري حتتية, محاالت للجوارب, جيوب املالبس

, بزات نظامية, مالبس للحفالت التنكرية, (مالبس)مراييل 
أربطة , أحذية خشبية, أخفاف مطاطية, أطراف أمامية للقبعات

أدوات , أحذية أو صنادل من نسيج احللفاء, معاطف, للجوارب
, أخفاف إستحمام, روب احلمام, مانعة النزالق األحذية

أغطية ال , برييهات, مالبس نسائية داخلية, جالبيب, افرهوالت
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انداسرتاي دي ديزينو : أبسم 
, انديتيكس. )ايه.اس, تكستيل

 .( ايه.اس

In the name of: Industria de Diseno Textil, S.A. (Inditex, 
S.A.)  

, اف ن وودا دا ال دي نت سوو ن   :العنونا  
 15112, اد ف سووووووووووو ن انوووووووووووديت كال

 اس  ن   , ا   ين ين , اكست كسن
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 79  
 

  Trade Mark No.: 31762 30267:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 03/07/2017 13/12/7102 :التاريخ 
مالبس , املالبس وألبسة القدم وأذطية الرأس: من اجل 

صدرايت لالطفال ذري , سائقي السيارات والدراجات
, مباذل, (مالبس)اربطة رأس , مصنوعة من الورق

اذطية الراس , مالبس السباحة, مالبس احلمام
سراويل اطفال من , االوشحة, لالستحمام والصنادل

, الشاطىءاحيية رايضية واحيية , ايقات واقية, النسيج
احزمة , (مالبس)احزمة , شاالت, (مالبس)برانس 
ربطات , بدالت رطبة للتزجل على املاء, (مالبس)للنقود 
, نطق, (مالبس داخلية)مشدات للنساء , العنق

418

 09  
 

  Trade Mark No.: 31763 45734:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 41 :يف الصنف 

  Date: 03/07/2017 24/27/0257 :التاريخ 
النشاط , ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية , املكتيب
تنظيم املعارض التجارية للغاايت , ية او جتاريةلشركات صناع

اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة , االعالنية او التجارية
, جتارية من خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء

حترير , خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج املبيعات
مات املساعدة خد, خدمات عرض عامة, النصوص االعالنية

ترويج , عرض املنتوجات, لتشغيل شركة جتارية على مبدأ االمتياز
ترويج , املبيعات يف مزادات عامة, (الطراف اخرى)املبيعات 

خدمات املساعدة لالنشطة , وخدمات ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل شبكات 

االعالن املباشر , اد والتصديروكاالت االستري , اتصاالت عاملية
شراء )خدمات التوريد لالطراف االخرى , على شبكة كمبيوترات

ادارة , توزيع العينات, (املنتوجات واخلدمات لشركات اخرى
, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة, امللفات احملوسبة

, نيةأتجري املساحات اإلعال, اتجري االت البيع, وكاالت االعالانت
البحث , املساعدة يف إدارة األعمال, نشر مواد الدعاية واإلعالن

جتميع املعلومات يف , عن املعلومات لالخرين يف ملفات حاسوب
, حتضري أعمدة الدعاية واإلعالن, النسخ, قواعد بياانت حاسوب

إدارة أعمال , املساعدة يف إدارة األعمال التجارية أو الصناعية
حتديث مواد الدعاية , عالن ابلربيد املباشراإل, فناين التمثيل

فرعات , ابواط, أحذية ذات أربطة, تسخن كهرابئيًا لتدفئة القدمني
ازم معدنية لو , أحذية نصفية, رصائع ألحذية كرة القدم, األحذية
, كعوب لألحذية, سيور لألحذية, زخارف لباس القدم, لألحذية

ايقات , قمصان, سراويل داخلية, (مالبس)سراويل داخلية 
قمصان , (صدر القميص)صدارات , صدر القميص, قمصان

, صدرايت, صدارات, (مالبس داخلية)صدارات , نصف كم
من جاكيتات , صدارات لصيد السمك, (مالبس)اجلاكيتات 

قمصان داخلية , (مالبس)قمصان مسرولة , (مالبس)الصوف 
مالبس , ايقات قابلة للفك, املالبس اجلاهزة, (مالبس داخلية)

, التنانري, طواقي االستحمام, مالبس من جلد مّقلد, جلدية
معاطف , معاطف خارجية, (اجزاء من مالبس)بطاانت جاهزة 

أثواب من , دنيةأحذية للرايضة الب, (مالبس)جالبيات , خفيفة
أغطية , أزايء للخدم, السرتات, كنزات صوفية, (مالبس)الصوف 

, جيوب مربعة, فرعات لباس القدم, (مالبس)لتدفئة اليدين 
طماقات , طماقات, بنطلوانت, أوشحة, جاكيتات مقلنسة

مالبس حمبوكة , مالبس حمبوكة, (اغطية للساق)طماقات , للكاحل
مالبس , مالبس خارجية, نيةمالبس للرايضة البد, (مالبس)

, قبعات, سراويل داخلية, (لباس هندي)ساري , الصنادل, داخلية
, سيور للطماق, أثواب فضفاضة, (مخار او حجاب)أغطية وجه 

االحذية , االحذية, أخفاف, بدالت, عمائم, أحزمة للبنطلوانت
الرايضية 

, انديتيكس. )ايه.اس, انداسرتاي دي ديزينو تكستيل: أبسم 
 .( ايه.اس

In the name of: Industria de Diseno 
Textil, S.A. (Inditex, S.A.)  

, فوسووو  انووديكو  ادي, افونووودا دي ال ديب ت سووو    :العنوو ا  
 اسب نو  , ايه ك رون , اكسكو س  35351

/  :عنوان التبليغ 
  

 :
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, لصق اإلعالانت, دراسات السوق, نسخ الواثئق, واإلعالن
تنظيم املعلومات , إستطالعات الرأي, الدعاية واإلعالن اخلارجي

, نشر نصوص الدعاية واإلعالن, يف قواعد بياانت حاسوب
خدمات البيع ابجلملة , وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع

خدمات جتميع تشكيلة من السلع , ابلتجزئة ابي طريقة كانتو 
لصاحل الغري، وذلك لتمكني عامة الزابئن من معاينتها و شرائها 

, انديتيكس. )ايه.اس, انداسرتاي دي ديزينو تكستيل: أبسم 
 .( ايه.اس

In the name of: Industria de Diseno 
Textil, S.A. (Inditex, S.A.)  

, اديفوسووو  انووديكو  , افونووودا دي ال ديب ت سووو    :العنوو ا  
 نو  اسب , ايه ك رون , اكسكو س  35351

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

  

 09  
 

  Trade Mark No.: 31763 45734:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 41 :يف الصنف 

  Date: 03/07/2017 24/27/0257 :التاريخ 
النشاط , ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية , املكتيب
تنظيم املعارض التجارية للغاايت , ية او جتاريةلشركات صناع

اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة , االعالنية او التجارية
, جتارية من خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء

حترير , خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج املبيعات
مات املساعدة خد, خدمات عرض عامة, النصوص االعالنية

ترويج , عرض املنتوجات, لتشغيل شركة جتارية على مبدأ االمتياز
ترويج , املبيعات يف مزادات عامة, (الطراف اخرى)املبيعات 

خدمات املساعدة لالنشطة , وخدمات ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل شبكات 

االعالن املباشر , اد والتصديروكاالت االستري , اتصاالت عاملية
شراء )خدمات التوريد لالطراف االخرى , على شبكة كمبيوترات

ادارة , توزيع العينات, (املنتوجات واخلدمات لشركات اخرى
, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة, امللفات احملوسبة

, نيةأتجري املساحات اإلعال, اتجري االت البيع, وكاالت االعالانت
البحث , املساعدة يف إدارة األعمال, نشر مواد الدعاية واإلعالن

جتميع املعلومات يف , عن املعلومات لالخرين يف ملفات حاسوب
, حتضري أعمدة الدعاية واإلعالن, النسخ, قواعد بياانت حاسوب

إدارة أعمال , املساعدة يف إدارة األعمال التجارية أو الصناعية
حتديث مواد الدعاية , عالن ابلربيد املباشراإل, فناين التمثيل
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انداسرتاي دي ديزينو : أبسم 
, انديتيكس. )ايه.اس, تكستيل

 .( ايه.اس

In the name of: Industria de Diseno Textil, S.A. (Inditex, 
S.A.)  

, اف ن وودا دا ال دي نت سوو ن   :العنونا  
 15112, اد ف سووووووووووو ن انوووووووووووديت كال

 اس  ن   , ا   ين ين , اكست كسن
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 31  
 

  Trade Mark No.: 31764 30261:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 03/07/2017 13/12/7102 :التاريخ 
مالبس , املالبس وألبسة القدم وأذطية الرأس: من اجل 

صدرايت لالطفال ذري , سائقي السيارات والدراجات
, مباذل, (مالبس)اربطة رأس , مصنوعة من الورق

اذطية الراس , مالبس السباحة, مالبس احلمام
سراويل اطفال من , االوشحة, لالستحمام والصنادل

, الشاطىءاحيية رايضية واحيية , ايقات واقية, النسيج
احزمة , (مالبس)احزمة , شاالت, (مالبس)برانس 
ربطات , بدالت رطبة للتزجل على املاء, (مالبس)للنقود 
, نطق, (مالبس داخلية)مشدات للنساء , العنق

 42  
 

  Trade Mark No.: 31764 45733:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 01 :يف الصنف 

  Date: 03/07/2017 24/27/0257 :التاريخ 
مالبس سائقي , املالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس: من اجل 

صدرايت لالطفال غري مصنوعة من , السيارات والدراجات
مالبس , مالبس احلمام, مباذل, (مالبس)اربطة رأس , الورق

, االوشحة, راس لالستحمام والصنادلاغطية ال, السباحة
احذية رايضية واحذية , ايقات واقية, سراويل اطفال من النسيج

احزمة , (مالبس)احزمة , شاالت, (مالبس)برانس , الشاطىء
, ربطات العنق, بدالت رطبة للتزجل على املاء, (مالبس)للنقود 

, شاالت الفرو, نطق, (مالبس داخلية)مشدات للنساء 
مالبس , (مالبس)قفافيز , (اغطية الراس)قبعات , االوشحة

, جوارب طويلة, طرحات, مشدات للنساء, للوقاية من املاء
, (مالبس)فرو , (مناديل للرقبة)مناديل خمرمة , جوارب قصرية

مخر , كعوب لالحذية او اجلوارب, نعال للباس القدم, بيجامات
 ايقات, مالبس للمواليد, محاالت للبنطلوانت, (مالبس)
أغطية لألذنني , كفوف, قمصان داخلية للرجال, (مالبس)
عصاابت للمعصم , زمامات األكمام, نعال داخلية, (مالبس)
, جيوب املالبس, البسة الشاطىء, واقيات مالبس, (مالبس)

, (مالبس)مراييل , مالبس ضيقة, تنانري حتتية, محاالت للجوارب
أمامية أطراف , بزات نظامية, مالبس للحفالت التنكرية

, أربطة للجوارب, أحذية خشبية, أخفاف مطاطية, للقبعات
أدوات مانعة , أحذية أو صنادل من نسيج احللفاء, معاطف

, افرهوالت, أخفاف إستحمام, روب احلمام, النزالق األحذية
أغطية ال تسخن  , برييهات, مالبس نسائية داخلية, جالبيب

فرعات , ابواط, أحذية ذات أربطة, كهرابئيًا لتدفئة القدمني
لوازم معدنية , أحذية نصفية, رصائع ألحذية كرة القدم, األحذية
, كعوب لألحذية, سيور لألحذية, زخارف لباس القدم, لألحذية

ايقات , قمصان, سراويل داخلية, (مالبس)سراويل داخلية 
قمصان , (صدر القميص)صدارات , صدر القميص, قمصان

, صدرايت, صدارات ,(مالبس داخلية)صدارات , نصف كم
جاكيتات من , صدارات لصيد السمك, (مالبس)اجلاكيتات 

قمصان داخلية , (مالبس)قمصان مسرولة , (مالبس)الصوف 
مالبس , ايقات قابلة للفك, املالبس اجلاهزة, (مالبس داخلية)

, التنانري, طواقي االستحمام, مالبس من جلد مّقلد, جلدية
معاطف , معاطف خارجية, (اجزاء من مالبس)بطاانت جاهزة 

أثواب من , أحذية للرايضة البدنية, (مالبس)جالبيات , خفيفة
, أزايء للخدم, السرتات, كنزات صوفية, (مالبس)الصوف 

جيوب , فرعات لباس القدم, (مالبس)أغطية لتدفئة اليدين 
, طماقات, بنطلوانت, أوشحة, جاكيتات مقلنسة, مربعة

, مالبس حمبوكة, (للساق اغطية)طماقات , طماقات للكاحل
مالبس , مالبس للرايضة البدنية, (مالبس)مالبس حمبوكة 

, (لباس هندي)ساري , الصنادل, مالبس داخلية, خارجية
أثواب , (مخار او حجاب)أغطية وجه , قبعات, سراويل داخلية

, بدالت, عمائم, أحزمة للبنطلوانت, سيور للطماق, فضفاضة
رايضية االحذية ال, االحذية, أخفاف
انداسرتاي دي ديزينو : أبسم 

, انديتيكس. )ايه.اس, تكستيل
 .( ايه.اس

In the name of: Industria de Diseno Textil, S.A. (Inditex, 
S.A.)  

, افونودا دي ال ديب ت سوو    :العن ا  
 35351, اديفوسووووووووووووو  انووووووووووووديكو  

 اسب نو  , ايه ك رون , اكسكو س 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :
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420

انداسرتاي دي ديزينو : أبسم 
, انديتيكس. )ايه.اس, تكستيل

 .( ايه.اس

In the name of: Industria de Diseno Textil, S.A. (Inditex, 
S.A.)  

, اف ن وودا دا ال دي نت سوو ن   :العنونا  
 15112, اد ف سووووووووووو ن انوووووووووووديت كال

 اس  ن   , ا   ين ين , اكست كسن
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 31  
 

  Trade Mark No.: 31764 30261:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 03/07/2017 13/12/7102 :التاريخ 
مالبس , املالبس وألبسة القدم وأذطية الرأس: من اجل 

صدرايت لالطفال ذري , سائقي السيارات والدراجات
, مباذل, (مالبس)اربطة رأس , مصنوعة من الورق

اذطية الراس , مالبس السباحة, مالبس احلمام
سراويل اطفال من , االوشحة, لالستحمام والصنادل

, الشاطىءاحيية رايضية واحيية , ايقات واقية, النسيج
احزمة , (مالبس)احزمة , شاالت, (مالبس)برانس 
ربطات , بدالت رطبة للتزجل على املاء, (مالبس)للنقود 
, نطق, (مالبس داخلية)مشدات للنساء , العنق

أغطية ال تسخن  , برييهات, مالبس نسائية داخلية, جالبيب
فرعات , ابواط, أحذية ذات أربطة, كهرابئيًا لتدفئة القدمني

لوازم معدنية , أحذية نصفية, رصائع ألحذية كرة القدم, األحذية
, كعوب لألحذية, سيور لألحذية, زخارف لباس القدم, لألحذية

ايقات , قمصان, سراويل داخلية, (مالبس)سراويل داخلية 
قمصان , (صدر القميص)صدارات , صدر القميص, قمصان

, صدرايت, صدارات ,(مالبس داخلية)صدارات , نصف كم
جاكيتات من , صدارات لصيد السمك, (مالبس)اجلاكيتات 

قمصان داخلية , (مالبس)قمصان مسرولة , (مالبس)الصوف 
مالبس , ايقات قابلة للفك, املالبس اجلاهزة, (مالبس داخلية)

, التنانري, طواقي االستحمام, مالبس من جلد مّقلد, جلدية
معاطف , معاطف خارجية, (اجزاء من مالبس)بطاانت جاهزة 

أثواب من , أحذية للرايضة البدنية, (مالبس)جالبيات , خفيفة
, أزايء للخدم, السرتات, كنزات صوفية, (مالبس)الصوف 

جيوب , فرعات لباس القدم, (مالبس)أغطية لتدفئة اليدين 
, طماقات, بنطلوانت, أوشحة, جاكيتات مقلنسة, مربعة

, مالبس حمبوكة, (للساق اغطية)طماقات , طماقات للكاحل
مالبس , مالبس للرايضة البدنية, (مالبس)مالبس حمبوكة 

, (لباس هندي)ساري , الصنادل, مالبس داخلية, خارجية
أثواب , (مخار او حجاب)أغطية وجه , قبعات, سراويل داخلية

, بدالت, عمائم, أحزمة للبنطلوانت, سيور للطماق, فضفاضة
رايضية االحذية ال, االحذية, أخفاف
انداسرتاي دي ديزينو : أبسم 

, انديتيكس. )ايه.اس, تكستيل
 .( ايه.اس

In the name of: Industria de Diseno Textil, S.A. (Inditex, 
S.A.)  

, افونودا دي ال ديب ت سوو    :العن ا  
 35351, اديفوسووووووووووووو  انووووووووووووديكو  

 اسب نو  , ايه ك رون , اكسكو س 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :
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  Trade Mark No.: 31765 45731:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 41 :يف الصنف 

  Date: 03/07/2017 24/27/0257 :التاريخ 
النشاط , ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية , املكتيب
تنظيم املعارض التجارية للغاايت , لشركات صناعية او جتارية

اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة , االعالنية او التجارية
, جتارية من خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء

حترير , ن أو ترويج املبيعاتخدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعال
خدمات املساعدة , خدمات عرض عامة, النصوص االعالنية

ترويج , عرض املنتوجات, لتشغيل شركة جتارية على مبدأ االمتياز
ترويج , املبيعات يف مزادات عامة, (الطراف اخرى)املبيعات 

خدمات املساعدة لالنشطة , وخدمات ادارة مراكز التسوق
كون من طلبات معاجلة من خالل شبكات التجارية اليت تت
االعالن املباشر , وكاالت االسترياد والتصدير, اتصاالت عاملية

شراء )خدمات التوريد لالطراف االخرى , على شبكة كمبيوترات
ادارة , توزيع العينات, (املنتوجات واخلدمات لشركات اخرى

, اريةوكاالت االنباء التج, العالقات العامة, امللفات احملوسبة
أتجري املساحات , اتجري االت البيع, وكاالت االعالانت

املساعدة يف إدارة , نشر مواد الدعاية واإلعالن, اإلعالنية
, البحث عن املعلومات لالخرين يف ملفات حاسوب, األعمال

حتضري , النسخ, جتميع املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب
رة األعمال التجارية أو املساعدة يف إدا, أعمدة الدعاية واإلعالن

, اإلعالن ابلربيد املباشر, إدارة أعمال فناين التمثيل, الصناعية
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, دراسات السوق, نسخ الواثئق, حتديث مواد الدعاية واإلعالن
إستطالعات , الدعاية واإلعالن اخلارجي, لصق اإلعالانت

نشر نصوص , تنظيم املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب, الرأي
خدمات , وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, اإلعالنالدعاية و 

خدمات جتميع , البيع ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة كانت
تشكيلة من السلع لصاحل الغري، وذلك لتمكني عامة الزابئن من 

معاينتها و شرائها 
, انديتيكس. )ايه.اس, انداسرتاي دي ديزينو تكستيل: أبسم 

 .( ايه.اس
In the name of: Industria de Diseno 
Textil, S.A. (Inditex, S.A.)  

, اديفوسوو  انوديكو  , ديب ت سو   افونودا دي ال  :العن ا  
 اسب نو  , ايه ك رون , اكسكو س  35351

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

  

 45  
 

  Trade Mark No.: 31765 45731:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 41 :يف الصنف 

  Date: 03/07/2017 24/27/0257 :التاريخ 
النشاط , ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية , املكتيب
تنظيم املعارض التجارية للغاايت , لشركات صناعية او جتارية

اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة , االعالنية او التجارية
, جتارية من خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء

حترير , ن أو ترويج املبيعاتخدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعال
خدمات املساعدة , خدمات عرض عامة, النصوص االعالنية

ترويج , عرض املنتوجات, لتشغيل شركة جتارية على مبدأ االمتياز
ترويج , املبيعات يف مزادات عامة, (الطراف اخرى)املبيعات 

خدمات املساعدة لالنشطة , وخدمات ادارة مراكز التسوق
كون من طلبات معاجلة من خالل شبكات التجارية اليت تت
االعالن املباشر , وكاالت االسترياد والتصدير, اتصاالت عاملية

شراء )خدمات التوريد لالطراف االخرى , على شبكة كمبيوترات
ادارة , توزيع العينات, (املنتوجات واخلدمات لشركات اخرى

, اريةوكاالت االنباء التج, العالقات العامة, امللفات احملوسبة
أتجري املساحات , اتجري االت البيع, وكاالت االعالانت

املساعدة يف إدارة , نشر مواد الدعاية واإلعالن, اإلعالنية
, البحث عن املعلومات لالخرين يف ملفات حاسوب, األعمال

حتضري , النسخ, جتميع املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب
رة األعمال التجارية أو املساعدة يف إدا, أعمدة الدعاية واإلعالن

, اإلعالن ابلربيد املباشر, إدارة أعمال فناين التمثيل, الصناعية
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انداسرتاي دي ديزينو : أبسم 

, انديتيكس. )ايه.اس, تكستيل
 .( ايه.اس

In the name of: Industria de Diseno Textil, S.A. (Inditex, 
S.A.)  

, اف ن وودا دا ال دي نت سوو ن   :العنونا  
 15112, اد ف سووووووووووو ن انوووووووووووديت كال

 اس  ن   , ا   ين ين , اكست كسن
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 37  
 

  Trade Mark No.: 31766 30266:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 03/07/2017 13/12/7102 :التاريخ 
مالبس , املالبس وألبسة القدم وأذطية الرأس: من اجل 

صدرايت لالطفال ذري , سائقي السيارات والدراجات
, مباذل, (مالبس)اربطة رأس , مصنوعة من الورق

اذطية الراس , مالبس السباحة, مالبس احلمام
سراويل اطفال من , االوشحة, لالستحمام والصنادل

احيية رايضية واحيية , ايقات واقية, النسيج
, (مالبس)احزمة , شاالت, (مالبس)برانس , الشاطىء

, بدالت رطبة للتزجل على املاء, (مالبس)احزمة للنقود 
, نطق, (مالبس داخلية)مشدات للنساء , ربطات العنق

421
 40  

 

  Trade Mark No.: 31766 45733:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 01 :يف الصنف 

  Date: 03/07/2017 24/27/0257 :التاريخ 
مالبس سائقي , املالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس: من اجل 

صدرايت لالطفال غري مصنوعة من , السيارات والدراجات
مالبس , مالبس احلمام, مباذل, (مالبس)اربطة رأس , الورق

, االوشحة, اغطية الراس لالستحمام والصنادل, السباحة
احذية رايضية واحذية , ايقات واقية, سراويل اطفال من النسيج

احزمة , (مالبس)احزمة , شاالت, (مالبس)برانس , الشاطىء
, العنقربطات , بدالت رطبة للتزجل على املاء, (مالبس)للنقود 

, شاالت الفرو, نطق, (مالبس داخلية)مشدات للنساء 
مالبس , (مالبس)قفافيز , (اغطية الراس)قبعات , االوشحة

, جوارب طويلة, طرحات, مشدات للنساء, للوقاية من املاء
, (مالبس)فرو , (مناديل للرقبة)مناديل خمرمة , جوارب قصرية

مخر , اجلوارب كعوب لالحذية او, نعال للباس القدم, بيجامات
ايقات , مالبس للمواليد, محاالت للبنطلوانت, (مالبس)
أغطية لألذنني , كفوف, قمصان داخلية للرجال, (مالبس)
عصاابت للمعصم , زمامات األكمام, نعال داخلية, (مالبس)
, جيوب املالبس, البسة الشاطىء, واقيات مالبس, (مالبس)

, (مالبس)مراييل , قةمالبس ضي, تنانري حتتية, محاالت للجوارب
أطراف أمامية , بزات نظامية, مالبس للحفالت التنكرية

, أربطة للجوارب, أحذية خشبية, أخفاف مطاطية, للقبعات
أدوات مانعة , أحذية أو صنادل من نسيج احللفاء, معاطف

, افرهوالت, أخفاف إستحمام, روب احلمام, النزالق األحذية
أغطية ال تسخن  , رييهاتب, مالبس نسائية داخلية, جالبيب

فرعات , ابواط, أحذية ذات أربطة, كهرابئيًا لتدفئة القدمني
لوازم معدنية , أحذية نصفية, رصائع ألحذية كرة القدم, األحذية
, كعوب لألحذية, سيور لألحذية, زخارف لباس القدم, لألحذية

ايقات , قمصان, سراويل داخلية, (مالبس)سراويل داخلية 
قمصان , (صدر القميص)صدارات , قميصصدر ال, قمصان

, صدرايت, صدارات, (مالبس داخلية)صدارات , نصف كم
جاكيتات من , صدارات لصيد السمك, (مالبس)اجلاكيتات 

قمصان داخلية , (مالبس)قمصان مسرولة , (مالبس)الصوف 
مالبس , ايقات قابلة للفك, املالبس اجلاهزة, (مالبس داخلية)

, التنانري, طواقي االستحمام, مّقلدمالبس من جلد , جلدية
معاطف , معاطف خارجية, (اجزاء من مالبس)بطاانت جاهزة 

أثواب من , أحذية للرايضة البدنية, (مالبس)جالبيات , خفيفة
, أزايء للخدم, السرتات, كنزات صوفية, (مالبس)الصوف 

جيوب , فرعات لباس القدم, (مالبس)أغطية لتدفئة اليدين 
, طماقات, بنطلوانت, أوشحة, ت مقلنسةجاكيتا, مربعة

, مالبس حمبوكة, (اغطية للساق)طماقات , طماقات للكاحل
مالبس , مالبس للرايضة البدنية, (مالبس)مالبس حمبوكة 

, (لباس هندي)ساري , الصنادل, مالبس داخلية, خارجية
أثواب , (مخار او حجاب)أغطية وجه , قبعات, سراويل داخلية

, بدالت, عمائم, أحزمة للبنطلوانت, ماقسيور للط, فضفاضة
االحذية الرايضية , االحذية, أخفاف
, غروبو ماسيمو دويت: أبسم 

 . ايه.اس
In the name of: Grupo Massimo Dutti, S.A.  

, افونودا دي ال ديب ت سوو    :العن ا  
 35351, اديفوسووووووووووووو  انووووووووووووديكو  

 اسب نو  , (ايه ك رون ), اكسكو س 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :
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فرعات , ابواط, أحذية ذات أربطة, كهرابئيًا لتدفئة القدمني
لوازم معدنية , أحذية نصفية, رصائع ألحذية كرة القدم, األحذية
, كعوب لألحذية, سيور لألحذية, زخارف لباس القدم, لألحذية

ايقات , قمصان, سراويل داخلية, (مالبس)سراويل داخلية 
قمصان , (صدر القميص)صدارات , قميصصدر ال, قمصان

, صدرايت, صدارات, (مالبس داخلية)صدارات , نصف كم
جاكيتات من , صدارات لصيد السمك, (مالبس)اجلاكيتات 

قمصان داخلية , (مالبس)قمصان مسرولة , (مالبس)الصوف 
مالبس , ايقات قابلة للفك, املالبس اجلاهزة, (مالبس داخلية)

, التنانري, طواقي االستحمام, مّقلدمالبس من جلد , جلدية
معاطف , معاطف خارجية, (اجزاء من مالبس)بطاانت جاهزة 

أثواب من , أحذية للرايضة البدنية, (مالبس)جالبيات , خفيفة
, أزايء للخدم, السرتات, كنزات صوفية, (مالبس)الصوف 

جيوب , فرعات لباس القدم, (مالبس)أغطية لتدفئة اليدين 
, طماقات, بنطلوانت, أوشحة, ت مقلنسةجاكيتا, مربعة

, مالبس حمبوكة, (اغطية للساق)طماقات , طماقات للكاحل
مالبس , مالبس للرايضة البدنية, (مالبس)مالبس حمبوكة 

, (لباس هندي)ساري , الصنادل, مالبس داخلية, خارجية
أثواب , (مخار او حجاب)أغطية وجه , قبعات, سراويل داخلية

, بدالت, عمائم, أحزمة للبنطلوانت, ماقسيور للط, فضفاضة
االحذية الرايضية , االحذية, أخفاف
, غروبو ماسيمو دويت: أبسم 

 . ايه.اس
In the name of: Grupo Massimo Dutti, S.A.  

, افونودا دي ال ديب ت سوو    :العن ا  
 35351, اديفوسووووووووووووو  انووووووووووووديكو  

 اسب نو  , (ايه ك رون ), اكسكو س 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 44  
 

  Trade Mark No.: 31767 45737:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 41 :يف الصنف 

  Date: 03/07/2017 24/27/0257 :التاريخ 
لنشاط ا, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية , املكتيب
تنظيم املعارض التجارية للغاايت , لشركات صناعية او جتارية

اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة , االعالنية او التجارية
, جتارية من خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء

حترير , دعاية واإلعالن أو ترويج املبيعاتخدمات إعداد مناذج ال
خدمات املساعدة , خدمات عرض عامة, النصوص االعالنية

ترويج , عرض املنتوجات, لتشغيل شركة جتارية على مبدأ االمتياز
ترويج , املبيعات يف مزادات عامة, (الطراف اخرى)املبيعات 

خدمات املساعدة لالنشطة , وخدمات ادارة مراكز التسوق
جارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل شبكات الت

االعالن املباشر , وكاالت االسترياد والتصدير, اتصاالت عاملية
شراء )خدمات التوريد لالطراف االخرى , على شبكة كمبيوترات

ادارة , توزيع العينات, (املنتوجات واخلدمات لشركات اخرى
, االنباء التجارية وكاالت, العالقات العامة, امللفات احملوسبة

أتجري املساحات , اتجري االت البيع, وكاالت االعالانت
املساعدة يف إدارة , نشر مواد الدعاية واإلعالن, اإلعالنية
, البحث عن املعلومات لالخرين يف ملفات حاسوب, األعمال

حتضري , النسخ, جتميع املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب
ساعدة يف إدارة األعمال التجارية أو امل, أعمدة الدعاية واإلعالن

, اإلعالن ابلربيد املباشر, إدارة أعمال فناين التمثيل, الصناعية
, دراسات السوق, نسخ الواثئق, حتديث مواد الدعاية واإلعالن

إستطالعات , الدعاية واإلعالن اخلارجي, لصق اإلعالانت
صوص نشر ن, تنظيم املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب, الرأي

422

انداسرتاي دي ديزينو : أبسم 
, انديتيكس. )ايه.اس, تكستيل

 .( ايه.اس

In the name of: Industria de Diseno Textil, S.A. (Inditex, 
S.A.)  

, اف ن وودا دا ال دي نت سوو ن   :العنونا  
 15112, اد ف سووووووووووو ن انوووووووووووديت كال

 اس  ن   , ا   ين ين , اكست كسن
/  :عنوان التبليغ 

  
 :
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  Trade Mark No.: 31766 30266:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 03/07/2017 13/12/7102 :التاريخ 
مالبس , املالبس وألبسة القدم وأذطية الرأس: من اجل 

صدرايت لالطفال ذري , سائقي السيارات والدراجات
, مباذل, (مالبس)اربطة رأس , مصنوعة من الورق

اذطية الراس , مالبس السباحة, مالبس احلمام
سراويل اطفال من , االوشحة, لالستحمام والصنادل

احيية رايضية واحيية , ايقات واقية, النسيج
, (مالبس)احزمة , شاالت, (مالبس)برانس , الشاطىء

, بدالت رطبة للتزجل على املاء, (مالبس)احزمة للنقود 
, نطق, (مالبس داخلية)مشدات للنساء , ربطات العنق
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 44  
 

  Trade Mark No.: 31767 45737:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 41 :يف الصنف 

  Date: 03/07/2017 24/27/0257 :التاريخ 
لنشاط ا, ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية , املكتيب
تنظيم املعارض التجارية للغاايت , لشركات صناعية او جتارية

اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة , االعالنية او التجارية
, جتارية من خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء

حترير , دعاية واإلعالن أو ترويج املبيعاتخدمات إعداد مناذج ال
خدمات املساعدة , خدمات عرض عامة, النصوص االعالنية

ترويج , عرض املنتوجات, لتشغيل شركة جتارية على مبدأ االمتياز
ترويج , املبيعات يف مزادات عامة, (الطراف اخرى)املبيعات 

خدمات املساعدة لالنشطة , وخدمات ادارة مراكز التسوق
جارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل شبكات الت

االعالن املباشر , وكاالت االسترياد والتصدير, اتصاالت عاملية
شراء )خدمات التوريد لالطراف االخرى , على شبكة كمبيوترات

ادارة , توزيع العينات, (املنتوجات واخلدمات لشركات اخرى
, االنباء التجارية وكاالت, العالقات العامة, امللفات احملوسبة

أتجري املساحات , اتجري االت البيع, وكاالت االعالانت
املساعدة يف إدارة , نشر مواد الدعاية واإلعالن, اإلعالنية
, البحث عن املعلومات لالخرين يف ملفات حاسوب, األعمال

حتضري , النسخ, جتميع املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب
ساعدة يف إدارة األعمال التجارية أو امل, أعمدة الدعاية واإلعالن

, اإلعالن ابلربيد املباشر, إدارة أعمال فناين التمثيل, الصناعية
, دراسات السوق, نسخ الواثئق, حتديث مواد الدعاية واإلعالن

إستطالعات , الدعاية واإلعالن اخلارجي, لصق اإلعالانت
صوص نشر ن, تنظيم املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب, الرأي

خدمات , وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, الدعاية واإلعالن
خدمات جتميع , البيع ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة كانت

تشكيلة من السلع لصاحل الغري، وذلك لتمكني عامة الزابئن من 
معاينتها و شرائها 

 ,In the name of: Grupo Massimo Dutti . ايه.اس, غروبو ماسيمو دويت: أبسم 
S.A.  

, اديفوسوو  انوديكو  , افونودا دي ال ديب ت سو    :العن ا  
 اسب نو  , (ايه ك رون ), سكو س اك 35351

/  :عنوان التبليغ 
  

 :
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423

 43  
 

  Trade Mark No.: 31768 45735:قم العالمة التجارية ر 
  In Class: 5 1 :يف الصنف 

  Date: 03/07/2017 24/27/0257 :التاريخ 
أغذية األطفال , مواد احلمية املعدة لالستعمال الطيب: من اجل 

 In the name of: International . م.م.العاملية للمواد الغذائية ش الشركة: أبسم 
Foodstuffs Co. LLC  

: ب.ص, ش رع ال حود  3المنطق  الصن عو  رقم  :العن ا  
 ، الش رق ، االم رات العربو  المكحد  5335

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 41  
 

  Trade Mark No.: 31769 45739:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 45 :يف الصنف 

  Date: 03/07/2017 24/27/0257 :التاريخ 
مأكوالت , طعمة للحيواانت وللحيواانت االليفة: من اجل 
احلاصالت الزراعية ومنتجات البساتني , الشعري, للحيواانت

احليواانت احلية , والغاابت واحلبوب غري املصنفة يف فئات اخرى
، الفواكه واخلضروات الطازجة ، البذور ، النبااتت والزهور 

الطبيعية 
 In the name of: International . م.م.الشركة العاملية للمواد الغذائية ش: أبسم 

Foodstuffs Co. LLC  
: ب.ص, ش رع ال حود  3المنطق  الصن عو  رقم  :العن ا  
 ، الش رق ، االم رات العربو  المكحد  5335

/  :ليغ عنوان التب
  

 :

 

 43  
 

 39  
 

  Trade Mark No.: 31769 30265:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 03/07/2017 13/12/7102 :التاريخ 
, طعمة للحيواانت وللحيواانت االليفة: من اجل 

احلاصالت الزراعية , الشعري, مأكوالت للحيواانت
ومنتجات البساتني والغاابت واحلبوب ذري املصنفة يف 

احليواانت احلية ، الفواكه واخلضروات , فئات اخرى
الطازجة ، البيور ، النبااتت والزهور الطبيعية 

الشركة العاملية للمواد : أبسم 
 . م.م.الغيائية ش

In the name of: International Foodstuffs Co. LLC  

 1المن،قووو الصوون د و   ووا  :العنوونا  
ا 1115: ب.ص, عووووووووو    الن ووووووووودة

 الش   وا االم  ات العر  و المتحدة 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 36  
 

 39  
 

  Trade Mark No.: 31769 30265:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 03/07/2017 13/12/7102 :التاريخ 
, طعمة للحيواانت وللحيواانت االليفة: من اجل 

احلاصالت الزراعية , الشعري, مأكوالت للحيواانت
ومنتجات البساتني والغاابت واحلبوب ذري املصنفة يف 

احليواانت احلية ، الفواكه واخلضروات , فئات اخرى
الطازجة ، البيور ، النبااتت والزهور الطبيعية 

الشركة العاملية للمواد : أبسم 
 . م.م.الغيائية ش

In the name of: International Foodstuffs Co. LLC  

 1المن،قووو الصوون د و   ووا  :العنوونا  
ا 1115: ب.ص, عووووووووو    الن ووووووووودة

 الش   وا االم  ات العر  و المتحدة 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 36  
 

 39  
 

  Trade Mark No.: 31769 30265:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 03/07/2017 13/12/7102 :التاريخ 
, طعمة للحيواانت وللحيواانت االليفة: من اجل 

احلاصالت الزراعية , الشعري, مأكوالت للحيواانت
ومنتجات البساتني والغاابت واحلبوب ذري املصنفة يف 

احليواانت احلية ، الفواكه واخلضروات , فئات اخرى
الطازجة ، البيور ، النبااتت والزهور الطبيعية 

الشركة العاملية للمواد : أبسم 
 . م.م.الغيائية ش

In the name of: International Foodstuffs Co. LLC  

 1المن،قووو الصوون د و   ووا  :العنوونا  
ا 1115: ب.ص, عووووووووو    الن ووووووووودة

 الش   وا االم  ات العر  و المتحدة 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 36  
 

 39  
 

  Trade Mark No.: 31769 30265:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 03/07/2017 13/12/7102 :التاريخ 
, طعمة للحيواانت وللحيواانت االليفة: من اجل 

احلاصالت الزراعية , الشعري, مأكوالت للحيواانت
ومنتجات البساتني والغاابت واحلبوب ذري املصنفة يف 

احليواانت احلية ، الفواكه واخلضروات , فئات اخرى
الطازجة ، البيور ، النبااتت والزهور الطبيعية 

الشركة العاملية للمواد : أبسم 
 . م.م.الغيائية ش

In the name of: International Foodstuffs Co. LLC  

 1المن،قووو الصوون د و   ووا  :العنوونا  
ا 1115: ب.ص, عووووووووو    الن ووووووووودة

 الش   وا االم  ات العر  و المتحدة 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 36  
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  Trade Mark No.: 31769 30265:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 03/07/2017 13/12/7102 :التاريخ 
, طعمة للحيواانت وللحيواانت االليفة: من اجل 

احلاصالت الزراعية , الشعري, مأكوالت للحيواانت
ومنتجات البساتني والغاابت واحلبوب ذري املصنفة يف 

احليواانت احلية ، الفواكه واخلضروات , فئات اخرى
الطازجة ، البيور ، النبااتت والزهور الطبيعية 

الشركة العاملية للمواد : أبسم 
 . م.م.الغيائية ش

In the name of: International Foodstuffs Co. LLC  

 1المن،قووو الصوون د و   ووا  :العنوونا  
ا 1115: ب.ص, عووووووووو    الن ووووووووودة

 الش   وا االم  ات العر  و المتحدة 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 36  
 

425

424 39  
 

  Trade Mark No.: 31769 30265:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 03/07/2017 13/12/7102 :التاريخ 
, طعمة للحيواانت وللحيواانت االليفة: من اجل 

احلاصالت الزراعية , الشعري, مأكوالت للحيواانت
ومنتجات البساتني والغاابت واحلبوب ذري املصنفة يف 

احليواانت احلية ، الفواكه واخلضروات , فئات اخرى
الطازجة ، البيور ، النبااتت والزهور الطبيعية 

الشركة العاملية للمواد : أبسم 
 . م.م.الغيائية ش

In the name of: International Foodstuffs Co. LLC  

 1المن،قووو الصوون د و   ووا  :العنوونا  
ا 1115: ب.ص, عووووووووو    الن ووووووووودة

 الش   وا االم  ات العر  و المتحدة 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 36  
 

  Trade Mark No.: 31774 30221:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 04/07/2017 11/12/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدالنية املستخدمة يف : من اجل 

عالج مرض تالسيميا بيتا ومتالزمة خلل التنسج 
النقوي ، األمراض النامجة عن خلل نظام املناعة 
الفطري، مرض االستجابة املناعية الياتية ذري الطبيعية، 
أمراض الدم، السرطان، التهاب املفاصل، أمراض 

األورام، وعلم اجلهاز العضلي اهليكلي واجللد يف جمال 
املناعة وااللتهاابت؛ املستحضرات الصيدالنية، حتديدا 
،عقاقري تثبيط السيتوكني؛ املستحضرات الصيدالنية 

. لتعديل جهاز املناعة 
  In the name of: Celgene Corporation سيلجيين كوربوريشن : أبسم 

موووووون يال ،ف ن وووووون ا  26 :العنوووووونا  
ا 35231سووووونم   ا ن ووووون جرسوووووو  
 النال  ت المتحدة األمريك و 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  : عنوان التبليغ
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 39  
 

  Trade Mark No.: 31774 30221:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 04/07/2017 11/12/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدالنية املستخدمة يف : من اجل 

عالج مرض تالسيميا بيتا ومتالزمة خلل التنسج 
النقوي ، األمراض النامجة عن خلل نظام املناعة 
الفطري، مرض االستجابة املناعية الياتية ذري الطبيعية، 
أمراض الدم، السرطان، التهاب املفاصل، أمراض 

األورام، وعلم اجلهاز العضلي اهليكلي واجللد يف جمال 
املناعة وااللتهاابت؛ املستحضرات الصيدالنية، حتديدا 
،عقاقري تثبيط السيتوكني؛ املستحضرات الصيدالنية 

. لتعديل جهاز املناعة 
  In the name of: Celgene Corporation سيلجيين كوربوريشن : أبسم 

موووووون يال ،ف ن وووووون ا  26 :العنوووووونا  
ا 35231سووووونم   ا ن ووووون جرسوووووو  
 النال  ت المتحدة األمريك و 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  : عنوان التبليغ
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 39  
 

  Trade Mark No.: 31771 45775:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 34 :يف الصنف 

  Date: 03/07/2017 24/27/0257 :التاريخ 
, (غري الكحولية)الطعام والشراب خدمات لتوفري : من اجل 

, الكافيتريايت, موتيالت, الفنادق, أماكن اإلقامة املؤقتة
خدمات )مطاعم , بيوت لالقامة, املقاهي, الكانتينات, املطاعم

ابرات االطعمة اخلفيفة , مطاعم اخلدمة الذاتية, (ذاتية
 In the name of: International . م.م.الشركة العاملية للمواد الغذائية ش: أبسم 

Foodstuffs Co. LLC  
: ب.ص, ش رع ال حود  3المنطق  الصن عو  رقم  :العن ا  
 ، الش رق ، االم رات العربو  المكحد  5335

/  :عنوان التبليغ 
  

 :
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  Trade Mark No.: 31775 30229:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 04/07/2017 11/12/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدالنية املستخدمة يف : من اجل 

عالج مرض تالسيميا بيتا ومتالزمة خلل التنسج 
النقوي ، األمراض النامجة عن خلل نظام املناعة 
الفطري، مرض االستجابة املناعية الياتية ذري الطبيعية، 
أمراض الدم، السرطان، التهاب املفاصل، أمراض 

األورام، وعلم اجلهاز العضلي اهليكلي واجللد يف جمال 
املناعة وااللتهاابت؛ املستحضرات الصيدالنية، حتديدا 
،عقاقري تثبيط السيتوكني؛ املستحضرات الصيدالنية 

. لتعديل جهاز املناعة 
  In the name of: Celgene Corporation سيلجيين كوربوريشن : أبسم 

موووووون يال ،ف ن وووووون ا  26 :العنوووووونا  
ا 35231سووووونم   ا ن ووووون جرسوووووو  
 النال  ت المتحدة األمريك و 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 35  
 

426

427

  Trade Mark No.: 31776 30226:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 04/07/2017 11/12/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدالنية املستخدمة يف : من اجل 

عالج مرض تالسيميا بيتا ومتالزمة خلل التنسج 
النقوي ، األمراض النامجة عن خلل نظام املناعة 
الفطري، مرض االستجابة املناعية الياتية ذري الطبيعية، 
أمراض الدم، السرطان، التهاب املفاصل، أمراض 

األورام، وعلم اجلهاز العضلي اهليكلي واجللد يف جمال 
املناعة وااللتهاابت؛ املستحضرات الصيدالنية، حتديدا 
،عقاقري تثبيط السيتوكني؛ املستحضرات الصيدالنية 

. لتعديل جهاز املناعة 
  In the name of: Celgene Corporation سيلجيين كوربوريشن : أبسم 

موووووون يال ،ف ن وووووون ا  26 :العنوووووونا  
ا 35231سووووونم   ا ن ووووون جرسوووووو  
 النال  ت المتحدة األمريك و 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  : عنوان التبليغ
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 11  
 

  Trade Mark No.: 31776 30226:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 04/07/2017 11/12/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدالنية املستخدمة يف : من اجل 

عالج مرض تالسيميا بيتا ومتالزمة خلل التنسج 
النقوي ، األمراض النامجة عن خلل نظام املناعة 
الفطري، مرض االستجابة املناعية الياتية ذري الطبيعية، 
أمراض الدم، السرطان، التهاب املفاصل، أمراض 

األورام، وعلم اجلهاز العضلي اهليكلي واجللد يف جمال 
املناعة وااللتهاابت؛ املستحضرات الصيدالنية، حتديدا 
،عقاقري تثبيط السيتوكني؛ املستحضرات الصيدالنية 

. لتعديل جهاز املناعة 
  In the name of: Celgene Corporation سيلجيين كوربوريشن : أبسم 

موووووون يال ،ف ن وووووون ا  26 :العنوووووونا  
ا 35231سووووونم   ا ن ووووون جرسوووووو  
 النال  ت المتحدة األمريك و 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  : عنوان التبليغ
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 11  
 

  Trade Mark No.: 31775 45771:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 1 :يف الصنف 
  Date: 04/07/2017 23/27/0257 :التاريخ 
املستحضرات الصيدالنية املستخدمة يف عالج مرض : من اجل 

مة خلل التنسج النقوي ، األمراض النامجة تالسيميا بيتا ومتالز 
عن خلل نظام املناعة الفطري، مرض االستجابة املناعية الذاتية 
غري الطبيعية، أمراض الدم، السرطان، التهاب املفاصل، أمراض 
اجلهاز العضلي اهليكلي واجللد يف جمال األورام، وعلم املناعة 

،عقاقري تثبي   وااللتهاابت؛ املستحضرات الصيدالنية، حتديدا
. السيتوكني؛ املستحضرات الصيدالنية لتعديل جهاز املناعة 

  In the name of: Celgene Corporation سيلجيين كوربوريشن : أبسم 
مووو ري  نفونوووو  ، سووو مور ، نوووو  جرسووو   98 :العنووو ا  
 ، ال الي ت المكحد  األمري و  39833

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  3370

 :
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  Trade Mark No.: 31776 30226:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 04/07/2017 11/12/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدالنية املستخدمة يف : من اجل 

عالج مرض تالسيميا بيتا ومتالزمة خلل التنسج 
النقوي ، األمراض النامجة عن خلل نظام املناعة 
الفطري، مرض االستجابة املناعية الياتية ذري الطبيعية، 
أمراض الدم، السرطان، التهاب املفاصل، أمراض 

األورام، وعلم اجلهاز العضلي اهليكلي واجللد يف جمال 
املناعة وااللتهاابت؛ املستحضرات الصيدالنية، حتديدا 
،عقاقري تثبيط السيتوكني؛ املستحضرات الصيدالنية 

. لتعديل جهاز املناعة 
  In the name of: Celgene Corporation سيلجيين كوربوريشن : أبسم 

موووووون يال ،ف ن وووووون ا  26 :العنوووووونا  
ا 35231سووووونم   ا ن ووووون جرسوووووو  
 النال  ت المتحدة األمريك و 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  : عنوان التبليغ
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 11  
 

  Trade Mark No.: 31777 30222:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 04/07/2017 11/12/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدالنية املستخدمة يف : من اجل 

عالج مرض تالسيميا بيتا ومتالزمة خلل التنسج 
النقوي ، األمراض النامجة عن خلل نظام املناعة 
الفطري، مرض االستجابة املناعية الياتية ذري الطبيعية، 
أمراض الدم، السرطان، التهاب املفاصل، أمراض 

األورام، وعلم اجلهاز العضلي اهليكلي واجللد يف جمال 
املناعة وااللتهاابت؛ املستحضرات الصيدالنية، حتديدا 
،عقاقري تثبيط السيتوكني؛ املستحضرات الصيدالنية 

. لتعديل جهاز املناعة 
  In the name of: Celgene Corporation سيلجيين كوربوريشن : أبسم 

موووووون يال ،ف ن وووووون ا  26 :العنوووووونا  
ا 35231سووووونم   ا ن ووووون جرسوووووو  
 النال  ت المتحدة األمريك و 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  : عنوان التبليغ
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 10  
 

 32  
 

  Trade Mark No.: 31777 45777:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 1 :يف الصنف 
  Date: 04/07/2017 23/27/0257 :التاريخ 
املستحضرات الصيدالنية املستخدمة يف عالج مرض : من اجل 

النامجة تالسيميا بيتا ومتالزمة خلل التنسج النقوي ، األمراض 
عن خلل نظام املناعة الفطري، مرض االستجابة املناعية الذاتية 
غري الطبيعية، أمراض الدم، السرطان، التهاب املفاصل، أمراض 
اجلهاز العضلي اهليكلي واجللد يف جمال األورام، وعلم املناعة 
وااللتهاابت؛ املستحضرات الصيدالنية، حتديدا ،عقاقري تثبي  

. حضرات الصيدالنية لتعديل جهاز املناعة السيتوكني؛ املست
  In the name of: Celgene Corporation سيلجيين كوربوريشن : أبسم 

مووو ري  نفونوووو  ، سووو مور ، نوووو  جرسووو   98 :العنووو ا  
 ، ال الي ت المكحد  األمري و  39833

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  3370

 :
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  Trade Mark No.: 31775 30229:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 04/07/2017 11/12/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدالنية املستخدمة يف : من اجل 

عالج مرض تالسيميا بيتا ومتالزمة خلل التنسج 
النقوي ، األمراض النامجة عن خلل نظام املناعة 
الفطري، مرض االستجابة املناعية الياتية ذري الطبيعية، 
أمراض الدم، السرطان، التهاب املفاصل، أمراض 

األورام، وعلم اجلهاز العضلي اهليكلي واجللد يف جمال 
املناعة وااللتهاابت؛ املستحضرات الصيدالنية، حتديدا 
،عقاقري تثبيط السيتوكني؛ املستحضرات الصيدالنية 

. لتعديل جهاز املناعة 
  In the name of: Celgene Corporation سيلجيين كوربوريشن : أبسم 

موووووون يال ،ف ن وووووون ا  26 :العنوووووونا  
ا 35231سووووونم   ا ن ووووون جرسوووووو  
 النال  ت المتحدة األمريك و 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 35  
 

430

  Trade Mark No.: 31776 30226:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 04/07/2017 11/12/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدالنية املستخدمة يف : من اجل 

عالج مرض تالسيميا بيتا ومتالزمة خلل التنسج 
النقوي ، األمراض النامجة عن خلل نظام املناعة 
الفطري، مرض االستجابة املناعية الياتية ذري الطبيعية، 
أمراض الدم، السرطان، التهاب املفاصل، أمراض 

األورام، وعلم اجلهاز العضلي اهليكلي واجللد يف جمال 
املناعة وااللتهاابت؛ املستحضرات الصيدالنية، حتديدا 
،عقاقري تثبيط السيتوكني؛ املستحضرات الصيدالنية 

. لتعديل جهاز املناعة 
  In the name of: Celgene Corporation سيلجيين كوربوريشن : أبسم 

موووووون يال ،ف ن وووووون ا  26 :العنوووووونا  
ا 35231سووووونم   ا ن ووووون جرسوووووو  
 النال  ت المتحدة األمريك و 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  : عنوان التبليغ
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 11  
 

 17  
 

  Trade Mark No.: 31779 84113:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 5 :يف الصنف 

  Date: 04/07/2017 41/41/7441 :التاريخ 
املستحضرات الصيدالنية املستخدمة يف عالج مرض : من اجل 

مراض النامجة تالسيميا بيتا ومتالزمة خلل التنسج النقوي ، األ
عن خلل نظام املناعة الفطري، مرض االستجابة املناعية الذاتية 
غري الطبيعية، أمراض الدم، السرطان، التهاب املفاصل، أمراض 
اجلهاز العضلي اهليكلي واجللد يف جمال األورام، وعلم املناعة 
وااللتهاابت؛ املستحضرات الصيدالنية، حتديدا ،عقاقري تثبيط 

. املستحضرات الصيدالنية لتعديل جهاز املناعة السيتوكني؛ 
  In the name of: Celgene Corporation سيلجيين كوربوريشن : أبسم 

مووو نيو ،  ن ووو    سووو م و   س ووو    سووو   68 :العنووو ا  
   ال اليات المتحدة األم يك ة 70970

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1117

 :

 

  

 35  
 

  Trade Mark No.: 31778 45775:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 1 :يف الصنف 
  Date: 04/07/2017 23/27/0257 :التاريخ 
املستحضرات الصيدالنية املستخدمة يف عالج مرض : من اجل 

تالسيميا بيتا ومتالزمة خلل التنسج النقوي ، األمراض النامجة 
لل نظام املناعة الفطري، مرض االستجابة املناعية الذاتية عن خ

غري الطبيعية، أمراض الدم، السرطان، التهاب املفاصل، أمراض 
اجلهاز العضلي اهليكلي واجللد يف جمال األورام، وعلم املناعة 
وااللتهاابت؛ املستحضرات الصيدالنية، حتديدا ،عقاقري تثبي  

. نية لتعديل جهاز املناعة السيتوكني؛ املستحضرات الصيدال
  In the name of: Celgene Corporation سيلجيين كوربوريشن : أبسم 

مووو ري  نفونوووو  ، سووو مور ، نوووو  جرسووو   98 :  العنووو ا
 ، ال الي ت المكحد  األمري و  39833

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  3370

 :
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431

432

  Trade Mark No.: 31782 30297:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 04/07/2017 11/12/7102 :التاريخ 
مستحضرات ذري طبية للعناية ابلبشرة : من اجل 

وحتديدا منظف الوجه ومرطبات ومقشرات الوجه 
ومستحضرات فرك الوجه وذسول للجسم 

. ومستحضرات فرك اجلسم
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  
جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 

ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 16  
 

  Trade Mark No.: 31783 30293:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 04/07/2017 11/12/7102 :التاريخ 
مستحضرات عالج حب الشباب وحتديدا : من اجل 

مطهرات حلب الشباب ومرطبات حلب الشباب 
. ومقشرات حلب الشباب

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 12  
 

 15  
 

  Trade Mark No.: 31782 84137:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 8 :يف الصنف 

  Date: 04/07/2017 41/41/7441 :التاريخ 
مستحضرات غري طبية للعناية ابلبشرة وحتديدا منظف : من اجل 

الوجه ومرطبات ومقشرات الوجه ومستحضرات فرك الوجه 
. للجسم ومستحضرات فرك اجلسموغسول 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
من س     س   و    سسو   اسود   سسو    ش كة :العن ا  

  ال اليات المتحدة 76900بالزا  س   ب اسزويك  س      س   
 االم يك ة 
رام ,11ب .ص عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون، :عنوان التبليغ 

 هللا 
 :

 

  

 

 14  
 

  Trade Mark No.: 31783 84138:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 5 :يف الصنف 

  Date: 04/07/2017 41/41/7441 :التاريخ 
مستحضرات عالج حب الشباب وحتديدا مطهرات : من اجل 
. باب ومرطبات حلب الشباب ومقشرات حلب الشبابحلب الش

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
ش كة من س     س   و    سسو   اسود   سسو    :العن ا  

  ال اليات المتحدة 76900بالزا  س   ب اسزويك  س      س   
 االم يك ة 
رام ,11ب .عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون، ص :عنوان التبليغ 

 هللا 
 :

  

 17  
 

  Trade Mark No.: 31779 84113:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 5 :يف الصنف 

  Date: 04/07/2017 41/41/7441 :التاريخ 
املستحضرات الصيدالنية املستخدمة يف عالج مرض : من اجل 

مراض النامجة تالسيميا بيتا ومتالزمة خلل التنسج النقوي ، األ
عن خلل نظام املناعة الفطري، مرض االستجابة املناعية الذاتية 
غري الطبيعية، أمراض الدم، السرطان، التهاب املفاصل، أمراض 
اجلهاز العضلي اهليكلي واجللد يف جمال األورام، وعلم املناعة 
وااللتهاابت؛ املستحضرات الصيدالنية، حتديدا ،عقاقري تثبيط 

. املستحضرات الصيدالنية لتعديل جهاز املناعة السيتوكني؛ 
  In the name of: Celgene Corporation سيلجيين كوربوريشن : أبسم 

مووو نيو ،  ن ووو    سووو م و   س ووو    سووو   68 :العنووو ا  
   ال اليات المتحدة األم يك ة 70970

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1117

 :
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  Trade Mark No.: 31783 30293:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 04/07/2017 11/12/7102 :التاريخ 
مستحضرات عالج حب الشباب وحتديدا : من اجل 

مطهرات حلب الشباب ومرطبات حلب الشباب 
. ومقشرات حلب الشباب

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 12  
 

  Trade Mark No.: 31783 30293:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 04/07/2017 11/12/7102 :التاريخ 
مستحضرات عالج حب الشباب وحتديدا : من اجل 

مطهرات حلب الشباب ومرطبات حلب الشباب 
. ومقشرات حلب الشباب

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 12  
 

433

434

 11  
 

  Trade Mark No.: 31784 84131:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 10 44 :يف الصنف 

  Date: 04/07/2017 41/41/7441 :التاريخ 
أجهزة وماكنات طبية للعالج التجميلي والطيب : من اجل 

. لالمراض اجللدية
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

شووووو كة مووووون س     سووووو   و    سسووووو   اسووووود  :العنووووو ا  
  76900  سسووو   بوووالزا  س ووو  ب اسزويوووك  س ووو     سووو   

 م يك ة ال اليات المتحدة اال
ب .عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون، ص :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,11
 :

  

 13  
 

  Trade Mark No.: 31785 84135:رقم  العالمة التجارية
  In Class: 21 74 :يف الصنف 

  Date: 04/07/2017 41/41/7441 :التاريخ 
أجهزة التقشري والتنظيف وحتديدا وحدات يدوية تعمل : من اجل 

ابلبطارية لتقشري وتنظيف اجللد واليت تستعمل لتنظيف وتقشري 
. اجللد
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

شووووو كة مووووون س     سووووو   و    سسووووو   اسووووود  :العنووووو ا  
  76900 ووو  ب اسزويوووك  س ووو     سووو     سسووو   بوووالزا  س

 ال اليات المتحدة االم يك ة 
ب .عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون، ص :عنوان التبليغ 

 رام هللا ,11
 :

 

  

 

 14  
 

  Trade Mark No.: 31783 84138:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 5 :يف الصنف 

  Date: 04/07/2017 41/41/7441 :التاريخ 
مستحضرات عالج حب الشباب وحتديدا مطهرات : من اجل 
. باب ومرطبات حلب الشباب ومقشرات حلب الشبابحلب الش

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
ش كة من س     س   و    سسو   اسود   سسو    :العن ا  

  ال اليات المتحدة 76900بالزا  س   ب اسزويك  س      س   
 االم يك ة 
رام ,11ب .عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون، ص :عنوان التبليغ 

 هللا 
 :
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  Trade Mark No.: 31787 84131:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 84 : الصنف يف

  Date: 05/07/2017 45/41/7441 :التاريخ 
االرز : من اجل 

 In the name of: SHARIKAT ASHOOR شركة عاشور لإلستثمار العادية العامة : أبسم 
LILESTITHMAR AL-ADIEH AL-
AMMAH  

  2228069المنطقة الصناع ة  -الخل ل  :العن ا  

:   7774433املنطقة الصناعية  -اخلليل  :عنوان التبليغ 

  

435

436

 

 91  
 

  Trade Mark No.: 31787 30292:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 05/07/2017 19/12/7102 :التاريخ 
االرز : من اجل 

شركة عاشور لإلستثمار : أبسم 
 العادية العامة 

In the name of: SHARIKAT ASHOOR LILESTITHMAR 
AL-ADIEH AL-AMMAH  

المن،قوووووووووو  -الخل وووووووو   :العنوووووووونا  
  2226122الصن د و 

املنطقة الصناعية  -اخلليل  :عنوان التبليغ 
7776095  

 :

 

 90  
 

  Trade Mark No.: 31788 30299:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 05/07/2017 19/12/7102 :التاريخ 
مزيل روائح للعناية الشخصية ومضادات : من اجل 

. للعرق
ذي بروكرت أند ذامبل  : أبسم 

 كومبين 
In the name of: The Procter & Gamble Company  

ج م وووووو  & ي  يرييتوووووور  :العنووووونا  
ا 15232بووووحياا سنسوووو نت  ،يجوووو ين 

 . النال  ت المتحدة األمريك و
اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 
  3ط -التجاري 

 :

 

 97  
 

 13  
 

  Trade Mark No.: 31786 84134:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 44 :يف الصنف 

  Date: 04/07/2017 41/41/7441 :التاريخ 
اجهزة االانرة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتربيد : من اجل 

. الغراض الصحيةوالتجفيف والتهوية وامداد املياه وا
 In the name of: Ahmad Saleem امحد سليم مصطفى ابو غلوس : أبسم 

Mustafa Abu Gluss  
 شانع القدس  -الب  ة  -نام هللا  :العن ا  

:  الطابق السادس  -عمارة جممع الوليد  -رام هللا  :عنوان التبليغ 

 

  

 13  
 

  Trade Mark No.: 31786 84134:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 44 :يف الصنف 

  Date: 04/07/2017 41/41/7441 :التاريخ 
اجهزة االانرة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتربيد : من اجل 

. الغراض الصحيةوالتجفيف والتهوية وامداد املياه وا
 In the name of: Ahmad Saleem امحد سليم مصطفى ابو غلوس : أبسم 

Mustafa Abu Gluss  
 شانع القدس  -الب  ة  -نام هللا  :العن ا  

:  الطابق السادس  -عمارة جممع الوليد  -رام هللا  :عنوان التبليغ 

 

  

 54  
 

  Trade Mark No.: 31788 84133:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 8 :يف الصنف 

  Date: 05/07/2017 45/41/7441 :التاريخ 
. مزيل روائح للعناية الشخصية ومضادات للعرق: من اجل 

 In the name of: The Procter & Gamble ذي بروكرت أند غامبل كومبين : أبسم 
Company  

 امبوول بووالزا  سنسوواست  ،و ووا   & و  ب وكتوو   :العنوو ا  
 .   ال اليات المتحدة األم يك ة20272

اتقان للخدمات  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
  8ط -هللا التجاري  رام هللا برج رام -االستشارية 

 :

 



299العدد العرشون 2017/11/7

 57  
 

  Trade Mark No.: 31789 84133:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 44 :يف الصنف 

  Date: 05/07/2017 45/41/7441 :التاريخ 
أدوات الكتابة ؛ ورق تغليف؛ ورق املراحيض؛ : من اجل 

تَّامات؛ وسائد مشبعة ابحلرب للختم؛ برَّاايت أقالم الرصاص؛ خ
؛ قرطاسية؛ مواد الصقة [لوازم مكتبية]صور؛ حرب؛ ملفات 

للقرطاسية أو لألغراض املنزلية؛ شريط مصمغ [ غراء]
؛ دفاتر املالحظات؛ ورق؛ مساطر رسم الزوااي [قرطاسية]

رب سائل؛ القائمة؛ أدوات رسم؛ أطقم رسم؛ مواد رسم؛ أقالم ح
. دابسة
نينغبو كريود ستاشيونريي آند دايلي نيسيسيتيز تشاين  : أبسم 

 . ، ليمتد.كو
In the name of: .Ningbo Keyroad 
Stationery And Daily Necessities Chain 
Co., Ltd  

ت ووووووك -د نغكسوووووو اس  نود   ووووووا  000. سمبوووووو  :العنوووووو ا  
 ديست يكو  س نغب   الص ن 

:  فلسطني  –الضفة الغربية  –طمون  :عنوان التبليغ 

 

 

 

  Trade Mark No.: 31789 30295:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 05/07/2017 19/12/7102 :التاريخ 
أدوات الكتابة ؛ ورق تغليف؛ ورق : من اجل 

املراحيض؛ ختَّامات؛ وسائد مشبعة ابحلرب للختم؛ 
لوازم ]برَّاايت أقالم الرصاص؛ صور؛ حرب؛ ملفات 

للقرطاسية أو [ ذراء]؛ قرطاسية؛ مواد الصقة [مكتبية
؛ دفاتر [قرطاسية]لألذراض املنزلية؛ شريط مصمغ 

املالحظات؛ ورق؛ مساطر رسم الزوااي القائمة؛ أدوات 
. سم؛ أقالم حرب سائل؛ دابسةرسم؛ أطقم رسم؛ مواد ر 

نينغبو كريود ستاشيونريي : أبسم 
آند دايلي نيسيسيتيز تشاين  

 . ، ليمتد.كو

In the name of: .Ningbo Keyroad Stationery And Daily 
Necessities Chain Co., Ltd  

دينهكسوووو  ن   111. نم وووور :العنووونا  
ت ووك د سووتريك ا ن نه وونا - يدا جوو ا

 الص ر 
:  فلسطني  –الضفة الغربية  –طمون  :عنوان التبليغ 

 

 93  
 

  Trade Mark No.: 31790 30251:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37 32 :يف الصنف 

437

438

  Trade Mark No.: 31788 30299:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 05/07/2017 19/12/7102 :التاريخ 
مزيل روائح للعناية الشخصية ومضادات : من اجل 

. للعرق
ذي بروكرت أند ذامبل  : أبسم 

 كومبين 
In the name of: The Procter & Gamble Company  

ج م وووووو  & ي  يرييتوووووور  :العنووووونا  
ا 15232بووووحياا سنسوووو نت  ،يجوووو ين 

 . النال  ت المتحدة األمريك و
اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 
  3ط -التجاري 

 :

 

 97  
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  Trade Mark No.: 31790 84134:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37 81 :يف الصنف 

  Date: 05/07/2017 45/41/7441 :التاريخ 
إنشاء املباين واالصالح وخدمات الرتكيب أو التجميع : من اجل 

 In the name of: sharekat as paper شركة اس بيرب للتجارة واالسترياد العادية العامة : أبسم 
lltejara w elesterad aladyeh alamah  

 بجاسب المسجد الجد د -قلنديا البلد  :العن ا  

عمارة انور عقل -رع النهضة شا-البرية  :عنوان التبليغ 
 الطابق الثاين -للسياحة والسفر 

 :

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

 ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  

 54  
 

  Trade Mark No.: 31788 84133:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 8 :يف الصنف 

  Date: 05/07/2017 45/41/7441 :التاريخ 
. مزيل روائح للعناية الشخصية ومضادات للعرق: من اجل 

 In the name of: The Procter & Gamble ذي بروكرت أند غامبل كومبين : أبسم 
Company  

 امبوول بووالزا  سنسوواست  ،و ووا   & و  ب وكتوو   :العنوو ا  
 .   ال اليات المتحدة األم يك ة20272

اتقان للخدمات  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
  8ط -هللا التجاري  رام هللا برج رام -االستشارية 

 :
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  Date: 05/07/2017 19/12/7102 :التاريخ 
إنشاء املباين واالصالح وخدمات الرتكيب أو : من اجل 
التجميع 

شركة اس بيرب للتجارة : أبسم 
 واالسترياد العادية العامة 

In the name of: sharekat as paper lltejara w elesterad 
aladyeh alamah  

ب  نووووووب - لنووووود   ال لووووود  :العنووووونا  
 المس د ال ديد 

عمارة انور -شارع النهضة -البرية  :عنوان التبليغ 
 الطابق الثاين -عقل للسياحة والسفر 

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 91  
 

  Trade Mark No.: 31791 30250:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 05/07/2017 19/12/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأذطية الرأس : من اجل 

439

440

شركة ديفاين فيتنس : أبسم 
 للمالبس واملستلزمات الرايضية 

In the name of: sharekat divine fitness llmlabes w 
almostalzamat alryadyeh  

ب  نوووب -ال ووو لن  -ال  ووورة  :العنووونا  
 بحيا منل 
عمارة انور -شارع النهضة -البرية  :عنوان التبليغ 

 الطابق الثاين -عقل للسياحة والسفر 
 :

 

 

  Trade Mark No.: 31792 30257:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 06/07/2017 16/12/7102 :التاريخ 
النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز : من اجل 

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

 –اخلمرية ومسحوق اخلبيز –والفطائر واحللوايت
 -احلالوة والطحينة –مقبالت ذيائية –مساحيق ذيائية
سل النحل والعسل ع -البوظة –الثلج –على املثلجات

 –التوابل –الفلفل –اخلردل –على امللح -األسود
الشوكوالته واملغطسات  -الصلصة –اخلل

 –السكاكر -حبوب شوكوالته ملبسة –والبسكويت
قضامة  –ملبس –مصاص األطفال –الراحة –العلكة
. فوندان –سكرية

 51  
 

  Trade Mark No.: 31791 84134:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 75 :يف الصنف 

  Date: 05/07/2017 45/41/7441 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

 In the name of: sharekat divine fitness ستلزمات الراييية شركة ديفاين فيتنس للمالبس وامل: أبسم 
llmlabes w almostalzamat alryadyeh  

 بجاسب بالزا م ل -البال ع -الب  ة  :العن ا  

عمارة انور عقل -شارع النهضة -البرية  :عنوان التبليغ 
 طابق الثاين ال-للسياحة والسفر 

 :
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  Trade Mark No.: 31790 84134:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 37 81 :يف الصنف 

  Date: 05/07/2017 45/41/7441 :التاريخ 
إنشاء املباين واالصالح وخدمات الرتكيب أو التجميع : من اجل 

 In the name of: sharekat as paper شركة اس بيرب للتجارة واالسترياد العادية العامة : أبسم 
lltejara w elesterad aladyeh alamah  

 بجاسب المسجد الجد د -قلنديا البلد  :العن ا  

عمارة انور عقل -رع النهضة شا-البرية  :عنوان التبليغ 
 الطابق الثاين -للسياحة والسفر 

 :

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

 ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  

 

  Trade Mark No.: 31792 84137:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 84 :يف الصنف 

  Date: 06/07/2017 44/41/7441 :التاريخ 
النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز والتابيوكا : من اجل 

الدقيق واملستحضرات  -وما يقوم مقام النب، املتةوالساجور، 
 –اخلبز والكعك والفطائر واحللوايت –املصنوعة من احلبوب

 –مقبالت غذائية –مساحيق غذائية –اخلمرية ومسحوق اخلبيز
عسل  -البوظة –الثلج –على املثلجات -احلالوة والطحينة

 –الفلفل –اخلردل –على امللح -النحل والعسل األسود
الشوكوالته واملغطسات  -الصلصة –اخلل –بلالتوا

 –العلكة –السكاكر -حبوب شوكوالته ملبسة –والبسكويت
. فوندان –قضامة سكرية –ملبس –مصاص األطفال –الراحة
 In the name of: worod hilak abed ورود هالل عبد الرمحن حوح : أبسم 

alrahman hawah  
  7099060000:   ال  -شانع تل  -سابلو  :العن ا  

: جوال  -شارع تل  -انبلس  :عنوان التبليغ 
4533835114  

 :

 مشروطه بعدم منح محاية على كلمة طيبات فلسطني 
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ورود هالل عبد الرمحن : أبسم 
 حوح 

In the name of: worod hilak abed alrahman hawah  

جنال  -ع    ت   -ن يلال  :العننا  
 :3522025551  

: جوال  -شارع تل  -انبلس  :عنوان التبليغ 
1955399220  

 :

 مشروطه بعدم منح محاية على كلمة طيبات فلسطني 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31794 30251:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 06/07/2017 16/12/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية، االرز ،التابيكو والساذو، الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب، اخلبز والفطائر 
واحللوايت، احللوايت املثلجة، عسل النحل والعسل 
االسود، اخلمرية ومسحوق اخلبيز، امللح، اخلردل، اخلل 

ت، الثلج ، البهارات، البهارا(التوابل)والصلصات 
  In the name of: Mohamad nimer asad asad دمحم منر اسعد اسعد : أبسم 

  ا     :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

441

 7  
 

  Trade Mark No.: 31794 84131:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 84 :يف الصنف 

  Date: 06/07/2017 44/41/7441 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية، االرز : من اجل 

،التابيكو والساغو، الدقيق واملستحضرات املصنوعة من 
والفطائر واحللوايت، احللوايت املثلجة، عسل احلبوب، اخلبز 

النحل والعسل االسود، اخلمرية ومسحوق اخلبيز، امللح، 
، البهارات، البهارات، الثلج (التوابل)اخلردل، اخلل والصلصات 

 In the name of: Mohamad nimer asad دمحم منر اسعد اسعد : أبسم 
asad  

 نام هللا  :العن ا  
:  اجناز للمحاماة  :وان التبليغ عن

 

  

 

  Trade Mark No.: 31792 84137:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 84 :يف الصنف 

  Date: 06/07/2017 44/41/7441 :التاريخ 
النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز والتابيوكا : من اجل 

الدقيق واملستحضرات  -وما يقوم مقام النب، املتةوالساجور، 
 –اخلبز والكعك والفطائر واحللوايت –املصنوعة من احلبوب

 –مقبالت غذائية –مساحيق غذائية –اخلمرية ومسحوق اخلبيز
عسل  -البوظة –الثلج –على املثلجات -احلالوة والطحينة

 –الفلفل –اخلردل –على امللح -النحل والعسل األسود
الشوكوالته واملغطسات  -الصلصة –اخلل –بلالتوا

 –العلكة –السكاكر -حبوب شوكوالته ملبسة –والبسكويت
. فوندان –قضامة سكرية –ملبس –مصاص األطفال –الراحة
 In the name of: worod hilak abed ورود هالل عبد الرمحن حوح : أبسم 

alrahman hawah  
  7099060000:   ال  -شانع تل  -سابلو  :العن ا  

: جوال  -شارع تل  -انبلس  :عنوان التبليغ 
4533835114  

 :

 مشروطه بعدم منح محاية على كلمة طيبات فلسطني 
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  Trade Mark No.: 31795 30259:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 06/07/2017 16/12/7102 :التاريخ 
خدمات توفري االطعمة واملشروابت، االيواء : من اجل 

. املؤقت
  In the name of: Mohamad nimer asad asad دمحم منر اسعد اسعد : أبسم 

  ا     :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 1  
 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31795 30259:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 06/07/2017 16/12/7102 :التاريخ 
خدمات توفري االطعمة واملشروابت، االيواء : من اجل 

. املؤقت
  In the name of: Mohamad nimer asad asad دمحم منر اسعد اسعد : أبسم 

  ا     :العننا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31796 30256:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 06/07/2017 16/12/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأعطيه الرأس : من اجل 
شركة عياد لتجارة : أبسم 

 الالبسه اجلاهزه العاديه العامة 
In the name of: sharekit ayad letijaret alalbesah al jahezah 
al aadyah al a'amah  

 -عووو      فووو   -نووو يلال  :العنووونا  
 ايل دخلو المع ج ر 

اول دخلة  -شارع حيفا  -انبلس  :عنوان التبليغ 
 املعاجني 

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31800 30911:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 09/07/2017 15/12/7102 :التاريخ 
اللحوم اجلاهزة، األمساك والدواجن والفواكه : من اجل 

واخلضراوات اجلاهزة، املستخدمة كاملة من شركة مملوكة 
ابلكامل أو املطاعم ممنوحة االمتياز من أجل إعداد أو 

. بيع الطعام يف احملل ليتم تناوله يف احملل أو خارجه

 8  
 

  Trade Mark No.: 31795 84135:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 18 :يف الصنف 

  Date: 06/07/2017 44/41/7441 :التاريخ 
. اليواء املؤقتخدمات توفري االطعمة واملشروابت، ا: من اجل 

 In the name of: Mohamad nimer asad دمحم منر اسعد اسعد : أبسم 
asad  

 نام هللا  :العن ا  
:  اجناز للمحاماة  :عنوان التبليغ 

 

 

 

  

 1  
 

  Trade Mark No.: 31796 84134:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 75 :يف الصنف 

  Date: 06/07/2017 44/41/7441 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأعطيه الرأس : من اجل 

 In the name of: sharekit ayad letijaret اد لتجارة الالبسه اجلاهزه العاديه العامة شركة عي: أبسم 
alalbesah al jahezah al aadyah al 
a'amah  

 اول دخلة المعا  ن  -شانع ح فا  -سابلو  :العن ا  

:  اول دخلة املعاجني  -ع حيفا شار  -انبلس  :عنوان التبليغ 

 

  

 1  
 

  Trade Mark No.: 31800 84344:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 73 :يف الصنف 

  Date: 09/07/2017 43/41/7441 :التاريخ 
وم اجلاهزة، األمساك والدواجن والفواكه اللح: من اجل 

واخلضراوات اجلاهزة، املستخدمة كاملة من شركة مملوكة ابلكامل 
أو املطاعم ممنوحة االمتياز من أجل إعداد أو بيع الطعام يف احملل 

. ليتم تناوله يف احملل أو خارجه
 In the name of: Popeyes Louisiana . بوابيز لويسياان كيتشني، إنك: أبسم 

Kitchen, Inc.  
  0777ب  يم توو  سوو نت  ت يوو اس  سوو يو  277 :العنوو ا  

 ال اليات المتحدة األم يك ة  07028،تالستا    ن  ا 
ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1117
 :
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بوابيز لويسياان كيتشني، : أبسم 
 . نكإ

In the name of: Popeyes Louisiana Kitchen, Inc.  

ي ريم توووووور سوووووو نتر  133 :العنوووووونا  
ا ،تحنتووووو ا 1333تريوووووراسا سوووووني  

النال وووو ت المتحوووودة  03016جن ج وووو  
 األمريك و 
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31801 30910:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 09/07/2017 15/12/7102 :التاريخ 
اللحوم اجلاهزة، األمساك والدواجن والفواكه : من اجل 

واخلضراوات اجلاهزة، املستخدمة كاملة من شركة مملوكة 
ابلكامل أو املطاعم ممنوحة االمتياز من أجل إعداد أو 

. بيع الطعام يف احملل ليتم تناوله يف احملل أو خارجه

445

بوابيز لويسياان كيتشني، : أبسم 
 . إنك

In the name of: Popeyes Louisiana Kitchen, Inc.  

ي ريم توووووور سوووووو نتر  133 :العنوووووونا  
ا ،تحنتووووو ا 1333تريوووووراسا سوووووني  

النال وووو ت المتحوووودة  03016جن ج وووو  
 األمريك و 
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31802 30917:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19 05 :يف الصنف 

  Date: 09/07/2017 15/12/7102 :التاريخ 
طني جريي وحجر جريي : من اجل 

امحد يوسف عبد الرازق : أبسم 
 الفرا 

In the name of: Ahmed Yousef Abdel Razek AL-Qara  

-طووووونلكر  -ال   يعووووو   :العنوووونا  
3522125223  
-طولكرم -اجلاروشيه :عنوان التبليغ 
1959159991  

 :

 

446

 3  
 

  Trade Mark No.: 31801 84344:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 73 :يف الصنف 

  Date: 09/07/2017 43/41/7441 :التاريخ 
اللحوم اجلاهزة، األمساك والدواجن والفواكه : من اجل 

ة مملوكة ابلكامل واخلضراوات اجلاهزة، املستخدمة كاملة من شرك
أو املطاعم ممنوحة االمتياز من أجل إعداد أو بيع الطعام يف احملل 

. ليتم تناوله يف احملل أو خارجه
 In the name of: Popeyes Louisiana . بوابيز لويسياان كيتشني، إنك: أبسم 

Kitchen, Inc.  
  0777ب  يم توو  سوو نت  ت يوو اس  سوو يو  277 :العنوو ا  

 يات المتحدة األم يك ة ال ال 07028،تالستا    ن  ا 
ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1117
 :

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31802 84347:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19 43 :يف الصنف 

  Date: 09/07/2017 43/41/7441 :التاريخ 
طني جريي وحجر جريي : من اجل 

 In the name of: Ahmed Yousef Abdel امحد يوسف عبد الرازق الفرا : أبسم 
Razek AL-Qara  

  7096290667-ط لك م -الجانوش ه :العن ا  

:   4533135334-طولكرم -اجلاروشيه :عنوان التبليغ 

 

  

 1  
 

  Trade Mark No.: 31800 84344:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 73 :يف الصنف 

  Date: 09/07/2017 43/41/7441 :التاريخ 
وم اجلاهزة، األمساك والدواجن والفواكه اللح: من اجل 

واخلضراوات اجلاهزة، املستخدمة كاملة من شركة مملوكة ابلكامل 
أو املطاعم ممنوحة االمتياز من أجل إعداد أو بيع الطعام يف احملل 

. ليتم تناوله يف احملل أو خارجه
 In the name of: Popeyes Louisiana . بوابيز لويسياان كيتشني، إنك: أبسم 

Kitchen, Inc.  
  0777ب  يم توو  سوو نت  ت يوو اس  سوو يو  277 :العنوو ا  

 ال اليات المتحدة األم يك ة  07028،تالستا    ن  ا 
ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1117
 :
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 01  
 

  Trade Mark No.: 31803 30913:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 09/07/2017 15/12/7102 :التاريخ 
مستحضرات قصر األقمشة وذريها من : من اجل 

املواد اليت تستخدم يف ذسيل وكي املالبس 
ومستحضرات التنظيف والصقل والكشط واجللي 

 -الزيوت عطريه –الروائح العطرية -الصابون 
مستحضرات التجميل ذسول لوشن للشعر منظفات 

اسنان 
  In the name of: saher nafe shakhsher ساهر انفع شخشري : أبسم 

عوو     ،وو ر ا  -نوو يلال  :العنوونا  
  3522511112تلفن  

شارع حطني ، تلفون  -انبلس  :عنوان التبليغ 
1955211117  

 :

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31804 30911:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 09/07/2017 15/12/7102 :التاريخ 
مستحضرات قصر األقمشة وذريها من : من اجل 

املواد اليت تستخدم يف ذسيل وكي املالبس 
ومستحضرات التنظيف والصقل والكشط واجللي 

 -الزيوت عطريه –الروائح العطرية -الصابون 
مستحضرات التجميل ذسول لوشن للشعر منظفات 

اسنان 
  In the name of: saher nafe shakhsher ساهر انفع شخشري : أبسم 

عوو     ،وو ر ا  -نوو يلال  :العنوونا  
  3522511112تلفن  

شارع حطني ، تلفون  -انبلس  :عنوان التبليغ 
1955211117  

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 07  
 

448

 44  
 

  Trade Mark No.: 31803 84348: العالمة التجارية رقم
  In Class: 3 8 :يف الصنف 

  Date: 09/07/2017 43/41/7441 :التاريخ 
مستحضرات قصر األقمشة وغريها من املواد اليت : من اجل 

تستخدم يف غسيل وكي املالبس ومستحضرات التنظيف 
الزيوت  –الروائح العطرية -والصقل والكشط واجللي الصابون 

مستحضرات التجميل غسول لوشن للشعر منظفات  -طريهع
اسنان 
  In the name of: saher nafe shakhsher ساهر انفع شخشري : أبسم 

  7099022222شانع حط ن   تلف    -سابلو  :العن ا  

شارع حطني ، تلفون  -انبلس  :عنوان التبليغ 
4533111117  

 :

 

  

 44  
 

  Trade Mark No.: 31804 84341:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 8 :يف الصنف 

  Date: 09/07/2017 43/41/7441 :التاريخ 
مستحضرات قصر األقمشة وغريها من املواد اليت : من اجل 

املالبس ومستحضرات التنظيف  تستخدم يف غسيل وكي
الزيوت  –الروائح العطرية -والصقل والكشط واجللي الصابون 

مستحضرات التجميل غسول لوشن للشعر منظفات  -عطريه
اسنان 
  In the name of: saher nafe shakhsher ساهر انفع شخشري : أبسم 

  7099022222شانع حط ن   تلف    -سابلو  :العن ا  

شارع حطني ، تلفون  -انبلس  :بليغ عنوان الت
4533111117  

 :

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

 مة ذات االستخدام العام مبعزل عن العال

  

 3  
 

  Trade Mark No.: 31802 84347:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19 43 :يف الصنف 

  Date: 09/07/2017 43/41/7441 :التاريخ 
طني جريي وحجر جريي : من اجل 

 In the name of: Ahmed Yousef Abdel امحد يوسف عبد الرازق الفرا : أبسم 
Razek AL-Qara  

  7096290667-ط لك م -الجانوش ه :العن ا  

:   4533135334-طولكرم -اجلاروشيه :عنوان التبليغ 
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  Trade Mark No.: 31805 30919:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 09/07/2017 15/12/7102 :التاريخ 
مستحضرات قصر األقمشة وذريها من : من اجل 

املواد اليت تستخدم يف ذسيل وكي املالبس 
ومستحضرات التنظيف والصقل والكشط واجللي 

 -الزيوت عطريه –الروائح العطرية -الصابون 
مستحضرات التجميل ذسول لوشن للشعر منظفات 

اسنان 
  In the name of: saher nafe shakhsher ساهر انفع شخشري : أبسم 

عوو     ،وو ر ا  -نوو يلال  :العنوونا  
  3522511112تلفن  

شارع حطني ، تلفون  -انبلس  :عنوان التبليغ 
1955211117  

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 03  
 

449
 47  

 

  Trade Mark No.: 31805 84345:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 8 :يف الصنف 

  Date: 09/07/2017 43/41/7441 :التاريخ 
مستحضرات قصر األقمشة وغريها من املواد اليت : من اجل 

تستخدم يف غسيل وكي املالبس ومستحضرات التنظيف 
الزيوت  –الروائح العطرية -الصقل والكشط واجللي الصابون و 

مستحضرات التجميل غسول لوشن للشعر منظفات  -عطريه
اسنان 
  In the name of: saher nafe shakhsher ساهر انفع شخشري : أبسم 

  7099022222شانع حط ن   تلف    -سابلو  :العن ا  

لفون شارع حطني ، ت -انبلس  :عنوان التبليغ 
4533111117  

 :

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

 ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  

 44  
 

  Trade Mark No.: 31804 84341:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 8 :يف الصنف 

  Date: 09/07/2017 43/41/7441 :التاريخ 
مستحضرات قصر األقمشة وغريها من املواد اليت : من اجل 

املالبس ومستحضرات التنظيف  تستخدم يف غسيل وكي
الزيوت  –الروائح العطرية -والصقل والكشط واجللي الصابون 

مستحضرات التجميل غسول لوشن للشعر منظفات  -عطريه
اسنان 
  In the name of: saher nafe shakhsher ساهر انفع شخشري : أبسم 

  7099022222شانع حط ن   تلف    -سابلو  :العن ا  

شارع حطني ، تلفون  -انبلس  :بليغ عنوان الت
4533111117  

 :

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

 مة ذات االستخدام العام مبعزل عن العال
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  Trade Mark No.: 31806 30916:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 09/07/2017 15/12/7102 :التاريخ 
مستحضرات قصر األقمشة وذريها من : من اجل 

املواد اليت تستخدم يف ذسيل وكي املالبس 
ومستحضرات التنظيف والصقل والكشط واجللي 

 -الزيوت عطريه –الروائح العطرية -الصابون 
مستحضرات التجميل ذسول لوشن للشعر منظفات 

نان اس
  In the name of: saher nafe shakhsher ساهر انفع شخشري : أبسم 

عوو     ،وو ر ا  -نوو يلال  :العنوونا  
  3522511112تلفن  

شارع حطني ، تلفون  -انبلس  :عنوان التبليغ 
1955211117  

 :

 

 01  
 

450

451

  Trade Mark No.: 31807 30912:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 09/07/2017 15/12/7102 :التاريخ 
مستحضرات قصر األقمشة وذريها من : من اجل 

املواد اليت تستخدم يف ذسيل وكي املالبس 
ومستحضرات التنظيف والصقل والكشط واجللي 

 -الزيوت عطريه –الروائح العطرية -الصابون 
مستحضرات التجميل ذسول لوشن للشعر منظفات 

اسنان 
  In the name of: saher nafe shakhsher ساهر انفع شخشري : أبسم 

عوو     ،وو ر ا  -نوو يلال  :العنوونا  
  3522511112تلفن  

شارع حطني ، تلفون  -انبلس  :عنوان التبليغ 
1955211117  

 :

 

 09  
 

 48  
 

  Trade Mark No.: 31806 84344:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 8 :يف الصنف 

  Date: 09/07/2017 43/41/7441 :التاريخ 
مستحضرات قصر األقمشة وغريها من املواد اليت : من اجل 

تستخدم يف غسيل وكي املالبس ومستحضرات التنظيف 
الزيوت  –الروائح العطرية -والصقل والكشط واجللي الصابون 

مستحضرات التجميل غسول لوشن للشعر منظفات  -عطريه
اسنان 
  In the name of: saher nafe shakhsher ساهر انفع شخشري : أبسم 

شوووانع حطووو ن    -سوووابلو  :العنووو ا  
  7099022222تلف   

شارع حطني ، تلفون  -انبلس  :عنوان التبليغ 
4533111117  

 :

 

  

 41  
 

  Trade Mark No.: 31807 84341:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 8 :يف الصنف 

  Date: 09/07/2017 43/41/7441 :التاريخ 
واد اليت مستحضرات قصر األقمشة وغريها من امل: من اجل 

تستخدم يف غسيل وكي املالبس ومستحضرات التنظيف 
الزيوت  –الروائح العطرية -والصقل والكشط واجللي الصابون 

مستحضرات التجميل غسول لوشن للشعر منظفات  -عطريه
اسنان 
  In the name of: saher nafe shakhsher ساهر انفع شخشري : أبسم 

  7099022222شانع حط ن   تلف    -سابلو  :العن ا  

شارع حطني ، تلفون  -انبلس  :عنوان التبليغ 
4533111117  

 :
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  Trade Mark No.: 31808 30919:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 6 6 :يف الصنف 

  Date: 09/07/2017 15/12/7102 :التاريخ 
صناعة اانبيب البويل ايثلني : من اجل 

شركة الثناء للصناعه : أبسم 
 والتجاره 

In the name of: AL-Thana Company for industry and 
trade  

طوووونلكر  -صوووون  -يفوووور  :العنوووونا  
322626323  
طولكرم -صور -كفر  :عنوان التبليغ 
157696171  

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 06  
 

452

453

  Trade Mark No.: 31808 30919:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 6 6 :يف الصنف 

  Date: 09/07/2017 15/12/7102 :التاريخ 
صناعة اانبيب البويل ايثلني : من اجل 

شركة الثناء للصناعه : أبسم 
 والتجاره 

In the name of: AL-Thana Company for industry and 
trade  

طوووونلكر  -صوووون  -يفوووور  :العنوووونا  
322626323  
طولكرم -صور -كفر  :عنوان التبليغ 
157696171  

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 06  
 

 45  
 

  Trade Mark No.: 31808 84343:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 6 4 :يف الصنف 

  Date: 09/07/2017 43/41/7441 :لتاريخ ا
صناعة اانبيب البويل ايثلني : من اجل 

 In the name of: AL-Thana Company شركة الثناء للصناعه والتجاره : أبسم 
for industry and trade  

  792868727ط لك م -ص ن -كف   :العن ا  
:   437434474طولكرم -صور -كفر  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق احلماية املطلق : 
ابستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

 ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

 44  
 

  Trade Mark No.: 31809 84343:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 6 4 :يف الصنف 

  Date: 10/07/2017 44/41/7441 :التاريخ 
دواليب معدنية لألسّرة ، دواليب انزالقية معلقة : من اجل 
، ( سحاابت)مسامري ملولبة معدنية لألبواب ، مزاليج  للخزائن ،

مرابط معدنية ، مشابك معدنية ، أطر معدنية لألبواب ، أقفال 
، مقابض معدنية لألبواب ، نوابض ] غريكهرابئية[لألبواب 
، مفاتيح ، مزاليج معدنية ، أقفال ] غري كهرابئية[لألبواب 

، ) ستخدمة لالالتخبالف امل(معدنية ، مسامري، بكرات معدنية 
براغي معدنية ، مزاليج مزدوجة الطارات النوافذ ، مفصالت 

. معدنية ، ستائر معدنية لفافة، خردوات معدنية صغرية
 In the name of: Al-Etabi Co. for شركة العطايب للتجارة العامة : أبسم 

General Trade  
–  لسط ن  –ب و لحم  – 002شانع الك كفة  :العن ا  

:  فلسطني  –بيت حلم  – 187شارع الكركفة  :وان التبليغ عن
–
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454

  Trade Mark No.: 31809 30915:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 6 6 :يف الصنف 

  Date: 10/07/2017 01/12/7102 :التاريخ 
دواليب معدنية لألسّرة ، دواليب انزالقية : من اجل 

معلقة للخزائن ، مسامري ملولبة معدنية لألبواب ، 
، مرابط معدنية ، مشابك معدنية ، ( سحاابت)مزاليج 

، ] ذريكهرابئية[أطر معدنية لألبواب ، أقفال لألبواب 
ذري  [معدنية لألبواب ، نوابض لألبواب مقابض 
، مفاتيح ، مزاليج معدنية ، أقفال معدنية ، ] كهرابئية

، ) خبالف املستخدمة لالالت(مسامري، بكرات معدنية 
براذي معدنية ، مزاليج مزدوجة الطارات النوافي ، 
مفصالت معدنية ، ستائر معدنية لفافة، خردوات 

. معدنية صغرية
شركة العطايب للتجارة : أبسم 
 العامة 

In the name of: Al-Etabi Co. for General Trade  

ي و   – 502ع    الكريفو  :العننا  
 فلس، ر  –لحا 

–

 –بيت حلم  – 237شارع الكركفة  :عنوان التبليغ 
 فلسطني 

 : –

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 31810 30901:العالمة التجارية رقم 

 41  
 

  Trade Mark No.: 31810 84344:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 85 :يف الصنف 

  Date: 10/07/2017 44/41/7441 :التاريخ 
االسترياد والتسويق والبيع ابلتجزئة وخدمات بيع : من اجل 

اجلملة ، خدمات جتميع تشكيلة من البضائع لصاحل الغري من 
دواليب معدنية لألسّرة ، دواليب انزالقية معلقة للخزائن ، 

، مرابط ( سحاابت)مسامري ملولبة معدنية لألبواب ، مزاليج 
معدنية ، أطر معدنية لألبواب ، أقفال لألبواب معدنية ، مشابك 

غري  [، مقابض معدنية لألبواب ، نوابض لألبواب ] غريكهرابئية[
، مفاتيح ، مزاليج معدنية ، أقفال معدنية ، مسامري، ] كهرابئية

، براغي معدنية ، ) خبالف املستخدمة لالالت(بكرات معدنية 
معدنية ، ستائر مزاليج مزدوجة الطارات النوافذ ، مفصالت 

لتمكني ( ابستثناء نقلها)معدنية لفافة، خردوات معدنية صغرية ، 
عامة الزابئن من معاينتها بشكل مريح وشراء تلك البضائع وقد 
تقدم مثل هذه اخلدمات من خالل متاجر البيع ابلتجزئة أو 
أسواق البيع ابجلملة أو بواسطة األوساط اإللكرتونية أو من 

. لطلب عرب الربيدخالل كتالوجات ا
 In the name of: Al-Etabi Co. for شركة العطايب للتجارة العامة : أبسم 

General Trade  
–  لسط ن  –ب و لحم  – 002شانع الك كفة  :العن ا  

:  فلسطني  –بيت حلم  – 187ة شارع الكركف :عنوان التبليغ 
–

 

 44  
 

  Trade Mark No.: 31809 84343:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 6 4 :يف الصنف 

  Date: 10/07/2017 44/41/7441 :التاريخ 
دواليب معدنية لألسّرة ، دواليب انزالقية معلقة : من اجل 
، ( سحاابت)مسامري ملولبة معدنية لألبواب ، مزاليج  للخزائن ،

مرابط معدنية ، مشابك معدنية ، أطر معدنية لألبواب ، أقفال 
، مقابض معدنية لألبواب ، نوابض ] غريكهرابئية[لألبواب 
، مفاتيح ، مزاليج معدنية ، أقفال ] غري كهرابئية[لألبواب 

، ) ستخدمة لالالتخبالف امل(معدنية ، مسامري، بكرات معدنية 
براغي معدنية ، مزاليج مزدوجة الطارات النوافذ ، مفصالت 

. معدنية ، ستائر معدنية لفافة، خردوات معدنية صغرية
 In the name of: Al-Etabi Co. for شركة العطايب للتجارة العامة : أبسم 

General Trade  
–  لسط ن  –ب و لحم  – 002شانع الك كفة  :العن ا  

:  فلسطني  –بيت حلم  – 187شارع الكركفة  :وان التبليغ عن
–
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  Trade Mark No.: 31812 30907:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 10/07/2017 01/12/7102 :التاريخ 
املياه املعدنية  -(اجلعة والبرية السوداء)البرية : من اجل 

الشراب ويره من املستحضرات لعمل  -والغازية
عصري الفواكه واملشروابت اليت أساسها  –املشروابت

. ماء الزهر –ماء الورد –عصري الفواكه
شركة شلهوب الصناعية : أبسم 

 التجارية 
In the name of: SHAREKAT SHALHUOB ALSENA'EHA 
AL TEJAREHA  

المن،قووووووووو   -نوووووووو يلال  :العنوووووووونا  
  3522652111: ت  -الصن د و 
: ت  -املنطقه الصناعية  -انبلس  :عنوان التبليغ 

1955627110  
 :

 

 71  
 

455

456

  Trade Mark No.: 31808 30919:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 6 6 :يف الصنف 

  Date: 09/07/2017 15/12/7102 :التاريخ 
صناعة اانبيب البويل ايثلني : من اجل 

شركة الثناء للصناعه : أبسم 
 والتجاره 

In the name of: AL-Thana Company for industry and 
trade  

طوووونلكر  -صوووون  -يفوووور  :العنوووونا  
322626323  
طولكرم -صور -كفر  :عنوان التبليغ 
157696171  

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 06  
  43  
 

  Trade Mark No.: 31811 84344:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 39 83 :يف الصنف 

  Date: 10/07/2017 44/41/7441 :التاريخ 
النقـل وتغليف وختزين السـلع وتسليم البضائع املتعلقة : جل من ا
دواليب معدنية لألسّرة ، دواليب انزالقية معلقة للخزائن ، : ب 

، مرابط ( سحاابت)مسامري ملولبة معدنية لألبواب ، مزاليج 
معدنية ، مشابك معدنية ، أطر معدنية لألبواب ، أقفال لألبواب 

غري  [نية لألبواب ، نوابض لألبواب ، مقابض معد] غريكهرابئية[
، مفاتيح ، مزاليج معدنية ، أقفال معدنية ، مسامري، ] كهرابئية

، براغي معدنية ، ) خبالف املستخدمة لالالت(بكرات معدنية 
مزاليج مزدوجة الطارات النوافذ ، مفصالت معدنية ، ستائر 

. معدنية لفافة، خردوات معدنية صغرية
 In the name of: Al-Etabi Co. for شركة العطايب للتجارة العامة : أبسم 

General Trade  
–  لسط ن  –ب و لحم  – 002شانع الك كفة  :العن ا  

:  فلسطني  –بيت حلم  – 187شارع الكركفة  :عنوان التبليغ 
–

 

  

 43  
 

  Trade Mark No.: 31812 84347:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 87 :يف الصنف 

  Date: 10/07/2017 44/41/7441 :التاريخ 
اه املعدنية املي -(اجلعة والبرية السوداء)البرية : من اجل 

 –الشراب ويره من املستحضرات لعمل املشروابت -والغازية
ماء  –عصري الفواكه واملشروابت اليت أساسها عصري الفواكه

. ماء الزهر –الورد
شركة شلهوب الصناعية : أبسم 

 التجارية 
In the name of: SHAREKAT SHALHUOB ALSENA'EHA 
AL TEJAREHA  

المنطقوووووووووه  -سوووووووووابلو  :العنووووووووو ا  
  7099802220: ت  -الصناع ة 

: ت  -املنطقه الصناعية  -انبلس  :وان التبليغ عن
4533417114  

 :
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  Trade Mark No.: 31812 30907:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 10/07/2017 01/12/7102 :التاريخ 
املياه املعدنية  -(اجلعة والبرية السوداء)البرية : من اجل 

الشراب ويره من املستحضرات لعمل  -والغازية
عصري الفواكه واملشروابت اليت أساسها  –املشروابت

. ماء الزهر –ماء الورد –عصري الفواكه
شركة شلهوب الصناعية : أبسم 

 التجارية 
In the name of: SHAREKAT SHALHUOB ALSENA'EHA 
AL TEJAREHA  

المن،قووووووووو   -نوووووووو يلال  :العنوووووووونا  
  3522652111: ت  -الصن د و 
: ت  -املنطقه الصناعية  -انبلس  :عنوان التبليغ 

1955627110  
 :

 

 71  
 

 74  
 

  Trade Mark No.: 31813 84348:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 84 :يف الصنف 

  Date: 10/07/2017 44/41/7441 :ريخ التا
القهوة والشاي والكاكاو وما يقوم مقام القهوة واألرز : من اجل 

والتابيوكا والساجو، الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب 
او املغطى /، اخلبز واملعجنات واحللوايت ، الويفر احملشو و

, لشوكالتهالشوكالتة واملنتجات اليت اساسها ا, ابلشوكالتة
اخلمرية ومسحوق اخلبازة ، ابكينغ , السكر، العسل, املثلجات

، البهارات، ( التوابل)امللح واخلردل واخلل الصلصات , ابودر
الثلج 
  .In the name of: FERRERO S.p.A . ايه.يب.فرييرو اس: أبسم 

, ك س وو , البووا 02700, 0ب ووازال  ب توو و    يوو و  :العنوو ا  
 ايطال ا 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

ة اليعطي اصحاهبا حق احلماية املطلق ان تسجيل هذه العالم
ابستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

 ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  

 43  
 

  Trade Mark No.: 31812 84347:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 87 :يف الصنف 

  Date: 10/07/2017 44/41/7441 :التاريخ 
اه املعدنية املي -(اجلعة والبرية السوداء)البرية : من اجل 

 –الشراب ويره من املستحضرات لعمل املشروابت -والغازية
ماء  –عصري الفواكه واملشروابت اليت أساسها عصري الفواكه

. ماء الزهر –الورد
شركة شلهوب الصناعية : أبسم 

 التجارية 
In the name of: SHAREKAT SHALHUOB ALSENA'EHA 
AL TEJAREHA  

المنطقوووووووووه  -سوووووووووابلو  :العنووووووووو ا  
  7099802220: ت  -الصناع ة 

: ت  -املنطقه الصناعية  -انبلس  :وان التبليغ عن
4533417114  

 :
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  Trade Mark No.: 31814 30901:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 10/07/2017 01/12/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية والبيطرية والصحية، : من اجل 

مواد احلمية املعدة لالستعمال الطيب ، أذيية األطفال ، 
اللصوق الطبية ومواد التضميد ، املواد اخلاصة حبشو 
األسنان والشمع الطيب ، املطهرات ، املستحضرات 

ملة يف اابدة اهلوام واحليواانت واحلشرات الضارة املستع
والفطرايت واألعشاب الضارة 

البوراتوريوس : أبسم 
 . ايه.اس, فارماكيوتيكوس رويف

In the name of: LABORATORIOS FARMACEUTICOS 
ROVI, S.A.  

, يووو ل  جنل ووو   ي مووو  يلن :العنووونا  
 اس  ن   , مد يد 22305, 05

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 77  
 

  Trade Mark No.: 31815 30909:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 4 1 :يف الصنف 

  Date: 10/07/2017 01/12/7102 :التاريخ 
الزيوت املزلقة حملركات , مواد التزليق: من اجل 

املركبات 

458

459

  Trade Mark No.: 31813 30903:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 10/07/2017 01/12/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو وما يقوم مقام : من اجل 

القهوة واألرز والتابيوكا والساجو، الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ، اخلبز 

او املغطى /واملعجنات واحللوايت ، الويفر احملشو و
الشوكالتة واملنتجات اليت اساسها , ابلشوكالتة
اخلمرية , السكر، العسل, املثلجات, الشوكالته

امللح واخلردل واخلل , وق اخلبازة ، ابكينغ ابودرومسح
، البهارات، الثلج ( التوابل)الصلصات 

  .In the name of: FERRERO S.p.A . ايه.يب.فرييرو اس: أبسم 
, 1ي ووو يال  ي توووري ف ريوووري  :العنووونا  
 ا ، ل   , كنن ن, ال   12351

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 70  
 

  Trade Mark No.: 31814 30901:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 10/07/2017 01/12/7102 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية والبيطرية والصحية، : من اجل 

مواد احلمية املعدة لالستعمال الطيب ، أذيية األطفال ، 
اللصوق الطبية ومواد التضميد ، املواد اخلاصة حبشو 
األسنان والشمع الطيب ، املطهرات ، املستحضرات 

ملة يف اابدة اهلوام واحليواانت واحلشرات الضارة املستع
والفطرايت واألعشاب الضارة 

البوراتوريوس : أبسم 
 . ايه.اس, فارماكيوتيكوس رويف

In the name of: LABORATORIOS FARMACEUTICOS 
ROVI, S.A.  

, يووو ل  جنل ووو   ي مووو  يلن :العنووونا  
 اس  ن   , مد يد 22305, 05

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 77  
 

  Trade Mark No.: 31815 30909:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 4 1 :يف الصنف 

  Date: 10/07/2017 01/12/7102 :التاريخ 
الزيوت املزلقة حملركات , مواد التزليق: من اجل 

املركبات 
  In the name of: Castrol Limited كاسرتول ليمتد : أبسم 

, ت كننلووووووووونج  سووووووووونتر :العنووووووووونا  
,  يوودن , بو نه ن   , ييتتشو رتش ج و 

 المملكو المتحدة , ك ن ا 5 2ا  ج 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 73  
 

  Trade Mark No.: 31816 30906:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 4 1 :يف الصنف 

  Date: 10/07/2017 01/12/7102 :التاريخ 
, مواد التزليق, الزيوت والشحوم الصناعية: من اجل 

االضافات ذري الكيماوية , الزيوت والشحوم املزلقة
زيوت نقل , زيوت الغيار, للزيوت والشحوم الصناعية

احلركة 
  In the name of: Castrol Limited كاسرتول ليمتد : أبسم 

, ت كننلووووووووونج  سووووووووونتر :العنووووووووونا  
,  يوودن , بو نه ن   , ييتتشو رتش ج و 

 المملكو المتحدة , ك ن ا 5 2ا  ج 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 74  
 

  Trade Mark No.: 31814 84341:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 5 :يف الصنف 

  Date: 10/07/2017 44/41/7441 :التاريخ 
املستحضرات الصيدلية والبيطرية والصحية، مواد : من اجل 

احلمية املعدة لالستعمال الطيب ، أغذية األطفال ، اللصوق 
الطبية ومواد التضميد ، املواد اخلاصة حبشو األسنان والشمع 
الطيب ، املطهرات ، املستحضرات املستعملة يف اابدة اهلوام 

ت واحلشرات الضارة والفطرايت واألعشاب الضارة واحليواان
 In the name of: LABORATORIOS . ايه.اس, البوراتوريوس فارماكيوتيكوس رويف: أبسم 

FARMACEUTICOS ROVI, S.A.  
, مدنيووود 26700, 00, كوووال    ل وووا  كاموووانيل  :العنووو ا  
 ا اسباس 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :
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  In the name of: Castrol Limited كاسرتول ليمتد : أبسم 
, ت كننلووووووووونج  سووووووووونتر :العنووووووووونا  

,  يوودن , بو نه ن   , ييتتشو رتش ج و 
 المملكو المتحدة , ك ن ا 5 2ا  ج 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 73  
 

  Trade Mark No.: 31816 30906:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 4 1 :يف الصنف 

  Date: 10/07/2017 01/12/7102 :التاريخ 
, مواد التزليق, الزيوت والشحوم الصناعية: من اجل 

االضافات ذري الكيماوية , الزيوت والشحوم املزلقة
زيوت نقل , زيوت الغيار, للزيوت والشحوم الصناعية

احلركة 
  In the name of: Castrol Limited كاسرتول ليمتد : أبسم 

, ت كننلووووووووونج  سووووووووونتر :العنووووووووونا  
,  يوودن , بو نه ن   , ييتتشو رتش ج و 

 المملكو المتحدة , ك ن ا 5 2ا  ج 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

  In the name of: Castrol Limited كاسرتول ليمتد : أبسم 
, ت كننلووووووووونج  سووووووووونتر :العنووووووووونا  

,  يوودن , بو نه ن   , ييتتشو رتش ج و 
 المملكو المتحدة , ك ن ا 5 2ا  ج 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 73  
 

  Trade Mark No.: 31816 30906:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 4 1 :يف الصنف 

  Date: 10/07/2017 01/12/7102 :التاريخ 
, مواد التزليق, الزيوت والشحوم الصناعية: من اجل 

االضافات ذري الكيماوية , الزيوت والشحوم املزلقة
زيوت نقل , زيوت الغيار, للزيوت والشحوم الصناعية

احلركة 
  In the name of: Castrol Limited كاسرتول ليمتد : أبسم 

, ت كننلووووووووونج  سووووووووونتر :العنووووووووونا  
,  يوودن , بو نه ن   , ييتتشو رتش ج و 

 المملكو المتحدة , ك ن ا 5 2ا  ج 
/  :عنوان التبليغ 

  
 :

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 31817 30902:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 10/07/2017 01/12/7102 :التاريخ 
. املالبس ولباس القدم وأذطية الرأس : من اجل 

شركة بالك اتغ احلديثه : أبسم 
 لتجاره األلبسه 

In the name of: shareket blak tag al hadethah letejaret 
alalbesah  

 ع    العدل  -ن يلال  :العننا  
عمارة  -شارع فلسطني  -انبلس  :عنوان التبليغ 

  3التميمي ط 
 :

 

 

 

 78  
 

  Trade Mark No.: 31816 84344:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 4 1 :يف الصنف 

  Date: 10/07/2017 44/41/7441 :التاريخ 
الزيوت , مواد التزليق, الزيوت والشحوم الصناعية: من اجل 

االيافات غري الكيماوية للزيوت والشحوم , والشحوم املزلقة
زيوت نقل احلركة , الغيارزيوت , الصناعية

  In the name of: Castrol Limited كاسرتول ليمتد : أبسم 
, بواسغب ن  , ويتتشو  ته   ول, ت كن لو    سونت  : العن ا 
 المملكة المتحدة , ك   ان0 6ان   , نيدس 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

  

 

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 31817 84341:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 75 :يف الصنف 

  Date: 10/07/2017 44/41/7441 :التاريخ 
. املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس : من اجل 

 In the name of: shareket blak tag al شركة بالك اتغ احلديثه لتجاره األلبسه : أبسم 
hadethah letejaret alalbesah  

 شانع العدل  -سابلو  :العن ا  
:   8عمارة التميمي ط  -شارع فلسطني  -انبلس  :عنوان التبليغ 

  



313العدد العرشون 2017/11/7

  Trade Mark No.: 31818 30909:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 11/07/2017 00/12/7102 :التاريخ 
بيالت، مالبس، مالبس جلدية، معاطف، : من اجل 

احيية، مالبس من الفرو، جاكيتات، جاكيتات من 
، (كنزات صوفية)الصوف، قمصان صوفية، جرزاية 

مالبس كتانية، ربطات عنق، سراويل داخلية، مالبس 
. جاهزة، قمصان، بناطيل، مالبس داخلية

—

شركة الرحال لالسترياد : أبسم 
 والتصدير مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Al-Rahal Lelesterad Waltasdeer 
Mosahama Khososiya  

  ا    دم  ة الن مو  :العننا  
:  رام هللا عمارة النجمة  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31820 30971:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
كرميات جتميلية ، مستحضرات جتميل : من اجل 

احلواجب ، أقالم احلواجب ، لواصق لتثبيت الرموش 

462

463

 71  
 

  Trade Mark No.: 31817 30902:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 10/07/2017 01/12/7102 :التاريخ 
. املالبس ولباس القدم وأذطية الرأس : من اجل 

شركة بالك اتغ احلديثه : أبسم 
 لتجاره األلبسه 

In the name of: shareket blak tag al hadethah letejaret 
alalbesah  

 ع    العدل  -ن يلال  :العننا  
عمارة  -شارع فلسطني  -انبلس  :عنوان التبليغ 

  3التميمي ط 
 :

 

 

 

  Trade Mark No.: 31818 84343:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 75 :يف الصنف 

  Date: 11/07/2017 44/41/7441 :التاريخ 
بذالت، مالبس، مالبس جلدية، معاطف، احذية، : من اجل 

مالبس من الفرو، جاكيتات، جاكيتات من الصوف، قمصان 
، مالبس كتانية، ربطات عنق، (كنزات صوفية)ة صوفية، جرزاي

سراويل داخلية، مالبس جاهزة، قمصان، بناطيل، مالبس 
. داخلية

—

 In the name of: Sharekat Al-Rahal شركة الرحال لالسترياد والتصدير مسامهة خصوصية : أبسم 
Lelesterad Waltasdeer Mosahama 
Khososiya  

 هللا عمانة النجمة  نام :العن ا  
:  رام هللا عمارة النجمة  :عنوان التبليغ 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق احلماية املطلق : 
ابستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

 ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  

  

 7  
 

  Trade Mark No.: 31820 84374:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 8 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 47/41/7441 :التاريخ 
كرميات جتميلية ، مستحضرات جتميل احلواجب ، : من اجل 

اجب ، لواصق لتثبيت الرموش املستعارة ، أقالم احلو 
مستحضرات جتميل للرموش ،رموش مستعارة ، أصباغ للشعر ، 
مستحضرات جتعيد الشعر ، مواد ملمعة للشفاه ، طالء الشفاه 
، مكياج ، مساحيق مكياج ،مستحضرات ازالة املكياج ، 
مسكرة ، اقنعة جتميلية ، صابون طيب ، مستحضرات العناية 

، ملمع أظافر ، طالء أظافر ، مساحيق مكياج ابالظافر 

– – –
–

–
–

 In the name of: Sharekat alkasabre lel شركة الكسابري للتجارة والصناعة : أبسم 
tegarah w alsenah  

: الز ابوووودة  وووو ال  – نوووو ن  –الضووووفة الغ   ووووة  :العنوووو ا  
7099278800  

– –

: الزاببدة جوال  –جنني  –الضفة الغربية  :عنوان التبليغ 
4533744458  

 : –
–

 مشروطة بعدم منح محاية على كلمة مسكاره 

  



314العدد العرشون 2017/11/7 املستعارة ، مستحضرات جتميل للرموش ،رموش 
مستعارة ، أصباغ للشعر ، مستحضرات جتعيد الشعر ، 
مواد ملمعة للشفاه ، طالء الشفاه ، مكياج ، مساحيق 

نعة مكياج ،مستحضرات ازالة املكياج ، مسكرة ، اق
جتميلية ، صابون طيب ، مستحضرات العناية ابالظافر ، 

ملمع أظافر ، طالء أظافر ، مساحيق مكياج 

– –
– –

– –

شركة الكسابري للتجارة : أبسم 
 والصناعة 

In the name of: Sharekat alkasabre lel tegarah w alsenah  

 –جنوو ر  –الضووفو الهر  ووو  :العنونا  
  3522236650: الز  يدة جنال 

– –

الزاببدة  –جنني  –الضفة الغربية  :عنوان التبليغ 
  1955716693: جوال 

 : – –

 مشروطة بعدم منح محاية على كلمة مسكاره 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31821 30970:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
االيواء  -خدمات توفري االطعمة واملشروابت: من اجل 

. املؤقت

464

  Trade Mark No.: 31818 30909:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 11/07/2017 00/12/7102 :التاريخ 
بيالت، مالبس، مالبس جلدية، معاطف، : من اجل 

احيية، مالبس من الفرو، جاكيتات، جاكيتات من 
، (كنزات صوفية)الصوف، قمصان صوفية، جرزاية 

مالبس كتانية، ربطات عنق، سراويل داخلية، مالبس 
. جاهزة، قمصان، بناطيل، مالبس داخلية

—

شركة الرحال لالسترياد : أبسم 
 والتصدير مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekat Al-Rahal Lelesterad Waltasdeer 
Mosahama Khososiya  

  ا    دم  ة الن مو  :العننا  
:  رام هللا عمارة النجمة  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31820 30971:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
كرميات جتميلية ، مستحضرات جتميل : من اجل 

احلواجب ، أقالم احلواجب ، لواصق لتثبيت الرموش 

املستعارة ، مستحضرات جتميل للرموش ،رموش 
مستعارة ، أصباغ للشعر ، مستحضرات جتعيد الشعر ، 
مواد ملمعة للشفاه ، طالء الشفاه ، مكياج ، مساحيق 

نعة مكياج ،مستحضرات ازالة املكياج ، مسكرة ، اق
جتميلية ، صابون طيب ، مستحضرات العناية ابالظافر ، 

ملمع أظافر ، طالء أظافر ، مساحيق مكياج 

– –
– –

– –

شركة الكسابري للتجارة : أبسم 
 والصناعة 

In the name of: Sharekat alkasabre lel tegarah w alsenah  

 –جنوو ر  –الضووفو الهر  ووو  :العنونا  
  3522236650: الز  يدة جنال 

– –

الزاببدة  –جنني  –الضفة الغربية  :عنوان التبليغ 
  1955716693: جوال 

 : – –

 مشروطة بعدم منح محاية على كلمة مسكاره 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31821 30970:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
االيواء  -خدمات توفري االطعمة واملشروابت: من اجل 

. املؤقت
  In the name of: mohammad asad hamed koni دمحم اسعد حامد كوين : أبسم 

عووو    الن ووو    -نووو يلال  :العنووونا  
: جووونال  -القوود ا دموو  ه ال ن يشوو  

3522225155  
شارع النجاح القدمي عماره  -انبلس  :عنوان التبليغ 

  1955559092: جوال  -اجلوريشي 
 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31822 30977:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة : من اجل 

من هيه املواد وذري واردة يف فئات اخرى ؛ املطبوعات 
؛ مواد جتليد الكتب؛ الصور الفوتوذرافية؛ القرطاسية ؛ 
مواد اللصق املستعملة يف القرطاسية او لغاايت منزلية ؛ 
ومواد الفنانني ؛ فراشي الدهان او التلوين ؛ االالت 

يه ؛ مواد التوج( عدا االاثث)الكاتبة واللوازم املكتبية 
؛ مواد التغليف البالستيكية ( عدا االجهزة)والتدريس 

؛ حروف الطباعة ؛ (ذري الواردة يف فئات اخرى)

adhesives for stationery or household purposes; artists’ 

included in other classes); printers’ type; printing blocks. 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31820 84374:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 8 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 47/41/7441 :التاريخ 
كرميات جتميلية ، مستحضرات جتميل احلواجب ، : من اجل 

اجب ، لواصق لتثبيت الرموش املستعارة ، أقالم احلو 
مستحضرات جتميل للرموش ،رموش مستعارة ، أصباغ للشعر ، 
مستحضرات جتعيد الشعر ، مواد ملمعة للشفاه ، طالء الشفاه 
، مكياج ، مساحيق مكياج ،مستحضرات ازالة املكياج ، 
مسكرة ، اقنعة جتميلية ، صابون طيب ، مستحضرات العناية 

، ملمع أظافر ، طالء أظافر ، مساحيق مكياج ابالظافر 

– – –
–

–
–

 In the name of: Sharekat alkasabre lel شركة الكسابري للتجارة والصناعة : أبسم 
tegarah w alsenah  

: الز ابوووودة  وووو ال  – نوووو ن  –الضووووفة الغ   ووووة  :العنوووو ا  
7099278800  

– –

: الزاببدة جوال  –جنني  –الضفة الغربية  :عنوان التبليغ 
4533744458  

 : –
–

 مشروطة بعدم منح محاية على كلمة مسكاره 
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(. الرامسات)الكليشيهات 
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :التبليغ عنوان 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31828 30979:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأذطية الرأس : من اجل 

  In the name of: ibraheem saleh ali ayoub ابراهيم صاحل علي ايوب : أبسم 
دموو  ة  - ف وود    -نوو يلال  :العنوونا  

: تلفووووووووووون   -جمووووووووووو ل سوووووووووووع ده 
3522021525  

عمارة مجال  -رفيداي  -انبلس  :عنوان التبليغ 
  1955351272: تلفون  -سعاده 

 :

 

(. الرامسات)الكليشيهات 
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :التبليغ عنوان 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31828 30979:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأذطية الرأس : من اجل 

  In the name of: ibraheem saleh ali ayoub ابراهيم صاحل علي ايوب : أبسم 
دموو  ة  - ف وود    -نوو يلال  :العنوونا  

: تلفووووووووووون   -جمووووووووووو ل سوووووووووووع ده 
3522021525  

عمارة مجال  -رفيداي  -انبلس  :عنوان التبليغ 
  1955351272: تلفون  -سعاده 

 :

 

465

  In the name of: mohammad asad hamed koni دمحم اسعد حامد كوين : أبسم 
عووو    الن ووو    -نووو يلال  :العنووونا  

: جووونال  -القوود ا دموو  ه ال ن يشوو  
3522225155  

شارع النجاح القدمي عماره  -انبلس  :عنوان التبليغ 
  1955559092: جوال  -اجلوريشي 

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31822 30977:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة : من اجل 

من هيه املواد وذري واردة يف فئات اخرى ؛ املطبوعات 
؛ مواد جتليد الكتب؛ الصور الفوتوذرافية؛ القرطاسية ؛ 
مواد اللصق املستعملة يف القرطاسية او لغاايت منزلية ؛ 
ومواد الفنانني ؛ فراشي الدهان او التلوين ؛ االالت 

يه ؛ مواد التوج( عدا االاثث)الكاتبة واللوازم املكتبية 
؛ مواد التغليف البالستيكية ( عدا االجهزة)والتدريس 

؛ حروف الطباعة ؛ (ذري الواردة يف فئات اخرى)

adhesives for stationery or household purposes; artists’ 

included in other classes); printers’ type; printing blocks. 

  In the name of: mohammad asad hamed koni دمحم اسعد حامد كوين : أبسم 
عووو    الن ووو    -نووو يلال  :العنووونا  

: جووونال  -القوود ا دموو  ه ال ن يشوو  
3522225155  

شارع النجاح القدمي عماره  -انبلس  :عنوان التبليغ 
  1955559092: جوال  -اجلوريشي 

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31822 30977:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة : من اجل 

من هيه املواد وذري واردة يف فئات اخرى ؛ املطبوعات 
؛ مواد جتليد الكتب؛ الصور الفوتوذرافية؛ القرطاسية ؛ 
مواد اللصق املستعملة يف القرطاسية او لغاايت منزلية ؛ 
ومواد الفنانني ؛ فراشي الدهان او التلوين ؛ االالت 

يه ؛ مواد التوج( عدا االاثث)الكاتبة واللوازم املكتبية 
؛ مواد التغليف البالستيكية ( عدا االجهزة)والتدريس 

؛ حروف الطباعة ؛ (ذري الواردة يف فئات اخرى)

adhesives for stationery or household purposes; artists’ 

included in other classes); printers’ type; printing blocks. 

466

(. الرامسات)الكليشيهات 
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :التبليغ عنوان 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31828 30979:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم وأذطية الرأس : من اجل 

  In the name of: ibraheem saleh ali ayoub ابراهيم صاحل علي ايوب : أبسم 
دموو  ة  - ف وود    -نوو يلال  :العنوونا  

: تلفووووووووووون   -جمووووووووووو ل سوووووووووووع ده 
3522021525  

عمارة مجال  -رفيداي  -انبلس  :عنوان التبليغ 
  1955351272: تلفون  -سعاده 

 :
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468

467 6  
 

  Trade Mark No.: 31829 30975:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة : من اجل 

من هيه املواد وذري واردة يف فئات اخرى ؛ املطبوعات 
؛ مواد جتليد الكتب؛ الصور الفوتوذرافية؛ القرطاسية ؛ 
مواد اللصق املستعملة يف القرطاسية او لغاايت منزلية ؛ 
ومواد الفنانني ؛ فراشي الدهان او التلوين ؛ االالت 

؛ مواد التوجيه ( عدا االاثث)وازم املكتبية الكاتبة والل
؛ مواد التغليف البالستيكية ( عدا االجهزة)والتدريس 

؛ حروف الطباعة ؛ (ذري الواردة يف فئات اخرى)
(. الرامسات)الكليشيهات 

adhesives for stationery or household purposes; artists’ 

included in other classes); printers’ type; printing blocks. 

شركة سنيورة للصناعات : أبسم 
 الغيائية مسامهة خصوصية 

In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 2  
 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31829 30975:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
الورق والورق املقوى واملنتجات املصنوعة : من اجل 

من هيه املواد وذري واردة يف فئات اخرى ؛ املطبوعات 
؛ مواد جتليد الكتب؛ الصور الفوتوذرافية؛ القرطاسية ؛ 
مواد اللصق املستعملة يف القرطاسية او لغاايت منزلية ؛ 
ومواد الفنانني ؛ فراشي الدهان او التلوين ؛ االالت 

؛ مواد التوجيه ( عدا االاثث)وازم املكتبية الكاتبة والل
؛ مواد التغليف البالستيكية ( عدا االجهزة)والتدريس 

؛ حروف الطباعة ؛ (ذري الواردة يف فئات اخرى)
(. الرامسات)الكليشيهات 

adhesives for stationery or household purposes; artists’ 

included in other classes); printers’ type; printing blocks. 

شركة سنيورة للصناعات : أبسم 
 الغيائية مسامهة خصوصية 

In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31830 30931:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية ؛ االرز ؛ التابيوكا والساذو؛ الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ؛ اخلبز والفطائر 
واحللوايت ؛ احللوايت املثلجة ؛ عسل النحل والعسل 
االسود ؛ اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ امللح ؛ اخلردل ؛ 

ت ؛ الثلج ؛ البهارا( التوابل)اخلل والصلصات 
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31830 30931:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية ؛ االرز ؛ التابيوكا والساذو؛ الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ؛ اخلبز والفطائر 
واحللوايت ؛ احللوايت املثلجة ؛ عسل النحل والعسل 
االسود ؛ اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ امللح ؛ اخلردل ؛ 

ت ؛ الثلج ؛ البهارا( التوابل)اخلل والصلصات 
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 9  
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  Trade Mark No.: 31831 30930:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية ؛ االرز ؛ التابيوكا والساذو؛ الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ؛ اخلبز والفطائر 
واحللوايت ؛ احللوايت املثلجة ؛ عسل النحل والعسل 
االسود ؛ اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ امللح ؛ اخلردل ؛ 

ت ؛ الثلج ؛ البهارا( التوابل)اخلل والصلصات 
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31832 30937:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية ؛ االرز ؛ التابيوكا والساذو؛ الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ؛ اخلبز والفطائر 
واحللوايت ؛ احللوايت املثلجة ؛ عسل النحل والعسل 
االسود ؛ اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ امللح ؛ اخلردل ؛ 

؛ البهارات ؛ الثلج ( التوابل)والصلصات اخلل 
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31830 30931:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية ؛ االرز ؛ التابيوكا والساذو؛ الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ؛ اخلبز والفطائر 
واحللوايت ؛ احللوايت املثلجة ؛ عسل النحل والعسل 
االسود ؛ اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ امللح ؛ اخلردل ؛ 

ت ؛ الثلج ؛ البهارا( التوابل)اخلل والصلصات 
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 9  
 

469

470

  Trade Mark No.: 31831 30930:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية ؛ االرز ؛ التابيوكا والساذو؛ الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ؛ اخلبز والفطائر 
واحللوايت ؛ احللوايت املثلجة ؛ عسل النحل والعسل 
االسود ؛ اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ امللح ؛ اخلردل ؛ 

ت ؛ الثلج ؛ البهارا( التوابل)اخلل والصلصات 
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31832 30937:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية ؛ االرز ؛ التابيوكا والساذو؛ الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ؛ اخلبز والفطائر 
واحللوايت ؛ احللوايت املثلجة ؛ عسل النحل والعسل 
االسود ؛ اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ امللح ؛ اخلردل ؛ 

؛ البهارات ؛ الثلج ( التوابل)والصلصات اخلل 
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 01  
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471

472

  Trade Mark No.: 31832 30937:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية ؛ االرز ؛ التابيوكا والساذو؛ الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ؛ اخلبز والفطائر 
واحللوايت ؛ احللوايت املثلجة ؛ عسل النحل والعسل 
االسود ؛ اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ امللح ؛ اخلردل ؛ 

؛ البهارات ؛ الثلج ( التوابل)والصلصات اخلل 
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31833 30933:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية ؛ االرز ؛ التابيوكا والساذو؛ الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ؛ اخلبز والفطائر 
واحللوايت ؛ احللوايت املثلجة ؛ عسل النحل والعسل 
االسود ؛ اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ امللح ؛ اخلردل ؛ 

؛ البهارات ؛ الثلج ( التوابل)والصلصات اخلل 
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31833 30933:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية ؛ االرز ؛ التابيوكا والساذو؛ الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ؛ اخلبز والفطائر 
واحللوايت ؛ احللوايت املثلجة ؛ عسل النحل والعسل 
االسود ؛ اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ امللح ؛ اخلردل ؛ 

؛ البهارات ؛ الثلج ( التوابل)والصلصات اخلل 
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31834 30931:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية ؛ االرز ؛ التابيوكا والساذو؛ الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ؛ اخلبز والفطائر 
واحللوايت ؛ احللوايت املثلجة ؛ عسل النحل والعسل 
االسود ؛ اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ امللح ؛ اخلردل ؛ 

؛ البهارات ؛ الثلج ( التوابل)والصلصات اخلل 
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31834 30931:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية ؛ االرز ؛ التابيوكا والساذو؛ الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ؛ اخلبز والفطائر 
واحللوايت ؛ احللوايت املثلجة ؛ عسل النحل والعسل 
االسود ؛ اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ امللح ؛ اخلردل ؛ 

؛ البهارات ؛ الثلج ( التوابل)والصلصات اخلل 
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 0 
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  Trade Mark No.: 31835 30939:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية ؛ االرز ؛ التابيوكا والساذو؛ الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ؛ اخلبز والفطائر 
واحللوايت ؛ احللوايت املثلجة ؛ عسل النحل والعسل 
االسود ؛ اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ امللح ؛ اخلردل ؛ 

ت ؛ الثلج ؛ البهارا( التوابل)اخلل والصلصات 
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31834 30931:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية ؛ االرز ؛ التابيوكا والساذو؛ الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ؛ اخلبز والفطائر 
واحللوايت ؛ احللوايت املثلجة ؛ عسل النحل والعسل 
االسود ؛ اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ امللح ؛ اخلردل ؛ 

؛ البهارات ؛ الثلج ( التوابل)والصلصات اخلل 
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 0 
 

473

  Trade Mark No.: 31835 30939:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية ؛ االرز ؛ التابيوكا والساذو؛ الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ؛ اخلبز والفطائر 
واحللوايت ؛ احللوايت املثلجة ؛ عسل النحل والعسل 
االسود ؛ اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ امللح ؛ اخلردل ؛ 

ت ؛ الثلج ؛ البهارا( التوابل)اخلل والصلصات 
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 07  
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  Trade Mark No.: 31836 30936:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية ؛ االرز ؛ التابيوكا والساذو؛ الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ؛ اخلبز والفطائر 
واحللوايت ؛ احللوايت املثلجة ؛ عسل النحل والعسل 

امللح ؛ اخلردل ؛ االسود ؛ اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ 
؛ البهارات ؛ الثلج ( التوابل)اخلل والصلصات 

شركة سنيورة للصناعات : أبسم 
 الغيائية مسامهة خصوصية 

In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :التبليغ عنوان 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 03  
 

475

476

  Trade Mark No.: 31836 30936:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية ؛ االرز ؛ التابيوكا والساذو؛ الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ؛ اخلبز والفطائر 
واحللوايت ؛ احللوايت املثلجة ؛ عسل النحل والعسل 

امللح ؛ اخلردل ؛ االسود ؛ اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ 
؛ البهارات ؛ الثلج ( التوابل)اخلل والصلصات 

شركة سنيورة للصناعات : أبسم 
 الغيائية مسامهة خصوصية 

In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :التبليغ عنوان 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31837 30932:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية ؛ االرز ؛ التابيوكا والساذو؛ الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ؛ اخلبز والفطائر 
واحللوايت ؛ احللوايت املثلجة ؛ عسل النحل والعسل 
االسود ؛ اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ امللح ؛ اخلردل ؛ 

؛ البهارات ؛ الثلج ( التوابل)والصلصات اخلل 
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31837 30932:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية ؛ االرز ؛ التابيوكا والساذو؛ الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ؛ اخلبز والفطائر 
واحللوايت ؛ احللوايت املثلجة ؛ عسل النحل والعسل 
االسود ؛ اخلمرية ومسحوق اخلبيز؛ امللح ؛ اخلردل ؛ 

؛ البهارات ؛ الثلج ( التوابل)والصلصات اخلل 
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 01  
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  Trade Mark No.: 31839 30935:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42 17 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
اخلدمات العلمية والتكنولوجية والبحوث : من اجل 

والتصميم املتعلقة هبا، توفري املساعدة يف جمال االحباث 
الطبية للباحثني الطبيني ، أتجري االدوات املخربيه ، 
االحباث احليويه والصيدله والطبيه ، االحباث التحليليه، 

تصميم وتطوير الربجميات 
شركة بيو الب للخدمات : أبسم 

 الطبية 
In the name of: Sharekat Biolab Lel Khadamt ALtebiah  

فلس، را ي و  لحواا عو     :العننا  
 القدس 

البرية،الشرفة جانب اندي السيارات  :عنوان التبليغ 
  3513ب.الفلسطينةص

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 09  
 

477

  Trade Mark No.: 31839 30935:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42 17 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
اخلدمات العلمية والتكنولوجية والبحوث : من اجل 

والتصميم املتعلقة هبا، توفري املساعدة يف جمال االحباث 
الطبية للباحثني الطبيني ، أتجري االدوات املخربيه ، 
االحباث احليويه والصيدله والطبيه ، االحباث التحليليه، 

تصميم وتطوير الربجميات 
شركة بيو الب للخدمات : أبسم 

 الطبية 
In the name of: Sharekat Biolab Lel Khadamt ALtebiah  

فلس، را ي و  لحواا عو     :العننا  
 القدس 

البرية،الشرفة جانب اندي السيارات  :عنوان التبليغ 
  3513ب.الفلسطينةص

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 09  
 

478

  Trade Mark No.: 31840 30911:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
. أطعمة حبوب اإلفطار: من اجل 

بوست فودز، إل إل سي : أبسم 
 ( أ ديالوير كوربوريتش)

In the name of: Post Foods LLC (a Delaware Corporation)  

ينسوووووووووو نهتن   23232 :العنووووووووونا  
ا 55311ينل فوو  دا لكف وو ا م ن سوونت  
 النال  ت المتحدة األمريك و 

اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 

  3ط -التجاري 

 :

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 31840 30911:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
. أطعمة حبوب اإلفطار: من اجل 

بوست فودز، إل إل سي : أبسم 
 ( أ ديالوير كوربوريتش)

In the name of: Post Foods LLC (a Delaware Corporation)  

ينسوووووووووو نهتن   23232 :العنووووووووونا  
ا 55311ينل فوو  دا لكف وو ا م ن سوونت  
 النال  ت المتحدة األمريك و 

اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 

  3ط -التجاري 

 :

 

 06  
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479

  Trade Mark No.: 31840 30911:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
. أطعمة حبوب اإلفطار: من اجل 

بوست فودز، إل إل سي : أبسم 
 ( أ ديالوير كوربوريتش)

In the name of: Post Foods LLC (a Delaware Corporation)  

ينسوووووووووو نهتن   23232 :العنووووووووونا  
ا 55311ينل فوو  دا لكف وو ا م ن سوونت  
 النال  ت المتحدة األمريك و 

اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 

  3ط -التجاري 

 :

 

 06  
 

  Trade Mark No.: 31840 30911:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
. أطعمة حبوب اإلفطار: من اجل 

بوست فودز، إل إل سي : أبسم 
 ( أ ديالوير كوربوريتش)

In the name of: Post Foods LLC (a Delaware Corporation)  

ينسوووووووووو نهتن   23232 :العنووووووووونا  
ا 55311ينل فوو  دا لكف وو ا م ن سوونت  
 النال  ت المتحدة األمريك و 

اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 

  3ط -التجاري 

 :

 

 06  
 

 61  
 

  Trade Mark No.: 31841 16816:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 18 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 61/70/1760 :التاريخ 
خدمات البث، وابألخص، التوزيع السمعي والبصري : من اجل 

بواسطة التلفاز، واألقمار الصناعية، جهاز السلكي، البث 
قي، ألياف بصرية، كابل، راديو، وشبكة احلاسب املكثف، بث تدف

العاملية؛ خدمات التواصل، وابألخص، اإلرسال الصويت، السمعي، 
الصويت، الصوري، التخطيطي والبياين بواسطة شبكات 
األتصاالت، شبكات األتصاالت الالسلكية، األنرتنت، شبكات 
خدمات املعلومات، شبكات املعلومات؛ البث التدفقي للصوت 

البصري بواسطة شبكاات احلاسب العاملية وشبكات التواصل و 
الالسلكية؛ وسائل األعالم املتنقلة يف طبيعة النقل األلكرتوين 
لوسائل األعالم والرتفيه؛ تزويد لوحة األعالانت األلكرتونية 

. واملنتدايت لنقل رسائل بني املستخدمني
 In the name of: Scripps Networks . ليميتد( اململكة املتحدة)سكريبز نيت وورك إنرتانشوانل : أبسم 

International (UK) Limited  
دسليووو   7 م  4و  فلييووول سلوووين  لنووو       ووو   :العنووو ا  

 . إين  جريل سريتين
اتقان للخدمات  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

  1ط -التجاري رام هللا برج رام هللا  -االستشارية 
 :

 

 60  
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480

  Trade Mark No.: 31842 30917:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 39 :يف الصنف 
  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
خدمات البث، وابألخ ، التوزيع السمعي : من اجل 

والبصري بواسطة التلفاز، واألقمار الصناعية، جهاز 
السلكي، البث املكثف، بث تدفقي، ألياف بصرية،  
كابل، راديو، وشبكة احلاسب العاملية؛ خدمات 
التواصل، وابألخ ، اإلرسال الصويت، السمعي، 
ات الصويت، الصوري، التخطيطي والبياين بواسطة شبك

األتصاالت، شبكات األتصاالت الالسلكية، األنرتنت، 
شبكات خدمات املعلومات، شبكات املعلومات؛ البث 
التدفقي للصوت والبصري بواسطة شبكاات احلاسب 
العاملية وشبكات التواصل الالسلكية؛ وسائل األعالم 
املتنقلة يف طبيعة النقل األلكرتوين لوسائل األعالم 

حة األعالانت األلكرتونية واملنتدايت والرتفيه؛ تزويد لو 
. لنقل رسائل بني املستخدمني

سكريبز نيت وورك : أبسم 
( اململكة املتحدة)إنرتانشوانل 

 . ليميتد

In the name of: Scripps Networks International (UK) 
Limited  

ي  فل  و  يلو الا لنود  ،ا  :العننا  
ديل وووون ه ووووالا جريووووو   5،   1سوووو  
 . يريت ر

اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 

  3ط -التجاري 

 :

 

 

  Trade Mark No.: 31842 16811:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 18 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 61/70/1760 :التاريخ 
خدمات البث، وابألخص، التوزيع السمعي والبصري : من اجل 

طة التلفاز، واألقمار الصناعية، جهاز السلكي، البث بواس
املكثف، بث تدفقي، ألياف بصرية، كابل، راديو، وشبكة 
احلاسب العاملية؛ خدمات التواصل، وابألخص، اإلرسال 
الصويت، السمعي، الصويت، الصوري، التخطيطي والبياين بواسطة 

ت، شبكات األتصاالت، شبكات األتصاالت الالسلكية، األنرتن
شبكات خدمات املعلومات، شبكات املعلومات؛ البث التدفقي 
للصوت والبصري بواسطة شبكاات احلاسب العاملية وشبكات 
التواصل الالسلكية؛ وسائل األعالم املتنقلة يف طبيعة النقل 
األلكرتوين لوسائل األعالم والرتفيه؛ تزويد لوحة األعالانت 

. ني املستخدمنياأللكرتونية واملنتدايت لنقل رسائل ب
( اململكة املتحدة)وورك إنرتانشوانل  سكريبز نيت: أبسم 
 . ليميتد

In the name of: Scripps Networks 
International (UK) Limited  

دسليوو   7 م  4و  فلييوول سلووين  لنوو       وو   :العنوو ا  
 . إين  جريل سريتين

اتقان للخدمات  -ي مهند عساف احملام :عنوان التبليغ 
 1ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 

 :
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 05  
 

  Trade Mark No.: 31846 30916:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
الغالل واملنتجات الزراعية؛ ومنتجات : من اجل 

البساتني والغاابت ذري الواردة يف فئات اخرى؛ 
احليواانت احلية؛ الفواكه واخلضراوات الطازجة؛ البيور 

؛ املواد الغيائية اخلاصة والنبااتت والزهور الطبيعية 
(. امللت)ابحليواانت؛ الشعري املنبت 

شركة سنيورة للصناعات : أبسم 
 الغيائية مسامهة خصوصية 

In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 71  
 

481

482

  Trade Mark No.: 31847 16810:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 16 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 61/70/1760 :التاريخ 
الغالل واملنتجات الزراعية؛ ومنتجات البساتني : من اجل 

ه والغاابت غري الواردة يف فئات اخرى؛ احليواانت احلية؛ الفواك
واخلضراوات الطازجة؛ البذور والنبااتت والزهور الطبيعية ؛ املواد 

(. امللت)الغذائية اخلاصة ابحليواانت؛ الشعري املنبت 
 In the name of: Sherekat Siniora شركة سنيورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية : أبسم 

Lelsenaat Alghedaia  
 فلسطين / العيزرية/ الق س :العن ا  

رام هللا شارع  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 
 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -القدس

 :

 16  
 

  Trade Mark No.: 31848 16818:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 16 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 61/70/1760 :التاريخ 
الغالل واملنتجات الزراعية؛ ومنتجات البساتني : من اجل 

  Trade Mark No.: 31847 16810:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 16 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 61/70/1760 :التاريخ 
الغالل واملنتجات الزراعية؛ ومنتجات البساتني : من اجل 

ه والغاابت غري الواردة يف فئات اخرى؛ احليواانت احلية؛ الفواك
واخلضراوات الطازجة؛ البذور والنبااتت والزهور الطبيعية ؛ املواد 

(. امللت)الغذائية اخلاصة ابحليواانت؛ الشعري املنبت 
 In the name of: Sherekat Siniora شركة سنيورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية : أبسم 

Lelsenaat Alghedaia  
 فلسطين / العيزرية/ الق س :العن ا  

رام هللا شارع  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 
 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -القدس

 :

 16  
 

  Trade Mark No.: 31848 16818:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 16 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 61/70/1760 :التاريخ 
والغاابت غري الواردة يف فئات اخرى؛ احليواانت احلية؛ الفواكه الغالل واملنتجات الزراعية؛ ومنتجات البساتني : من اجل 

واخلضراوات الطازجة؛ البذور والنبااتت والزهور الطبيعية ؛ املواد 
(. امللت)الغذائية اخلاصة ابحليواانت؛ الشعري املنبت 

 In the name of: Sherekat Siniora مهة خصوصية شركة سنيورة للصناعات الغذائية مسا: أبسم 
Lelsenaat Alghedaia  

 فلسطين / العيزرية/ الق س :العن ا  
رام هللا شارع  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -القدس
 :

 

  

  Trade Mark No.: 31847 16810:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 16 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 61/70/1760 :التاريخ 
الغالل واملنتجات الزراعية؛ ومنتجات البساتني : من اجل 

ه والغاابت غري الواردة يف فئات اخرى؛ احليواانت احلية؛ الفواك
واخلضراوات الطازجة؛ البذور والنبااتت والزهور الطبيعية ؛ املواد 

(. امللت)الغذائية اخلاصة ابحليواانت؛ الشعري املنبت 
 In the name of: Sherekat Siniora شركة سنيورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية : أبسم 

Lelsenaat Alghedaia  
 فلسطين / العيزرية/ الق س :العن ا  

رام هللا شارع  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 
 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -القدس

 :

 16  
 

  Trade Mark No.: 31848 16818:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 16 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 61/70/1760 :التاريخ 
الغالل واملنتجات الزراعية؛ ومنتجات البساتني : من اجل 
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والنبااتت والزهور الطبيعية ؛ املواد الغيائية اخلاصة 
(. امللت)ابحليواانت؛ الشعري املنبت 

شركة سنيورة للصناعات : أبسم 
 الغيائية مسامهة خصوصية 

In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 73  
 

  Trade Mark No.: 31850 30991:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
الغالل واملنتجات الزراعية؛ ومنتجات : من اجل 

البساتني والغاابت ذري الواردة يف فئات اخرى؛ 
احليواانت احلية؛ الفواكه واخلضراوات الطازجة؛ البيور 
والنبااتت والزهور الطبيعية ؛ املواد الغيائية اخلاصة 

(. امللت)ابحليواانت؛ الشعري املنبت 
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

483

484

  Trade Mark No.: 31848 30919:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
الغالل واملنتجات الزراعية؛ ومنتجات : من اجل 

البساتني والغاابت ذري الواردة يف فئات اخرى؛ 
احليواانت احلية؛ الفواكه واخلضراوات الطازجة؛ البيور 
والنبااتت والزهور الطبيعية ؛ املواد الغيائية اخلاصة 

(. امللت)ابحليواانت؛ الشعري املنبت 
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 77  
 

  Trade Mark No.: 31849 30915:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
الغالل واملنتجات الزراعية؛ ومنتجات : من اجل 

البساتني والغاابت ذري الواردة يف فئات اخرى؛ 
احليواانت احلية؛ الفواكه واخلضراوات الطازجة؛ البيور 

 11  
 

  Trade Mark No.: 31849 16811:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 16 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 61/70/1760 :التاريخ 
الغالل واملنتجات الزراعية؛ ومنتجات البساتني : من اجل 

يواانت احلية؛ الفواكه والغاابت غري الواردة يف فئات اخرى؛ احل
واخلضراوات الطازجة؛ البذور والنبااتت والزهور الطبيعية ؛ املواد 

(. امللت)الغذائية اخلاصة ابحليواانت؛ الشعري املنبت 
 In the name of: Sherekat Siniora شركة سنيورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية : أبسم 

Lelsenaat Alghedaia  
 فلسطين / العيزرية/ الق س :العن ا  

رام هللا شارع  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 
 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -القدس

 :

 

 11  
 

  Trade Mark No.: 31850 16817:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 16 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 61/70/1760 :التاريخ 
الغالل واملنتجات الزراعية؛ ومنتجات البساتني : من اجل 

والغاابت غري الواردة يف فئات اخرى؛ احليواانت احلية؛ الفواكه 
واخلضراوات الطازجة؛ البذور والنبااتت والزهور الطبيعية ؛ املواد 

(. امللت) املنبت الغذائية اخلاصة ابحليواانت؛ الشعري
 In the name of: Sherekat Siniora لصناعات الغذائية مسامهة خصوصية شركة سنيورة ل: أبسم 

Lelsenaat Alghedaia  
 فلسطين / العيزرية/ الق س :العن ا  

رام هللا شارع  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 
 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -القدس

 :

 11  
 

  Trade Mark No.: 31851 16816:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 16 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 61/70/1760 :التاريخ 
الغالل واملنتجات الزراعية؛ ومنتجات البساتني : من اجل 
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 71  
 

  Trade Mark No.: 31851 30990:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
الغالل واملنتجات الزراعية؛ ومنتجات : من اجل 

البساتني والغاابت ذري الواردة يف فئات اخرى؛ 
احليواانت احلية؛ الفواكه واخلضراوات الطازجة؛ البيور 
والنبااتت والزهور الطبيعية ؛ املواد الغيائية اخلاصة 

(. امللت)ابحليواانت؛ الشعري املنبت 
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 79  
 

486

485

  Trade Mark No.: 31852 30997:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
الغالل واملنتجات الزراعية؛ ومنتجات : من اجل 

البساتني والغاابت ذري الواردة يف فئات اخرى؛ 
احليواانت احلية؛ الفواكه واخلضراوات الطازجة؛ البيور 
والنبااتت والزهور الطبيعية ؛ املواد الغيائية اخلاصة 

(. امللت)ابحليواانت؛ الشعري املنبت 
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 76  
 

دة يف فئات اخرى؛ احليواانت احلية؛ الفواكه والغاابت غري الوار 
واخلضراوات الطازجة؛ البذور والنبااتت والزهور الطبيعية ؛ املواد 

(. امللت)الغذائية اخلاصة ابحليواانت؛ الشعري املنبت 
 In the name of: Sherekat Siniora شركة سنيورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية : أبسم 

Lelsenaat Alghedaia  
 ين فلسط/ العيزرية/ الق س :العن ا  

رام هللا شارع  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 
عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -القدس

 :  11  
 

  Trade Mark No.: 31852 16811:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 16 :لصنف يف ا

  Date: 12/07/2017 61/70/1760 :التاريخ 
الغالل واملنتجات الزراعية؛ ومنتجات البساتني : من اجل 

والغاابت غري الواردة يف فئات اخرى؛ احليواانت احلية؛ الفواكه 
واخلضراوات الطازجة؛ البذور والنبااتت والزهور الطبيعية ؛ املواد 

(. امللت)صة ابحليواانت؛ الشعري املنبت الغذائية اخلا
 In the name of: Sherekat Siniora شركة سنيورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية : أبسم 

Lelsenaat Alghedaia  
 فلسطين / العيزرية/ الق س :العن ا  

رام هللا شارع  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 
لقاهرة عمان القدمي عمارة بنك ا -القدس

 :

  Trade Mark No.: 31850 16817:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 16 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 61/70/1760 :التاريخ 
الغالل واملنتجات الزراعية؛ ومنتجات البساتني : من اجل 

والغاابت غري الواردة يف فئات اخرى؛ احليواانت احلية؛ الفواكه 
واخلضراوات الطازجة؛ البذور والنبااتت والزهور الطبيعية ؛ املواد 

(. امللت) املنبت الغذائية اخلاصة ابحليواانت؛ الشعري
 In the name of: Sherekat Siniora لصناعات الغذائية مسامهة خصوصية شركة سنيورة ل: أبسم 

Lelsenaat Alghedaia  
 فلسطين / العيزرية/ الق س :العن ا  

رام هللا شارع  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 
 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -القدس

 :

 11  
 

  Trade Mark No.: 31851 16816:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 16 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 61/70/1760 :التاريخ 
الغالل واملنتجات الزراعية؛ ومنتجات البساتني : من اجل 
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  Trade Mark No.: 31853 30993:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
الغالل واملنتجات الزراعية؛ ومنتجات : من اجل 

البساتني والغاابت ذري الواردة يف فئات اخرى؛ 
احليواانت احلية؛ الفواكه واخلضراوات الطازجة؛ البيور 
والنبااتت والزهور الطبيعية ؛ املواد الغيائية اخلاصة 

(. امللت)ابحليواانت؛ الشعري املنبت 
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 72  
 

  Trade Mark No.: 31854 30991:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
واملياه املعدنية والغازية ( شراب الشعري)البرية : من اجل 

وذريها من املشروابت ذري الكحولية، مشروابت 
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب 

  Trade Mark No.: 31852 30997:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
الغالل واملنتجات الزراعية؛ ومنتجات : من اجل 

البساتني والغاابت ذري الواردة يف فئات اخرى؛ 
احليواانت احلية؛ الفواكه واخلضراوات الطازجة؛ البيور 
والنبااتت والزهور الطبيعية ؛ املواد الغيائية اخلاصة 

(. امللت)ابحليواانت؛ الشعري املنبت 
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 76  
 

487

488

 11  
 

  Trade Mark No.: 31853 16811:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 16 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 61/70/1760 :التاريخ 
 الغالل واملنتجات الزراعية؛ ومنتجات البساتني: من اجل 

والغاابت غري الواردة يف فئات اخرى؛ احليواانت احلية؛ الفواكه 
واخلضراوات الطازجة؛ البذور والنبااتت والزهور الطبيعية ؛ املواد 

(. امللت)الغذائية اخلاصة ابحليواانت؛ الشعري املنبت 
 In the name of: Sherekat Siniora شركة سنيورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية : أبسم 

Lelsenaat Alghedaia  
 فلسطين / العيزرية/ لق سا :العن ا  

رام هللا شارع  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 
 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -القدس

 :

 

 

  Trade Mark No.: 31854 16811:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 11 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 61/70/1760 :التاريخ 
واملياه املعدنية والغازية وغريها ( شراب الشعري)البرية : من اجل 

من املشروابت غري الكحولية، مشروابت مستخلصة من الفواكه 
. وعصائر الفواكه، شراب ومستحضرات اخرى لعمل املشروابت

 In the name of: Sherekat Siniora شركة سنيورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية : أبسم 
Lelsenaat Alghedaia  

 فلسطين / العيزرية/ الق س :العن ا  
رام هللا شارع  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -القدس
 :
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489

490

. ومستحضرات اخرى لعمل املشروابت
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 79  
 

  Trade Mark No.: 31855 30999:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 : يف الصنف

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
واملياه املعدنية والغازية ( شراب الشعري)البرية : من اجل 

وذريها من املشروابت ذري الكحولية، مشروابت 
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب 

. ومستحضرات اخرى لعمل املشروابت
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

  75  
 

  Trade Mark No.: 31856 30996:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
واملياه املعدنية والغازية ( شراب الشعري)البرية : من اجل 

وذريها من املشروابت ذري الكحولية، مشروابت 
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب 

. ومستحضرات اخرى لعمل املشروابت
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 31  
 

 18  
 

  Trade Mark No.: 31855 16811:المة التجارية رقم الع
  In Class: 32 11 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 61/70/1760 :التاريخ 
واملياه املعدنية والغازية وغريها ( شراب الشعري)البرية : من اجل 

من املشروابت غري الكحولية، مشروابت مستخلصة من الفواكه 
. راب ومستحضرات اخرى لعمل املشروابتوعصائر الفواكه، ش

 In the name of: Sherekat Siniora ية شركة سنيورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوص: أبسم 
Lelsenaat Alghedaia  

 فلسطين / العيزرية/ الق س :العن ا  
رام هللا شارع  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -القدس
 :

 11  
 

  Trade Mark No.: 31856 16811:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 11 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 61/70/1760 :التاريخ 
واملياه املعدنية والغازية وغريها ( شراب الشعري)البرية : من اجل 

ستخلصة من الفواكه من املشروابت غري الكحولية، مشروابت م
. وعصائر الفواكه، شراب ومستحضرات اخرى لعمل املشروابت

 In the name of: Sherekat Siniora نيورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية شركة س: أبسم 
Lelsenaat Alghedaia  

 فلسطين / العيزرية/ الق س :العن ا  
رام هللا شارع  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 لقدمي عمارة بنك القاهرة عمان ا -القدس
 :
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  Trade Mark No.: 31857 30992:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 : يف الصنف

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
واملياه املعدنية والغازية ( شراب الشعري)البرية : من اجل 

وذريها من املشروابت ذري الكحولية، مشروابت 
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب 

. ومستحضرات اخرى لعمل املشروابت
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 30  
 

491

492

  Trade Mark No.: 31857 30992:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 : يف الصنف

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
واملياه املعدنية والغازية ( شراب الشعري)البرية : من اجل 

وذريها من املشروابت ذري الكحولية، مشروابت 
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب 

. ومستحضرات اخرى لعمل املشروابت
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 30  
 

 17  
 

  Trade Mark No.: 31857 16810:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 11 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 61/70/1760 :التاريخ 
واملياه املعدنية والغازية وغريها ( شراب الشعري)البرية : من اجل 

ن املشروابت غري الكحولية، مشروابت مستخلصة من الفواكه م
. وعصائر الفواكه، شراب ومستحضرات اخرى لعمل املشروابت

 In the name of: Sherekat Siniora شركة سنيورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية : أبسم 
Lelsenaat Alghedaia  

 فلسطين / العيزرية/ الق س :العن ا  
ارع رام هللا ش -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -القدس
 :

 

  

 16  
 

  Trade Mark No.: 31858 16818:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 11 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 61/70/1760 :التاريخ 
واملياه املعدنية والغازية وغريها  (شراب الشعري)البرية : من اجل 

من املشروابت غري الكحولية، مشروابت مستخلصة من الفواكه 
. وعصائر الفواكه، شراب ومستحضرات اخرى لعمل املشروابت

 In the name of: Sherekat Siniora شركة سنيورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية : أبسم 
Lelsenaat Alghedaia  

 فلسطين / العيزرية/ الق س :العن ا  
رام هللا شارع  -كتب احملامي موسى مناصرةم :عنوان التبليغ 

عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -القدس
 :
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  Trade Mark No.: 31858 30999:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
واملياه املعدنية والغازية ( شراب الشعري)البرية : من اجل 

وذريها من املشروابت ذري الكحولية، مشروابت 
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب 

. ومستحضرات اخرى لعمل املشروابت
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 37  
 

  Trade Mark No.: 31859 30995:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
واملياه املعدنية والغازية ( شراب الشعري)البرية : من اجل 

وذريها من املشروابت ذري الكحولية، مشروابت 
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب 

. ومستحضرات اخرى لعمل املشروابت

شركة سنيورة للصناعات : أبسم 
 الغيائية مسامهة خصوصية 

In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 33  
 

  Trade Mark No.: 31860 30961:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 : يف الصنف

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
واملياه املعدنية والغازية ( شراب الشعري)البرية : من اجل 

وذريها من املشروابت ذري الكحولية، مشروابت 
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب 

. ومستحضرات اخرى لعمل املشروابت
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 11  
 

  Trade Mark No.: 31859 16811:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 11 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 61/70/1760 :التاريخ 
واملياه املعدنية والغازية وغريها ( شراب الشعري)البرية : من اجل 

من املشروابت غري الكحولية، مشروابت مستخلصة من الفواكه 
. وعصائر الفواكه، شراب ومستحضرات اخرى لعمل املشروابت

 In the name of: Sherekat Siniora شركة سنيورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية : أبسم 
Lelsenaat Alghedaia  

 فلسطين / العيزرية/ الق س :العن ا  
رام هللا شارع  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -القدس
 :

 

  

 11  
 

  Trade Mark No.: 31860 16817:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 11 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 61/70/1760 :التاريخ 
واملياه املعدنية والغازية وغريها ( شراب الشعري)البرية : من اجل 

من املشروابت غري الكحولية، مشروابت مستخلصة من الفواكه 
. وعصائر الفواكه، شراب ومستحضرات اخرى لعمل املشروابت

 In the name of: Sherekat Siniora شركة سنيورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية : أبسم 
Lelsenaat Alghedaia  

 فلسطين / ريةالعيز / الق س :العن ا  
رام هللا شارع  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -القدس
 :
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  Trade Mark No.: 31861 30960:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
واملياه املعدنية والغازية ( شراب الشعري)البرية : من اجل 

وذريها من املشروابت ذري الكحولية، مشروابت 
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب 

. ومستحضرات اخرى لعمل املشروابت
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 39  
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  Trade Mark No.: 31862 30967:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 : يف الصنف

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 36  
 

  Trade Mark No.: 31863 30963:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Trade Mark No.: 31862 30967:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 : يف الصنف

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 36  
 

  Trade Mark No.: 31863 30963:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

 11  
 

  Trade Mark No.: 31861 16816:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 11 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 61/70/1760 :التاريخ 
واملياه املعدنية والغازية وغريها ( شراب الشعري)البرية : من اجل 

من املشروابت غري الكحولية، مشروابت مستخلصة من الفواكه 
. وعصائر الفواكه، شراب ومستحضرات اخرى لعمل املشروابت

 In the name of: Sherekat Siniora شركة سنيورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية : أبسم 
Lelsenaat Alghedaia  

 فلسطين / العيزرية/ الق س :العن ا  
رام هللا شارع  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -القدس
 :

 

  

 11  
 

  Trade Mark No.: 31862 16811:ية رقم العالمة التجار 
  In Class: 35 11 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 61/70/1760 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال : من اجل 

. وتفعيل النشاط املكتيب
 In the name of: Sherekat Siniora شركة سنيورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية : أبسم 

Lelsenaat Alghedaia  
 فلسطين / العيزرية/ الق س :العن ا  

 شارع رام هللا -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 
عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -القدس

 :

  

 11  
 

  Trade Mark No.: 31863 16811:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 11 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 61/70/1760 :التاريخ 
االعالن وادارة وتوجيه االعمال خدمات الدعاية و : من اجل 

. وتفعيل النشاط املكتيب
 In the name of: Sherekat Siniora شركة سنيورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية : أبسم 

Lelsenaat Alghedaia  
 فلسطين / العيزرية/ الق س :لعن ا  ا

رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 
 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس

 :

 10 
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  Trade Mark No.: 31865 30969:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 : يف الصنف

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 35  
 

 
 

  Trade Mark No.: 31864 16811:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 11 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 61/70/1760 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال : من اجل 

. وتفعيل النشاط املكتيب
 In the name of: Sherekat Siniora شركة سنيورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية : أبسم 

Lelsenaat Alghedaia  
 فلسطين / العيزرية/ الق س :العن ا  

رام هللا شارع  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 
عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -القدس

 :

  

 11  
 

  Trade Mark No.: 31863 16811:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 11 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 61/70/1760 :التاريخ 
االعالن وادارة وتوجيه االعمال خدمات الدعاية و : من اجل 

. وتفعيل النشاط املكتيب
 In the name of: Sherekat Siniora شركة سنيورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية : أبسم 

Lelsenaat Alghedaia  
 فلسطين / العيزرية/ الق س :لعن ا  ا

رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 
 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس

 :

 10 

 
 

  Trade Mark No.: 31864 16811:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 11 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 61/70/1760 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال : من اجل 

. وتفعيل النشاط املكتيب
 In the name of: Sherekat Siniora شركة سنيورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية : أبسم 

Lelsenaat Alghedaia  
 فلسطين / العيزرية/ الق س :العن ا  

رام هللا شارع  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 
عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -القدس

 :

  

 18  
 

  Trade Mark No.: 31865 16811:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 11 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 61/70/1760 :التاريخ 
وتوجيه االعمال  خدمات الدعاية واالعالن وادارة: من اجل 

. وتفعيل النشاط املكتيب
 In the name of: Sherekat Siniora شركة سنيورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية : أبسم 

Lelsenaat Alghedaia  
 فلسطين / العيزرية/ الق س :العن ا  

رام هللا شارع  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 
عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -القدس

 :
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  Trade Mark No.: 31866 30966:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 11  
 

  Trade Mark No.: 31867 30962:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

499

500

  Trade Mark No.: 31866 30966:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 11  
 

  Trade Mark No.: 31867 30962:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

 11  
 

  Trade Mark No.: 31866 16811:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 11 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 61/70/1760 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال : من اجل 

. وتفعيل النشاط املكتيب
 In the name of: Sherekat Siniora شركة سنيورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية : سم أب

Lelsenaat Alghedaia  
 فلسطين / العيزرية/ الق س :العن ا  

رام هللا شارع  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 
قاهرة عمان القدمي عمارة بنك ال -القدس

 :

 17  
 

  Trade Mark No.: 31867 16810:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 11 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 61/70/1760 :التاريخ 
ل خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعما: من اجل 

. وتفعيل النشاط املكتيب
 In the name of: Sherekat Siniora شركة سنيورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية : أبسم 

Lelsenaat Alghedaia  
 سطين فل/ العيزرية/ الق س :العن ا  

رام هللا شارع  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 
 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -القدس

 :

 

  

 16  
 

  Trade Mark No.: 31868 16818:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 11 :الصنف  يف

  Date: 12/07/2017 61/70/1760 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال : من اجل 

. وتفعيل النشاط املكتيب
 In the name of: Sherekat Siniora ورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية شركة سني: أبسم 

Lelsenaat Alghedaia  
 فلسطين / العيزرية/ الق س :العن ا  

رام هللا شارع  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 
 دمي عمارة بنك القاهرة عمان الق -القدس

 :

 

  

 16  
 

  Trade Mark No.: 31868 16818:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 11 :الصنف  يف

  Date: 12/07/2017 61/70/1760 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال : من اجل 

. وتفعيل النشاط املكتيب
 In the name of: Sherekat Siniora ورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية شركة سني: أبسم 

Lelsenaat Alghedaia  
 فلسطين / العيزرية/ الق س :العن ا  

رام هللا شارع  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 
 دمي عمارة بنك القاهرة عمان الق -القدس

 :
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 17  
 

  Trade Mark No.: 31869 30965:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 07/12/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

. االعمال وتفعيل النشاط املكتيب
شركة سنيورة للصناعات : أبسم 

 الغيائية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sherekat Siniora Lelsenaat Alghedaia  

 فلس، ر / الع ز يو/ القدس :العننا  
رام  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 

 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -هللا شارع القدس
 :

 

 13  
 

  Trade Mark No.: 31872 30927:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 13/07/2017 03/12/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 

املستخدمة لتسخني التبغ؛  شواحن السيارات لألجهزة
شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية؛ احلقائب الواقية 

. وحقائب محل البضائع امليكورة
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2333ا 0يوناا ج نرينوو يد  :العنونا  
 ننع ت  ا سنيسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 11  
 

 

  Trade Mark No.: 31872 27813:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 9 :يف الصنف 

  Date: 13/07/2017 72/71/3771 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت األجهزة : من اجل 

اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة الشحن لألجهزة 
االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ شواحن يو اس يب 

بغ؛ شواحن لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني الت
السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ شواحن السيارات لألجهزة 
املستخدمة لتسخني التبغ؛ شواحن بطارايت السجائر 

. اإللكرتونية؛ احلقائب الواقية وحقائب محل البضائع املذكورة
 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: أبسم 

S.A.  
 ا نوشاتيل، سويسر  0222، 3كواي جينريناود  :العنوان 

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  7713

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق احلماية املطلق : 
األرقام ابستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية و 

 ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

  

 11  
 

  Trade Mark No.: 31869 16811:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 11 :يف الصنف 

  Date: 12/07/2017 61/70/1760 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال : من اجل 

. ط املكتيبوتفعيل النشا
 In the name of: Sherekat Siniora شركة سنيورة للصناعات الغذائية مسامهة خصوصية : أبسم 

Lelsenaat Alghedaia  
 فلسطين / العيزرية/ الق س :العن ا  

رام هللا شارع  -مكتب احملامي موسى مناصرة :عنوان التبليغ 
 عمارة بنك القاهرة عمان القدمي  -القدس

 :
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  Trade Mark No.: 31872 30927:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 13/07/2017 03/12/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 

املستخدمة لتسخني التبغ؛  شواحن السيارات لألجهزة
شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية؛ احلقائب الواقية 

. وحقائب محل البضائع امليكورة
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2333ا 0يوناا ج نرينوو يد  :العنونا  
 ننع ت  ا سنيسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 11  
 

504

  Trade Mark No.: 31872 30927:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 13/07/2017 03/12/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 

املستخدمة لتسخني التبغ؛  شواحن السيارات لألجهزة
شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية؛ احلقائب الواقية 

. وحقائب محل البضائع امليكورة
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2333ا 0يوناا ج نرينوو يد  :العنونا  
 ننع ت  ا سنيسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 11  
 

 

  Trade Mark No.: 31873 27812:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 14 77 :يف الصنف 

  Date: 13/07/2017 72/71/3771 :التاريخ 
املعادن النفيسة وسبائكها والسلع املصنوعة من : من اجل 

عادن نفيسة أو مطلية هبا وغري املشمولة يف فئات أخرى؛ م
اجملوهرات واألحجار الكرمية؛ أدوات صناعة الساعات وأدوات 

. قياس الزمن
 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: أبسم 

S.A.  
 نوشاتيل، سويسرا  0222، 3كواي جينريناود  :العنوان 

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  7713

 :

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

 ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 
 

  Trade Mark No.: 31874 27817:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 71 :يف الصنف 

  Date: 13/07/2017 72/71/3771 :التاريخ 
الورق والورق املقوى والسلع املصنوعة من هذه املواد : من اجل 

وغري املشمولة يف فئات أخرى؛ املطبوعات مبا فيها اجملالت 
كتب والنشرات التعريفية والتقاومي والكتالوجات؛ الصور وال

ابستثناء )الفوتوغرافية؛ القرطاسية؛ املواد التدريسية والتعليمية 
؛ الورق والورق املقوى واملواد البالستيكية للتغليف (األجهزة

. والتعبئة غري الواردة يف فئات أخرى
 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: أبسم 

S.A.  
 نوشاتيل، سويسرا  0222، 3كواي جينريناود  :العنوان 

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :تبليغ عنوان ال
 البرية  7713

 :

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

 ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

 

  Trade Mark No.: 31872 27813:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 9 :يف الصنف 

  Date: 13/07/2017 72/71/3771 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت األجهزة : من اجل 

اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة الشحن لألجهزة 
االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ شواحن يو اس يب 

بغ؛ شواحن لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني الت
السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ شواحن السيارات لألجهزة 
املستخدمة لتسخني التبغ؛ شواحن بطارايت السجائر 

. اإللكرتونية؛ احلقائب الواقية وحقائب محل البضائع املذكورة
 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: أبسم 

S.A.  
 ا نوشاتيل، سويسر  0222، 3كواي جينريناود  :العنوان 

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  7713

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق احلماية املطلق : 
األرقام ابستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية و 

 ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 31872 30927:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 13/07/2017 03/12/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 

املستخدمة لتسخني التبغ؛  شواحن السيارات لألجهزة
شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية؛ احلقائب الواقية 

. وحقائب محل البضائع امليكورة
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2333ا 0يوناا ج نرينوو يد  :العنونا  
 ننع ت  ا سنيسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 11  
 

 

  Trade Mark No.: 31874 27817:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 71 :يف الصنف 

  Date: 13/07/2017 72/71/3771 :التاريخ 
الورق والورق املقوى والسلع املصنوعة من هذه املواد : من اجل 

وغري املشمولة يف فئات أخرى؛ املطبوعات مبا فيها اجملالت 
كتب والنشرات التعريفية والتقاومي والكتالوجات؛ الصور وال

ابستثناء )الفوتوغرافية؛ القرطاسية؛ املواد التدريسية والتعليمية 
؛ الورق والورق املقوى واملواد البالستيكية للتغليف (األجهزة

. والتعبئة غري الواردة يف فئات أخرى
 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: أبسم 

S.A.  
 نوشاتيل، سويسرا  0222، 3كواي جينريناود  :العنوان 

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :تبليغ عنوان ال
 البرية  7713

 :

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

 ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 

 

  Trade Mark No.: 31875 27813:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18 78 :يف الصنف 

  Date: 13/07/2017 72/71/3771 :التاريخ 
اجللود واجللود املَقلدة والسلع املصنوعة من هذه : من اجل 

املواد غري واردة يف فئات أخرى؛ جلود احليواانت املدبوغة وغري 
احلقائب متعددة االستخدامات، حقائب السفر،  املدبوغة؛

حقائب احلمل، حمافظ اجليب، اجلزادين، عالقات املفاتيح، 
حمافظ البطاقات، رقع حقائب األمتعة، حقائب اليد؛ احلقائب 
الكبرية، احلقائب، حقائب السفر، حقائب الثياب للسفر، 
احلقائب اليت تعلق على الظهر، حقائب الظهر؛ حقائب أدوات 

. لزينة؛ املظالت والشماسي وعصي املشيا
 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: أبسم 

S.A.  
 نوشاتيل، سويسرا  0222، 3كواي جينريناود  :عنوان ال

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  7713

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق احلماية املطلق 
تخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ابس

 ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 31872 30927:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 13/07/2017 03/12/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 

املستخدمة لتسخني التبغ؛  شواحن السيارات لألجهزة
شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية؛ احلقائب الواقية 

. وحقائب محل البضائع امليكورة
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2333ا 0يوناا ج نرينوو يد  :العنونا  
 ننع ت  ا سنيسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 11  
 

  Trade Mark No.: 31872 30927:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 13/07/2017 03/12/7102 :التاريخ 
البطارايت للسجائر اإللكرتونية؛ بطارايت : من اجل 

األجهزة اإللكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ، أجهزة 
الشحن لألجهزة االلكرتونية املستخدمة لتسخني التبغ؛ 
شواحن يو اس يب لألجهزة اإللكرتونية املستخدمة 
لتسخني التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكرتونية؛ 

املستخدمة لتسخني التبغ؛  شواحن السيارات لألجهزة
شواحن بطارايت السجائر اإللكرتونية؛ احلقائب الواقية 

. وحقائب محل البضائع امليكورة
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2333ا 0يوناا ج نرينوو يد  :العنونا  
 ننع ت  ا سنيسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 11  
 

 

  Trade Mark No.: 31876 27811:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 33 :يف الصنف 

  Date: 13/07/2017 72/71/3771 :التاريخ 
. ملالبس وألبسة القدم وأغطية الرأساا: من اجل 

 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: أبسم 
S.A.  

 نوشاتيل، سويسرا  0222، 3كواي جينريناود  :العنوان 

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
البرية  7713

 :

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

  ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة

  

 78  
 

  Trade Mark No.: 31877 27811:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 27 :يف الصنف 

  Date: 13/07/2017 72/71/3771 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية وأجهزة : من اجل 

منتجات التبغ، مبا  التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛
يف ذلك السيجار، السجائر، السيجار الرفيع، تبغ ماكينات 
اللف اليدوية، تبغ الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر 

لغري )املصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك ورق وأانبيب (األغراض الطبية

، فالتر السجائر، علب التبغ، علب ومنافض السجائر 
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 

وتني السائل إطالق رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيك
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني اإللكرتونية؛ 
السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية كبدائل عن السجائر 
التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية الستنشاق النيكوتني وتتضمن 
الرذاذ؛ وأجهزة التبخري الفموي للمدخنني ، منتجات التبغ 

مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع  وبدائل التبغ؛
؛ طفاايت 27ولوازم للمنتجات املذكورة سابقا املدرجة يف الفئة 

السجائر والسيجار املسخنة وكذلك عيدان التبغ املسخنة؛ علب 
السجائر اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن؛ احلقائب الواقية 

. لتدخني اإللكرتونيةوحقائب محل السجائر اإللكرتونية وأجهزة ا

 

  Trade Mark No.: 31875 27813:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 18 78 :يف الصنف 

  Date: 13/07/2017 72/71/3771 :التاريخ 
اجللود واجللود املَقلدة والسلع املصنوعة من هذه : من اجل 

املواد غري واردة يف فئات أخرى؛ جلود احليواانت املدبوغة وغري 
احلقائب متعددة االستخدامات، حقائب السفر،  املدبوغة؛

حقائب احلمل، حمافظ اجليب، اجلزادين، عالقات املفاتيح، 
حمافظ البطاقات، رقع حقائب األمتعة، حقائب اليد؛ احلقائب 
الكبرية، احلقائب، حقائب السفر، حقائب الثياب للسفر، 
احلقائب اليت تعلق على الظهر، حقائب الظهر؛ حقائب أدوات 

. لزينة؛ املظالت والشماسي وعصي املشيا
 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: أبسم 

S.A.  
 نوشاتيل، سويسرا  0222، 3كواي جينريناود  :عنوان ال

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  7713

 :

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحاهبا حق احلماية املطلق 
تخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ابس

 ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 
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 78  
 

  Trade Mark No.: 31877 27811:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 27 :يف الصنف 

  Date: 13/07/2017 72/71/3771 :التاريخ 
املبخرات السلكية للسجائر االلكرتونية وأجهزة : من اجل 

منتجات التبغ، مبا  التدخني االلكرتونية؛ التبغ، اخلام أو املصّنع؛
يف ذلك السيجار، السجائر، السيجار الرفيع، تبغ ماكينات 
اللف اليدوية، تبغ الغليون، تبغ املضغ، تبغ السعوط، السجائر 

لغري )املصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛ السعوط؛ بدائل التبغ 
؛ مستلزمات املدخنني، مبا يف ذلك ورق وأانبيب (األغراض الطبية

، فالتر السجائر، علب التبغ، علب ومنافض السجائر 
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 

وتني السائل إطالق رذاذ النيكوتني لالستنشاق ؛ حماليل النيك
املستخدمة يف السجائر االلكرتونية؛ أجهزة التدخني اإللكرتونية؛ 
السجائر اإللكرتونية؛ السجائر االلكرتونية كبدائل عن السجائر 
التقليدية؛ األجهزة اإللكرتونية الستنشاق النيكوتني وتتضمن 
الرذاذ؛ وأجهزة التبخري الفموي للمدخنني ، منتجات التبغ 

مستلزمات املدخنني للسجائر اإللكرتونية؛ قطع  وبدائل التبغ؛
؛ طفاايت 27ولوازم للمنتجات املذكورة سابقا املدرجة يف الفئة 

السجائر والسيجار املسخنة وكذلك عيدان التبغ املسخنة؛ علب 
السجائر اإللكرتونية القابلة إلعادة الشحن؛ احلقائب الواقية 

. لتدخني اإللكرتونيةوحقائب محل السجائر اإللكرتونية وأجهزة ا

 In the name of: Philip Morris Products . إيه. فيليب موريس برودكتس أس: أبسم 
S.A.  

 يسرا نوشاتيل، سو  0222، 3كواي جينريناود  :العنوان 

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  7713

 :

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

 ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 
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. السجائر اإللكرتونية وأجهزة التدخني اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2333ا 0يوناا ج نرينوو يد  :العنونا  
 ننع ت  ا سنيسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 15  
 

  Trade Mark No.: 31878 30929:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 13/07/2017 03/12/7102 :التاريخ 
احملفوظة ، اجملّمدة، والفواكه واخلضار اجملففة : من اجل 

واملطبوخة؛ الوجبات اخلفيفة اليت أساسها اخلضار 
والفواكه، خدمات احلاانت ، احللوايت؛ ألواح 
املكسرات؛ األلواح اليت أساسها املكسرات؛ املكسرات 

؛ الفطر اجملفف الصاحل لألكل؛ الفطر احملفوظ؛  احملّضرة
شرائح الفواكه؛ رقائق فواكه؛ رقائق اخلضار؛ املواد 
اهلالمية؛ املَرىب، مربيات احلمضيات؛ الفواكه املطبوخة 

508
 

  Trade Mark No.: 31878 27818:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 39 :يف الصنف 

  Date: 13/07/2017 72/71/3771 :التاريخ 
ة احملفوظة ، اجملّمدة، والفواكه واخلضار اجملفف: من اجل 

واملطبوخة؛ الوجبات اخلفيفة اليت أساسها اخلضار والفواكه، 
خدمات احلاانت ، احللوايت؛ ألواح املكسرات؛ األلواح اليت 
أساسها املكسرات؛ املكسرات احملّضرة ؛ الفطر اجملفف الصاحل 
لألكل؛ الفطر احملفوظ؛ شرائح الفواكه؛ رقائق فواكه؛ رقائق 

ىب، مربيات احلمضيات؛ الفواكه اخلضار؛ املواد اهلالمية؛ املَر 
املطبوخة ابلسكر؛ الفاكهة القابلة للدهن؛ لب فواكه؛ عصيدة 
الفواكه؛ معجون الفواكه واخلضراوات؛ الشوربة املعبأة مسبقا؛ 
مستحضرات حتضري الشورابت؛ األطعمة القابلة للدهن اليت 
أساسها املكسرات؛ األطعمة القابلة للدهن اليت أساسها البندق؛ 

وجبات اجلاهزة املصنوعة من اللحوم؛ أطباق السمك احملضرة؛ ال
اللحوم اجلاهزة؛ اللحوم احملفوظة؛ اللحوم احملّضرة ؛ معجون 
الطماطم؛ زيت الزيتون؛ بطاطس بيوريه مقلية؛ أكلة النوكي اليت 
أساسها البطاطس؛ مسحوق الربوتني الستخدامات الطهو؛ 

اكه ونكهة الفواكه ؛ منتجات احلليب اليت حتتوي على لب الفو 
. مرق اللحوم؛ احلليب ومنتجات احلليب؛ لنب الزابدي

  In the name of: Hero AG هريو أي جي : أبسم 
 لينزبورغ ، سويسرا  0022 -سي أتش :العنوان 

ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  7713

 :
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. السجائر اإللكرتونية وأجهزة التدخني اإللكرتونية
فيليب موريس برودكتس : أبسم 

 . إيه. أس
In the name of: Philip Morris Products S.A.  

 2333ا 0يوناا ج نرينوو يد  :العنونا  
 ننع ت  ا سنيسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 15  
 

  Trade Mark No.: 31878 30929:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 13/07/2017 03/12/7102 :التاريخ 
احملفوظة ، اجملّمدة، والفواكه واخلضار اجملففة : من اجل 

واملطبوخة؛ الوجبات اخلفيفة اليت أساسها اخلضار 
والفواكه، خدمات احلاانت ، احللوايت؛ ألواح 
املكسرات؛ األلواح اليت أساسها املكسرات؛ املكسرات 

؛ الفطر اجملفف الصاحل لألكل؛ الفطر احملفوظ؛  احملّضرة
شرائح الفواكه؛ رقائق فواكه؛ رقائق اخلضار؛ املواد 
اهلالمية؛ املَرىب، مربيات احلمضيات؛ الفواكه املطبوخة 

509

510

مشروابت و عصائر الفاكهة، عصري الليمون : من اجل 
وذريه من املشروابت ذري الكحولية؛ عصائر 
اخلضروات؛ نكتار الفواكه، عصري الفاكهة املركز؛ 
عصائر الفواكه املركزة؛ العصائر املركزة وذريها من 
املواد إلعداد املشروابت؛ املياه املعدنية والغازية؛ 

. املشروابت ذري الكحولية
  In the name of: Hero AG هريو أي جي : أبسم 

 5633 -سوووووووو  ،تووووووووش :العنوووووووونا  
 ل نز ن غ ا سنيسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 90  
 

  Trade Mark No.: 31880 30991:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 42 17 :يف الصنف 

  Date: 13/07/2017 03/12/7102 :التاريخ 
حتديث برامج  ,تصميم انظمة كمبيوتر : من اجل 

حتويل البياانت أو الواثئق من اوساط مادية اىل ,كمبيوتر
الكرتونية 

مشروابت و عصائر الفاكهة، عصري الليمون : من اجل 
وذريه من املشروابت ذري الكحولية؛ عصائر 
اخلضروات؛ نكتار الفواكه، عصري الفاكهة املركز؛ 
عصائر الفواكه املركزة؛ العصائر املركزة وذريها من 
املواد إلعداد املشروابت؛ املياه املعدنية والغازية؛ 

. املشروابت ذري الكحولية
  In the name of: Hero AG هريو أي جي : أبسم 

 5633 -سوووووووو  ،تووووووووش :العنوووووووونا  
 ل نز ن غ ا سنيسرا 

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 90  
 

  Trade Mark No.: 31880 30991:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 42 17 :يف الصنف 

  Date: 13/07/2017 03/12/7102 :التاريخ 
حتديث برامج  ,تصميم انظمة كمبيوتر : من اجل 

حتويل البياانت أو الواثئق من اوساط مادية اىل ,كمبيوتر
الكرتونية 

شركة أكسربتس للحلول : أبسم 
 املتكاملة مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekt Experts Llhulul Mutkamla 
Mosahama Khososiya  

دموووو  ة اكسوووو رتال ب،وووور  :العنوووونا  
 الينا ا    

:  عمارة اكسربتس بطن اهلوارام هللا  :عنوان التبليغ 

 

 97  
 

  Trade Mark No.: 31881 30990:رقم العالمة التجارية 
  In Class: 42 17 :يف الصنف 

  Date: 13/07/2017 03/12/7102 :التاريخ 
حتديث برامج  ,تصميم انظمة كمبيوتر : من اجل 

حتويل البياانت أو الواثئق من اوساط مادية اىل ,كمبيوتر
الكرتونية 

شركة أكسربتس للحلول : أبسم 
 املتكاملة مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekt Experts Llhulul Mutkamla 
Mosahama Khososiya  

دم  ة اكس رتال ب،ر اليونا  :العننا  
  ا    

:  عمارة اكسربتس بطن اهلوا رام هللا  :عنوان التبليغ 

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

 37  
 

  Trade Mark No.: 31879 27819:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 23 :يف الصنف 

  Date: 13/07/2017 72/71/3771 :التاريخ 
مشروابت و عصائر الفاكهة، عصري الليمون وغريه من : من اجل 

صائر اخلضروات؛ نكتار الفواكه، املشروابت غري الكحولية؛ ع
عصري الفاكهة املركز؛ عصائر الفواكه املركزة؛ العصائر املركزة 
وغريها من املواد إلعداد املشروابت؛ املياه املعدنية والغازية؛ 

. املشروابت غري الكحولية
  In the name of: Hero AG هريو أي جي : أبسم 

 سرا لينزبورغ ، سوي 0022 -سي أتش :العنوان 
ب .ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  7713
 :
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 مبعزل عن العالمة 

 93  
 

  Trade Mark No.: 31882 30997:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42 17 :يف الصنف 

  Date: 13/07/2017 03/12/7102 :التاريخ 
حتديث برامج  ,تصميم انظمة كمبيوتر : من اجل 

حتويل البياانت أو الواثئق من اوساط مادية اىل ,كمبيوتر
الكرتونية 

شركة أكسربتس للحلول : أبسم 
 املتكاملةمسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekt Experts Llhulul Mutkamla 
Mosahama Khososiya  

دم  ة اكس رتال ب،ور اليونا  : العننا 
  ا    

:  عمارة اكسربتس بطن اهلوا رام هللا  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 0 
 

 مبعزل عن العالمة 

 93  
 

  Trade Mark No.: 31882 30997:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42 17 :يف الصنف 

  Date: 13/07/2017 03/12/7102 :التاريخ 
حتديث برامج  ,تصميم انظمة كمبيوتر : من اجل 

حتويل البياانت أو الواثئق من اوساط مادية اىل ,كمبيوتر
الكرتونية 

شركة أكسربتس للحلول : أبسم 
 املتكاملةمسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekt Experts Llhulul Mutkamla 
Mosahama Khososiya  

دم  ة اكس رتال ب،ور اليونا  : العننا 
  ا    

:  عمارة اكسربتس بطن اهلوا رام هللا  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 0 
 

511

512

شركة أكسربتس للحلول : أبسم 
 املتكاملة مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekt Experts Llhulul Mutkamla 
Mosahama Khososiya  

دموووو  ة اكسوووو رتال ب،وووور  :العنوووونا  
 الينا ا    

:  عمارة اكسربتس بطن اهلوارام هللا  :عنوان التبليغ 

 

 97  
 

  Trade Mark No.: 31881 30990:رقم العالمة التجارية 
  In Class: 42 17 :يف الصنف 

  Date: 13/07/2017 03/12/7102 :التاريخ 
حتديث برامج  ,تصميم انظمة كمبيوتر : من اجل 

حتويل البياانت أو الواثئق من اوساط مادية اىل ,كمبيوتر
الكرتونية 

شركة أكسربتس للحلول : أبسم 
 املتكاملة مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekt Experts Llhulul Mutkamla 
Mosahama Khososiya  

دم  ة اكس رتال ب،ر اليونا  :العننا  
  ا    

:  عمارة اكسربتس بطن اهلوا رام هللا  :عنوان التبليغ 

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

شركة أكسربتس للحلول : أبسم 
 املتكاملة مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekt Experts Llhulul Mutkamla 
Mosahama Khososiya  

دموووو  ة اكسوووو رتال ب،وووور  :العنوووونا  
 الينا ا    

:  عمارة اكسربتس بطن اهلوارام هللا  :عنوان التبليغ 

 

 97  
 

  Trade Mark No.: 31881 30990:رقم العالمة التجارية 
  In Class: 42 17 :يف الصنف 

  Date: 13/07/2017 03/12/7102 :التاريخ 
حتديث برامج  ,تصميم انظمة كمبيوتر : من اجل 

حتويل البياانت أو الواثئق من اوساط مادية اىل ,كمبيوتر
الكرتونية 

شركة أكسربتس للحلول : أبسم 
 املتكاملة مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekt Experts Llhulul Mutkamla 
Mosahama Khososiya  

دم  ة اكس رتال ب،ر اليونا  :العننا  
  ا    

:  عمارة اكسربتس بطن اهلوا رام هللا  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 93  
 

  Trade Mark No.: 31882 30997:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42 17 :يف الصنف 

  Date: 13/07/2017 03/12/7102 :التاريخ 
حتديث برامج  ,تصميم انظمة كمبيوتر : من اجل 

حتويل البياانت أو الواثئق من اوساط مادية اىل ,كمبيوتر
الكرتونية 

شركة أكسربتس للحلول : أبسم 
 املتكاملةمسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekt Experts Llhulul Mutkamla 
Mosahama Khososiya  

دم  ة اكس رتال ب،ور اليونا  : العننا 
  ا    

:  عمارة اكسربتس بطن اهلوا رام هللا  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 0 
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  Trade Mark No.: 31883 30993:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
عطور واكسسوارات ونثرايت : من اجل 

حازم دمحم فضل عبد : أبسم 
 الفتاح قفيشة 

In the name of: hazem moh fadel qafeesha  

الخل وو  عوو    يادا التفوو    :العنوونا  
 ديا  المن  ة /

دوار /اخلليل شارع وادي التفاح  :عنوان التبليغ 
 املنارة 

 :

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31884 30991:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

 مبعزل عن العالمة 

 93  
 

  Trade Mark No.: 31882 30997:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42 17 :يف الصنف 

  Date: 13/07/2017 03/12/7102 :التاريخ 
حتديث برامج  ,تصميم انظمة كمبيوتر : من اجل 

حتويل البياانت أو الواثئق من اوساط مادية اىل ,كمبيوتر
الكرتونية 

شركة أكسربتس للحلول : أبسم 
 املتكاملةمسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekt Experts Llhulul Mutkamla 
Mosahama Khososiya  

دم  ة اكس رتال ب،ور اليونا  : العننا 
  ا    

:  عمارة اكسربتس بطن اهلوا رام هللا  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 0 
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  Trade Mark No.: 31883 30993:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
عطور واكسسوارات ونثرايت : من اجل 

حازم دمحم فضل عبد : أبسم 
 الفتاح قفيشة 

In the name of: hazem moh fadel qafeesha  

الخل وو  عوو    يادا التفوو    :العنوونا  
 ديا  المن  ة /

دوار /اخلليل شارع وادي التفاح  :عنوان التبليغ 
 املنارة 

 :

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31884 30991:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Trade Mark No.: 31883 30993:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
عطور واكسسوارات ونثرايت : من اجل 

حازم دمحم فضل عبد : أبسم 
 الفتاح قفيشة 

In the name of: hazem moh fadel qafeesha  

الخل وو  عوو    يادا التفوو    :العنوونا  
 ديا  المن  ة /

دوار /اخلليل شارع وادي التفاح  :عنوان التبليغ 
 املنارة 

 :

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31884 30991:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Trade Mark No.: 31883 30993:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
عطور واكسسوارات ونثرايت : من اجل 

حازم دمحم فضل عبد : أبسم 
 الفتاح قفيشة 

In the name of: hazem moh fadel qafeesha  

الخل وو  عوو    يادا التفوو    :العنوونا  
 ديا  المن  ة /

دوار /اخلليل شارع وادي التفاح  :عنوان التبليغ 
 املنارة 

 :

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31884 30991:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
أانبيب داخلية لإلطارات اهلوائية؛ إطارات : من اجل 

سيارات؛ مداسات إلعادة تلبيس اإلطارات؛ مسامري 
لإلطارات؛ إطارات هوائية؛ مركبات للنقل الربي أو 
اجلوي أو املائي أو بواسطة السكك احلديدية؛ سيارات؛ 
 مركبات كهرابئية؛ إطارات لعجالت املركبات؛ عرابت

ترويل 
شاندونج فنجيوان اتير : أبسم 

 . ، ال يت دي.مانيفاكتشور كو
In the name of: Shandong Fengyuan Tire Manufacturing 
Co., Ltd.  

يتشوووووووووونك اك ننم ووووووووووك  :العنوووووووووونا  
د ف لن منوووووو  يي  ايف ياييجوووووونانكا 

 ع ندينك يريف ىالا الص ر 
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31885 30999:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
مشروابت اساسها ,النب االصطناعي, النب: من اجل 

قهوة مربدة , القهوة
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سلسلة حمالت بن : أبسم 
 ازحيمان عادية عامة 

In the name of: Chain Stores of Izhiman Coffee Company  

/ الضووفو الهر  ووو  - ا     :العنونا  
 فلس، ر 

–

 -فراس اترية للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 
  269: ب .ص-انبلس 

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31886 30996:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة القدس للتكنولوجيا : أبسم 

املتقدمة وااللياف الضوئية 
 مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekt Alquds Lltknlojea Almotaqdma 
Walaleaf Aldwaea Mosahama Khososiya  

عوو    اال سو ل يوورج دموو    :العنونا  
  12ال، ي  

: جوال  7االرسال عمارة ترمسعيا ط  :التبليغ عنوان 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
أانبيب داخلية لإلطارات اهلوائية؛ إطارات : من اجل 

سيارات؛ مداسات إلعادة تلبيس اإلطارات؛ مسامري 
لإلطارات؛ إطارات هوائية؛ مركبات للنقل الربي أو 
اجلوي أو املائي أو بواسطة السكك احلديدية؛ سيارات؛ 
 مركبات كهرابئية؛ إطارات لعجالت املركبات؛ عرابت

ترويل 
شاندونج فنجيوان اتير : أبسم 

 . ، ال يت دي.مانيفاكتشور كو
In the name of: Shandong Fengyuan Tire Manufacturing 
Co., Ltd.  

يتشوووووووووونك اك ننم ووووووووووك  :العنوووووووووونا  
د ف لن منوووووو  يي  ايف ياييجوووووونانكا 

 ع ندينك يريف ىالا الص ر 
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31885 30999:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
مشروابت اساسها ,النب االصطناعي, النب: من اجل 

قهوة مربدة , القهوة

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
أانبيب داخلية لإلطارات اهلوائية؛ إطارات : من اجل 

سيارات؛ مداسات إلعادة تلبيس اإلطارات؛ مسامري 
لإلطارات؛ إطارات هوائية؛ مركبات للنقل الربي أو 
اجلوي أو املائي أو بواسطة السكك احلديدية؛ سيارات؛ 
 مركبات كهرابئية؛ إطارات لعجالت املركبات؛ عرابت

ترويل 
شاندونج فنجيوان اتير : أبسم 

 . ، ال يت دي.مانيفاكتشور كو
In the name of: Shandong Fengyuan Tire Manufacturing 
Co., Ltd.  

يتشوووووووووونك اك ننم ووووووووووك  :العنوووووووووونا  
د ف لن منوووووو  يي  ايف ياييجوووووونانكا 

 ع ندينك يريف ىالا الص ر 
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31885 30999:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
مشروابت اساسها ,النب االصطناعي, النب: من اجل 

قهوة مربدة , القهوة

515

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
أانبيب داخلية لإلطارات اهلوائية؛ إطارات : من اجل 

سيارات؛ مداسات إلعادة تلبيس اإلطارات؛ مسامري 
لإلطارات؛ إطارات هوائية؛ مركبات للنقل الربي أو 
اجلوي أو املائي أو بواسطة السكك احلديدية؛ سيارات؛ 
 مركبات كهرابئية؛ إطارات لعجالت املركبات؛ عرابت

ترويل 
شاندونج فنجيوان اتير : أبسم 

 . ، ال يت دي.مانيفاكتشور كو
In the name of: Shandong Fengyuan Tire Manufacturing 
Co., Ltd.  

يتشوووووووووونك اك ننم ووووووووووك  :العنوووووووووونا  
د ف لن منوووووو  يي  ايف ياييجوووووونانكا 

 ع ندينك يريف ىالا الص ر 
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31885 30999:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
مشروابت اساسها ,النب االصطناعي, النب: من اجل 

قهوة مربدة , القهوة

1969211911  

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31887 30992:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 39 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
االتصاالت : من اجل 

شركة القدس للتكنولوجيا : أبسم 
املتقدمة وااللياف الضوئية 

 مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekt Alquds Lltknlojea Almotaqdma 
Walaleaf Aldwaea Mosahama Khososiya  

عوو    اال سو ل يوورج دموو    :العنونا  
  12ال، ي  

جوال  7االرسال عمارة ترمسعيا ط  :عنوان التبليغ 
1969211911  

 :

 

 6  
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517

1969211911  

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31887 30992:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 39 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
االتصاالت : من اجل 

شركة القدس للتكنولوجيا : أبسم 
املتقدمة وااللياف الضوئية 

 مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekt Alquds Lltknlojea Almotaqdma 
Walaleaf Aldwaea Mosahama Khososiya  

عوو    اال سو ل يوورج دموو    :العنونا  
  12ال، ي  

جوال  7االرسال عمارة ترمسعيا ط  :عنوان التبليغ 
1969211911  

 :

 

 6  
 

1969211911  

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31887 30992:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 39 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
االتصاالت : من اجل 

شركة القدس للتكنولوجيا : أبسم 
املتقدمة وااللياف الضوئية 

 مسامهة خصوصية 

In the name of: Sharekt Alquds Lltknlojea Almotaqdma 
Walaleaf Aldwaea Mosahama Khososiya  

عوو    اال سو ل يوورج دموو    :العنونا  
  12ال، ي  

جوال  7االرسال عمارة ترمسعيا ط  :عنوان التبليغ 
1969211911  

 :

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31888 30999:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
املقاهي ، الكافتريايت ، التزويد ابلطعام : من اجل 

والشراب ، املطاعم ، مطاعم اخلدمة الياتية ، مطاعم 
تقدمي الوجبات اخلفيفة 

شركة نيو دامينشن : أبسم 
للمقاوالت واالستثمار مسامهة 

 خصوصية 

In the name of: Sharekat New Dimension Llmoqawalat 
Walesthmar Mosahama Khososiya  

 ا    دووو ر من وود عووو     :العنوونا  
  ن  نق  ة 
:  رام هللا عني منجد شارع حنا نقارة  :عنوان التبليغ 

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31888 30999:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
املقاهي ، الكافتريايت ، التزويد ابلطعام : من اجل 

والشراب ، املطاعم ، مطاعم اخلدمة الياتية ، مطاعم 
تقدمي الوجبات اخلفيفة 

شركة نيو دامينشن : أبسم 
للمقاوالت واالستثمار مسامهة 

 خصوصية 

In the name of: Sharekat New Dimension Llmoqawalat 
Walesthmar Mosahama Khososiya  

 ا    دووو ر من وود عووو     :العنوونا  
  ن  نق  ة 
:  رام هللا عني منجد شارع حنا نقارة  :عنوان التبليغ 

 

 2  
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  Trade Mark No.: 31888 30999:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
املقاهي ، الكافتريايت ، التزويد ابلطعام : من اجل 

والشراب ، املطاعم ، مطاعم اخلدمة الياتية ، مطاعم 
تقدمي الوجبات اخلفيفة 

شركة نيو دامينشن : أبسم 
للمقاوالت واالستثمار مسامهة 

 خصوصية 

In the name of: Sharekat New Dimension Llmoqawalat 
Walesthmar Mosahama Khososiya  

 ا    دووو ر من وود عووو     :العنوونا  
  ن  نق  ة 
:  رام هللا عني منجد شارع حنا نقارة  :عنوان التبليغ 

 

 2  
 

 

  Trade Mark No.: 31889 88003:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 38 80 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 85/00/7080 :التاريخ 
خدمات البث، وابألخص، التوزيع السمعي والبصري : من اجل 

بواسطة التلفاز، واألقمار الصناعية، جهاز السلكي، البث 
املكثف، بث تدفقي، ألياف بصرية، كابل، راديو، وشبكة 

ة؛ خدمات التواصل، وابألخص، اإلرسال احلاسب العاملي
الصويت، السمعي، الصويت، الصوري، التخطيطي والبياين بواسطة 
شبكات األتصاالت، شبكات األتصاالت الالسلكية، األنرتنت، 
شبكات خدمات املعلومات، شبكات املعلومات؛ البث التدفقي 
للصوت والبصري بواسطة شبكاات احلاسب العاملية وشبكات 

ل الالسلكية؛ وسائل األعالم املتنقلة يف طبيعة النقل التواص
األلكرتوين لوسائل األعالم والرتفيه؛ تزويد لوحة األعالانت 

. األلكرتونية واملنتدايت لنقل رسائل بني املستخدمني
سكريبز نيت وورك، أل : أبسم 

ديالويري ليميتد ) أل سي 
 (. ليابيليت كومبين

In the name of: (Scripps Networks, LLC ( Delaware 
limited liability company  

شوووومبول ف ل ،وووو ر    1279 :العنوووو ا  
  72177كن سوووووووووووو م     منم وووووووووووو  
 ال الي ت المتح ة األدبوكمة 

اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 

  8ط -التجاري 

 :
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  Trade Mark No.: 31888 30999:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
املقاهي ، الكافتريايت ، التزويد ابلطعام : من اجل 

والشراب ، املطاعم ، مطاعم اخلدمة الياتية ، مطاعم 
تقدمي الوجبات اخلفيفة 

شركة نيو دامينشن : أبسم 
للمقاوالت واالستثمار مسامهة 

 خصوصية 

In the name of: Sharekat New Dimension Llmoqawalat 
Walesthmar Mosahama Khososiya  

 ا    دووو ر من وود عووو     :العنوونا  
  ن  نق  ة 
:  رام هللا عني منجد شارع حنا نقارة  :عنوان التبليغ 

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31890 88030:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 38 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 85/00/7080 :التاريخ 
اخلدمات التعليمية والرتفيهية يف طبيعة الربامج : من اجل 

لفزيونية اليت تعرض مواضيع إنسانية عامة؛ اخلدمات التعليمية الت
والرتفيهية يف طبيعة برامج الوسائط املتعددة اليت تعرض مواضيع 
إنسانية موزعة عرب منصات متعددة من خالل شبكات متعددة 
من وسائل اإلرسال؛ اخلدمات الرتفيهية والتعليمية، مبا يف ذلك 

فاز والتلفاز الكبلي؛ توفري املعلومات أو توزيع برامج التل/إنتاج و
األلكرتونية يف جمال الرتفيه التلفازي عرب شبكة اتصاالت عاملية؛ 
اخلدمات الرتفيهية، وابألخص توفري فيديوهات غري قابلة لتنزيل، 
الصور الثابتة، الربامج التلفازية وبرامج الوسائط املتعددة؛ 

النرتنت، منصات خدمات األلعاب األلكرتونية املزودة عرب ا
اهلواتف احملمولة، شبكات احلاسوب ذات النطاق احمللي؛ 
اخلدمات الرتفيهية، وابألخص توفري إستعمال مؤقت لأللعاب 
التفاعلية غري قابلة للتنزيل؛ توفري املنشورات األلكرتونية غري 
قابلة للتنزيل، وابألخص الكتب، اجملالت، واألدلة اليت تتضمن 

لرتفيه؛ تنظيم ووإستضافة األلعاب، معلومات يف جمال ا
املنافسات، املعارض، اجلوائز والعروض لغاايت ترفيهية وتعليمية؛ 
إجراء دورات ذات عالقة بتصميم حدائق املنزل، إعادة 

. التصميم، الصناعات اليدوية، ووالوسائل الرتفيهية
ديالويري ليميتد ليابيليت ) سكريبز نيت وورك، أل أل سي : أبسم 

 (. مبينكو 
In the name of: (Scripps Networks, 
LLC ( Delaware limited liability 
company  

شووومبول ف ل ،ووو ر   لن سووو م     منم ووو   1279 :العنووو ا  
   ال الي ت المتح ة األدبوكمة 72177

اتقان للخدمات  -حملامي مهند عساف ا :عنوان التبليغ 
  8ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 

 :
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جروب بيمبو : أبسم 
 . يف. دي سي.يب.أيه.اس

In the name of: . Grupo Bimbo S.A.B. de C.V  

يريلنج سووور ب سووو ن دا ال  :العنوونا  
ينلنن وووو  ي نوووو   1333. يفن موووو ا نوووون

بحنك ا س نت  ف ا ديل س ن  الفو  يا 
فوووووووو ا .اي ري وووووووون  م كسوووووووو كن دا

 . المكس ك
اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

برج رام هللا  -رام هللا  -للخدمات االستشارية 
  7331ب .ص/ 3ط -التجاري 

 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31892 30957:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36 36 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
خدمات التأمني، الشؤون التمويلية، الشؤون : من اجل 

املالية والشؤون العقارية 
 -شركة كمال ومشاركوه : أبسم 

 -حمامون ومستشارون قانونيون 
 مدنية 

In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa 
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah  

 فلس، ر  -ال  رة  :العننا  
:   0950. ب. رام هللا ص :عنوان التبليغ 

520

521

سكريبز نيت وورك، أل : أبسم 
ديالويري ليميتد ) أل سي 

 (. ليابيليت كومبين

In the name of: (Scripps Networks, LLC ( Delaware 
limited liability company  

عووو ري  ينلنفوووو  دا  2521 :العنووونا  
ا 05202كننسوووووووووووف ل ا ت ن سووووووووووو  
 النال  ت المتحدة األمريك و 

اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 

  3ط -التجاري 

 :

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31891 30950:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
القهوة، الشاي، الكاكاو والقهوة : من اجل 

األصطناعية؛ األرز؛ التابيكو والساذو؛ الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر 
واحللوايت؛ احللوايت املثلجة الصاحلة لألكل؛ السكر، 
عسل النحل والعسل األسود؛ اخلمرية، ومسحوق 

؛ (بلالتوا)اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل والصلصات 
. البهارات؛ الثلج

جروب بيمبو : أبسم 
 . يف. دي سي.يب.أيه.اس

In the name of: . Grupo Bimbo S.A.B. de C.V  

يريلنج سووور ب سووو ن دا ال  :العنوونا  
ينلنن وووو  ي نوووو   1333. يفن موووو ا نوووون

بحنك ا س نت  ف ا ديل س ن  الفو  يا 
فوووووووو ا .اي ري وووووووون  م كسوووووووو كن دا

 . المكس ك
اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

برج رام هللا  -رام هللا  -للخدمات االستشارية 
  7331ب .ص/ 3ط -التجاري 

 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31892 30957:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36 36 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
خدمات التأمني، الشؤون التمويلية، الشؤون : من اجل 

املالية والشؤون العقارية 
 -شركة كمال ومشاركوه : أبسم 

 -حمامون ومستشارون قانونيون 
 مدنية 

In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa 
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah  

 فلس، ر  -ال  رة  :العننا  
:   0950. ب. رام هللا ص :عنوان التبليغ 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31891 13893:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 13 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 31/30/7330 :التاريخ 
القهوة، الشاي، الكاكاو والقهوة األصطناعية؛ األرز؛ : من اجل 

التابيكو والساغو؛ الدقيق واملستحضرات املصنوعة من احلبوب؛ 
اخلبز والفطائر واحللوايت؛ احللوايت املثلجة الصاحلة لألكل؛ 

السكر، عسل النحل والعسل األسود؛ اخلمرية، ومسحوق 
؛ البهارات؛ (التوابل)خلل والصلصات اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ ا

. الثلج
 .In the name of: . Grupo Bimbo S.A.B . يف. دي سي.يب.أيه.جروب بيمبو اس: أبسم 

de C.V  
 0111.برولنجيسووب سيوووين  ر ف رمانرنووي   وون :العنوونا  

كنلن يووووي بينووووي سن اووووي  وووووي اي اوووو       سووووين  الاوووويرو  
 . ا   المكسيك.سيكن  راوبرم ن  نيك

اتقان للخدمات  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
ب .ص/ 1ط -برج رام هللا التجاري  -رام هللا  -االستشارية 

7112  

 :
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جروب بيمبو : أبسم 
 . يف. دي سي.يب.أيه.اس

In the name of: . Grupo Bimbo S.A.B. de C.V  

يريلنج سووور ب سووو ن دا ال  :العنوونا  
ينلنن وووو  ي نوووو   1333. يفن موووو ا نوووون

بحنك ا س نت  ف ا ديل س ن  الفو  يا 
فوووووووو ا .اي ري وووووووون  م كسوووووووو كن دا

 . المكس ك
اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

برج رام هللا  -رام هللا  -للخدمات االستشارية 
  7331ب .ص/ 3ط -التجاري 

 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31892 30957:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36 36 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
خدمات التأمني، الشؤون التمويلية، الشؤون : من اجل 

املالية والشؤون العقارية 
 -شركة كمال ومشاركوه : أبسم 

 -حمامون ومستشارون قانونيون 
 مدنية 

In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa 
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah  

 فلس، ر  -ال  رة  :العننا  
:   0950. ب. رام هللا ص :عنوان التبليغ 

522

523

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31893 30953:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36 36 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
خدمات التأمني، الشؤون التمويلية، الشؤون : من اجل 

املالية والشؤون العقارية 
 -شركة كمال ومشاركوه : أبسم 

 -حمامون ومستشارون قانونيون 
 مدنية 

In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa 
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah  

 فلس، ر  -ال  رة  :العننا  
:   0950. ب. رام هللا ص :عنوان التبليغ 

 

 07  
 

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31893 30953:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36 36 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
خدمات التأمني، الشؤون التمويلية، الشؤون : من اجل 

املالية والشؤون العقارية 
 -شركة كمال ومشاركوه : أبسم 

 -حمامون ومستشارون قانونيون 
 مدنية 

In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa 
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah  

 فلس، ر  -ال  رة  :العننا  
:   0950. ب. رام هللا ص :عنوان التبليغ 

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31894 30951:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45 19 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
خدمات قانونية وخدمات أمنية حلماية : من اجل 

املمتلكات واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية 
. يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد

 -شركة كمال ومشاركوه : أبسم 
 -حمامون ومستشارون قانونيون 

 مدنية 

In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa 
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah  

 فلس، ر  -ال  رة  :العننا  
:   0950. ب. رام هللا ص :عنوان التبليغ 

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31895 30959:العالمة التجارية رقم 
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  In Class: 45 19 :يف الصنف 
  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 

خدمات قانونية وخدمات أمنية حلماية : من اجل 
املمتلكات واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية 

. يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد
 -شركة كمال ومشاركوه : أبسم 

 -حمامون ومستشارون قانونيون 
 مدنية 

In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa 
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah  

 فلس، ر  -ال  رة  :العننا  
:   0950. ب. رام هللا ص :عنوان التبليغ 

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31896 30956:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45 19 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
خدمات قانونية وخدمات أمنية حلماية : من اجل 

املمتلكات واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية 
. يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد

  In Class: 45 19 :يف الصنف 
  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 

خدمات قانونية وخدمات أمنية حلماية : من اجل 
املمتلكات واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية 

. يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد
 -شركة كمال ومشاركوه : أبسم 

 -حمامون ومستشارون قانونيون 
 مدنية 

In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa 
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah  

 فلس، ر  -ال  رة  :العننا  
:   0950. ب. رام هللا ص :عنوان التبليغ 

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31896 30956:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45 19 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
خدمات قانونية وخدمات أمنية حلماية : من اجل 

املمتلكات واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية 
. يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد

 -شركة كمال ومشاركوه : أبسم 
 -حمامون ومستشارون قانونيون 

 مدنية 

In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa 
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah  

 فلس، ر  -ال  رة  :العننا  
:   0950. ب. رام هللا ص :عنوان التبليغ 

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31897 30952:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45 19 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
خدمات قانونية وخدمات أمنية حلماية : من اجل 

املمتلكات واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية 
. يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد

 -شركة كمال ومشاركوه : أبسم 
 -حمامون ومستشارون قانونيون 

 مدنية 

In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa 
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah  

 فلس، ر  -ال  رة  :العننا  
:   0950. ب. رام هللا ص :عنوان التبليغ 

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

524

525

  Trade Mark No.: 31894 30951:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45 19 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
خدمات قانونية وخدمات أمنية حلماية : من اجل 

املمتلكات واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية 
. يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد

 -شركة كمال ومشاركوه : أبسم 
 -حمامون ومستشارون قانونيون 

 مدنية 

In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa 
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah  

 فلس، ر  -ال  رة  :العننا  
:   0950. ب. رام هللا ص :عنوان التبليغ 

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31895 30959:العالمة التجارية رقم 

 

 00  
 

  Trade Mark No.: 31893 30953:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 36 36 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
خدمات التأمني، الشؤون التمويلية، الشؤون : من اجل 

املالية والشؤون العقارية 
 -شركة كمال ومشاركوه : أبسم 

 -حمامون ومستشارون قانونيون 
 مدنية 

In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa 
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah  

 فلس، ر  -ال  رة  :العننا  
:   0950. ب. رام هللا ص :عنوان التبليغ 

 

 07  
 

  In Class: 45 19 :يف الصنف 
  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 

خدمات قانونية وخدمات أمنية حلماية : من اجل 
املمتلكات واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية 

. يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد
 -شركة كمال ومشاركوه : أبسم 

 -حمامون ومستشارون قانونيون 
 مدنية 

In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa 
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah  

 فلس، ر  -ال  رة  :العننا  
:   0950. ب. رام هللا ص :عنوان التبليغ 

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31896 30956:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45 19 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
خدمات قانونية وخدمات أمنية حلماية : من اجل 

املمتلكات واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية 
. يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد

 مبعزل عن العالمة 

 06  
 

  Trade Mark No.: 31898 30959:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45 19 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
خدمات قانونية وخدمات أمنية حلماية : من اجل 

املمتلكات واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية 
. يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد

 -شركة كمال ومشاركوه : أبسم 
 -حمامون ومستشارون قانونيون 

 مدنية 

In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa 
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah  

 فلس، ر  -ال  رة  :العننا  
:   0950. ب. رام هللا ص :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 02  
 



350العدد العرشون 2017/11/7

526

527

 مبعزل عن العالمة 

 06  
 

  Trade Mark No.: 31898 30959:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45 19 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
خدمات قانونية وخدمات أمنية حلماية : من اجل 

املمتلكات واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية 
. يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد

 -شركة كمال ومشاركوه : أبسم 
 -حمامون ومستشارون قانونيون 

 مدنية 

In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa 
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah  

 فلس، ر  -ال  رة  :العننا  
:   0950. ب. رام هللا ص :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 02  
 

 مبعزل عن العالمة 

 06  
 

  Trade Mark No.: 31898 30959:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45 19 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
خدمات قانونية وخدمات أمنية حلماية : من اجل 

املمتلكات واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية 
. يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد

 -شركة كمال ومشاركوه : أبسم 
 -حمامون ومستشارون قانونيون 

 مدنية 

In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa 
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah  

 فلس، ر  -ال  رة  :العننا  
:   0950. ب. رام هللا ص :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 02  
 

  Trade Mark No.: 31899 30955:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45 19 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
خدمات قانونية وخدمات أمنية حلماية : من اجل 

املمتلكات واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية 
. يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد

 -شركة كمال ومشاركوه : أبسم 
 -حمامون ومستشارون قانونيون 

 مدنية 

In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa 
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah  

 فلس، ر  -ال  رة  :العننا  
:   0950. ب. رام هللا ص :عنوان التبليغ 

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31900 30511:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 31899 30955:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45 19 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
خدمات قانونية وخدمات أمنية حلماية : من اجل 

املمتلكات واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية 
. يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد

 -شركة كمال ومشاركوه : أبسم 
 -حمامون ومستشارون قانونيون 

 مدنية 

In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa 
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah  

 فلس، ر  -ال  رة  :العننا  
:   0950. ب. رام هللا ص :عنوان التبليغ 

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31900 30511:العالمة التجارية رقم 
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  Trade Mark No.: 31899 30955:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45 19 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
خدمات قانونية وخدمات أمنية حلماية : من اجل 

املمتلكات واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية 
. يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد

 -شركة كمال ومشاركوه : أبسم 
 -حمامون ومستشارون قانونيون 

 مدنية 

In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa 
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah  

 فلس، ر  -ال  رة  :العننا  
:   0950. ب. رام هللا ص :عنوان التبليغ 

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31900 30511:العالمة التجارية رقم 

 

  Trade Mark No.: 31900 99377:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 4 :يف الصنف 

  Date: 17/07/2017 90/70/7790 :التاريخ 
أغذية احلامية، املشروابت واملواد املعّدة لالستخدامات : من اجل 

يرية؛ االطعامه ومواد خاصة ابالطعامه لالطفال؛ الطبية والسر 
] للرُّضع واألطفال [ حليب األطفال حديثي الوالدة؛ دقيق لبين 

؛ حليب جمفف لألطفال؛ الطعام ومواد الطعام لالستخدام الطيب 
لألطفال والعجزة؛ الطعام ومواد الطعام لألمهات املرضعات 

طبية للنساء لالستخدام الطيب ؛ املكامالت الغذائية ألغراض 
احلوامل واالمهات املرضعة؛ مكامالت التغذية؛ مكامالت احلامية 
لالستخدامات الطبية؛ مكامالت التغذية واحلامية الغذائية 
لالستخدامات الطبية؛ مستحضرات الفيتامييات، املستحضرات 
اليت أساسها املعادن؛ األلياف الغذائية؛ الفيتامييات؛ 

مكامالت التغذية واحلامية مستحضرات ومواد حتوي فيتامييات؛ 
. الغذائية 

 In the name of: Société des Produits . آ.سوسيتية دي برودوي نستلة أس : أبسم 
Nestlé S.A.  

 فيفاي، سويسرا  0011 :العنوان 
ب .ص  -سااب وشركاهم للاملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  5507
 :

 

  Trade Mark No.: 31901 99379:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 73 :يف الصنف 

  Date: 17/07/2017 90/70/7790 :التاريخ 
األطباق املطهّوة اليت أساسها اخلضراوات، البطاطس، : من اجل 

الفواكه، اللحوم، الدواجن، ميتجات السامك والطعام البحرية؛ 
املطبوخة؛ احلليب احملفوظة ، اجملاّمدة، والفواكه واخلضار اجملففة و 

؛ املستحضرات )البودرة ( ومنتجات احلليب؛ احلليب اجلاف 
واملشروابت اليت أساسها احلليب؛ بدائل احلليب؛ مشروابت 
احلليب اليت يسود فيها احلليب ؛ املشروابت اليت أساسها 

أو الشوكوال؛ لنب الزابدي؛ /احلليب اليت حتتوي على احلبوب و
.) يببديل للحل( حليب الصواي 

 In the name of: Société des Produits . آ.سوسيتية دي برودوي نستلة أس : أبسم 
Nestlé S.A.  

 فيفاي، سويسرا  0011 :نوان الع
ب .ص  -سااب وشركاهم للاملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  5507
 :

  

 

  Trade Mark No.: 31900 99377:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 4 :يف الصنف 

  Date: 17/07/2017 90/70/7790 :التاريخ 
أغذية احلامية، املشروابت واملواد املعّدة لالستخدامات : من اجل 

يرية؛ االطعامه ومواد خاصة ابالطعامه لالطفال؛ الطبية والسر 
] للرُّضع واألطفال [ حليب األطفال حديثي الوالدة؛ دقيق لبين 

؛ حليب جمفف لألطفال؛ الطعام ومواد الطعام لالستخدام الطيب 
لألطفال والعجزة؛ الطعام ومواد الطعام لألمهات املرضعات 

طبية للنساء لالستخدام الطيب ؛ املكامالت الغذائية ألغراض 
احلوامل واالمهات املرضعة؛ مكامالت التغذية؛ مكامالت احلامية 
لالستخدامات الطبية؛ مكامالت التغذية واحلامية الغذائية 
لالستخدامات الطبية؛ مستحضرات الفيتامييات، املستحضرات 
اليت أساسها املعادن؛ األلياف الغذائية؛ الفيتامييات؛ 

مكامالت التغذية واحلامية مستحضرات ومواد حتوي فيتامييات؛ 
. الغذائية 

 In the name of: Société des Produits . آ.سوسيتية دي برودوي نستلة أس : أبسم 
Nestlé S.A.  

 فيفاي، سويسرا  0011 :العنوان 
ب .ص  -سااب وشركاهم للاملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  5507
 :
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  Trade Mark No.: 31899 30955:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45 19 :يف الصنف 

  Date: 16/07/2017 06/12/7102 :التاريخ 
خدمات قانونية وخدمات أمنية حلماية : من اجل 

املمتلكات واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية 
. يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد

 -شركة كمال ومشاركوه : أبسم 
 -حمامون ومستشارون قانونيون 

 مدنية 

In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa 
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah  

 فلس، ر  -ال  رة  :العننا  
:   0950. ب. رام هللا ص :عنوان التبليغ 

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31900 30511:العالمة التجارية رقم 

 

  Trade Mark No.: 31901 99379:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 73 :يف الصنف 

  Date: 17/07/2017 90/70/7790 :التاريخ 
األطباق املطهّوة اليت أساسها اخلضراوات، البطاطس، : من اجل 

الفواكه، اللحوم، الدواجن، ميتجات السامك والطعام البحرية؛ 
املطبوخة؛ احلليب احملفوظة ، اجملاّمدة، والفواكه واخلضار اجملففة و 

؛ املستحضرات )البودرة ( ومنتجات احلليب؛ احلليب اجلاف 
واملشروابت اليت أساسها احلليب؛ بدائل احلليب؛ مشروابت 
احلليب اليت يسود فيها احلليب ؛ املشروابت اليت أساسها 

أو الشوكوال؛ لنب الزابدي؛ /احلليب اليت حتتوي على احلبوب و
.) يببديل للحل( حليب الصواي 

 In the name of: Société des Produits . آ.سوسيتية دي برودوي نستلة أس : أبسم 
Nestlé S.A.  

 فيفاي، سويسرا  0011 :نوان الع
ب .ص  -سااب وشركاهم للاملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  5507
 :

  

 

  Trade Mark No.: 31902 99377:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 97 :يف الصنف 

  Date: 17/07/2017 90/70/7790 :التاريخ 
بسكويت الشعري؛ البسكويت؛ املستحضرات اليت : من اجل 

أساسها الشعري لالستهالك البشري؛ مستخلصات الشعري 
للطعام؛ الكاكاو واملستحضرات واملشروابت اليت أساسها 
الكاكاو؛ الشوكوال، ميتجات الشوكوالتة، املستحضرات 

ملشروابت اليت أساسها الشوكوالته ؛ املستحضرات وا
واملشروابت اليت أساسها احلبوب الواردة ضامن هذه الفئة؛ 
احلبوب؛ حبوب الفطور؛ ألواح احلبوب؛ احلبوب اجلاهزة لألكل ؛ 
مستحضرات احلبوب؛ الوجبات اخلفيفة املصنوعة من احلبوب؛ 

الشوفان أو ميتجات الطعام املصنوعة من األرز، الدقيق ، دقيق 
. احلبوب، أيضا على شكل أطباق مطبوخة 

 In the name of: Société des Produits . آ.سوسيتية دي برودوي نستلة أس : أبسم 
Nestlé S.A.  

 فيفاي، سويسرا  0011 :العنوان 
ب .ص  -سااب وشركاهم للاملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  5507
 :
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  Date: 17/07/2017 02/12/7102 :التاريخ 
بسكويت الشعري؛ البسكويت؛ : من اجل 

املستحضرات اليت أساسها الشعري لالستهالك البشري؛ 
مستخلصات الشعري للطعام؛ الكاكاو واملستحضرات 
واملشروابت اليت أساسها الكاكاو؛ الشوكوال، ميتجات 
الشوكوالتة، املستحضرات واملشروابت اليت أساسها 

ها الشوكوالته ؛ املستحضرات واملشروابت اليت أساس
احلبوب الواردة ضمن هيه الفئة؛ احلبوب؛ حبوب 
الفطور؛ ألواح احلبوب؛ احلبوب اجلاهزة لألكل ؛ 
مستحضرات احلبوب؛ الوجبات اخلفيفة املصنوعة من 
احلبوب؛ ميتجات الطعام املصنوعة من األرز، الدقيق ، 
دقيق الشوفان أو احلبوب، أيضا على شكل أطباق 

. مطبوخة 
سوسيتية دي برودوي : أبسم 

 . آ.نستلة أس 
In the name of: Société des Produits Nestlé S.A.  

 ف ف اا سنيسرا  1233 :العننا  
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 70  
 

  Trade Mark No.: 31903 30513:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 17/07/2017 02/12/7102 :التاريخ 
بسكويت الشعري؛ البسكويت؛ : من اجل 

املستحضرات اليت أساسها الشعري لالستهالك البشري؛ 
مستخلصات الشعري للطعام؛ الكاكاو واملستحضرات 
واملشروابت اليت أساسها الكاكاو؛ الشوكوال، ميتجات 
الشوكوالتة، املستحضرات واملشروابت اليت أساسها 

ها الشوكوالته ؛ املستحضرات واملشروابت اليت أساس
احلبوب الواردة ضمن هيه الفئة؛ احلبوب؛ حبوب 
الفطور؛ ألواح احلبوب؛ احلبوب اجلاهزة لألكل ؛ 
مستحضرات احلبوب؛ الوجبات اخلفيفة املصنوعة من 
احلبوب؛ ميتجات الطعام املصنوعة من األرز، الدقيق ، 
دقيق الشوفان أو احلبوب، أيضا على شكل أطباق 

. مطبوخة 
سوسيتية دي برودوي : أبسم 

 . آ.نستلة أس 
In the name of: Société des Produits Nestlé S.A.  

 ف ف اا سنيسرا  1233 :العننا  
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 70  
 

  Trade Mark No.: 31903 30513:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

 79  
 

  Trade Mark No.: 31903 99379:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 4 :يف الصنف 

  Date: 17/07/2017 90/70/7790 :التاريخ 
أغذية احلامية، املشروابت واملواد املعّدة لالستخدامات : من اجل 

لطبية والسريرية؛ االطعامه ومواد خاصة ابالطعامه لالطفال؛ ا
] للرُّضع واألطفال [ حليب األطفال حديثي الوالدة؛ دقيق لبين 

؛ حليب جمفف لألطفال؛ الطعام ومواد الطعام لالستخدام الطيب 
لألطفال والعجزة؛ الطعام ومواد الطعام لألمهات املرضعات 

ئية ألغراض طبية للنساء لالستخدام الطيب ؛ املكامالت الغذا
احلوامل واالمهات املرضعة؛ مكامالت التغذية؛ مكامالت احلامية 
لالستخدامات الطبية؛ مكامالت التغذية واحلامية الغذائية 
لالستخدامات الطبية؛ مستحضرات الفيتامييات، املستحضرات 
اليت أساسها املعادن؛ األلياف الغذائية؛ الفيتامييات؛ 

فيتامييات؛ مكامالت التغذية واحلامية مستحضرات ومواد حتوي 
. الغذائية 

 In the name of: Société des Produits Nestlé . آ.سوسيتية دي برودوي نستلة أس : أبسم 
S.A.  

 فيفاي، سويسرا  0011 :العنوان 
 -سااب وشركاهم للاملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  5507ب .ص 
 :

 

  

 

  Trade Mark No.: 31904 99375:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 73 :يف الصنف 

  Date: 17/07/2017 90/70/7790 :التاريخ 
األطباق املطهّوة اليت أساسها اخلضراوات، البطاطس، : من اجل 

الفواكه، اللحوم، الدواجن، ميتجات السامك والطعام البحرية؛ 
فة واملطبوخة؛ احلليب احملفوظة ، اجملاّمدة، والفواكه واخلضار اجملف

؛ املستحضرات )البودرة ( ومنتجات احلليب؛ احلليب اجلاف 
واملشروابت اليت أساسها احلليب؛ بدائل احلليب؛ مشروابت 
احلليب اليت يسود فيها احلليب ؛ املشروابت اليت أساسها 

أو الشوكوال؛ لنب الزابدي؛ /احلليب اليت حتتوي على احلبوب و
.) للحليببديل ( حليب الصواي 

 In the name of: Société des Produits . آ.سوسيتية دي برودوي نستلة أس : أبسم 
Nestlé S.A.  

 فيفاي، سويسرا  0011 :العنوان 
ب .ص  -سااب وشركاهم للاملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  5507
 :
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  Date: 17/07/2017 02/12/7102 :التاريخ 
بسكويت الشعري؛ البسكويت؛ : من اجل 

املستحضرات اليت أساسها الشعري لالستهالك البشري؛ 
مستخلصات الشعري للطعام؛ الكاكاو واملستحضرات 
واملشروابت اليت أساسها الكاكاو؛ الشوكوال، ميتجات 
الشوكوالتة، املستحضرات واملشروابت اليت أساسها 

ها الشوكوالته ؛ املستحضرات واملشروابت اليت أساس
احلبوب الواردة ضمن هيه الفئة؛ احلبوب؛ حبوب 
الفطور؛ ألواح احلبوب؛ احلبوب اجلاهزة لألكل ؛ 
مستحضرات احلبوب؛ الوجبات اخلفيفة املصنوعة من 
احلبوب؛ ميتجات الطعام املصنوعة من األرز، الدقيق ، 
دقيق الشوفان أو احلبوب، أيضا على شكل أطباق 

. مطبوخة 
سوسيتية دي برودوي : أبسم 

 . آ.نستلة أس 
In the name of: Société des Produits Nestlé S.A.  

 ف ف اا سنيسرا  1233 :العننا  
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 70  
 

  Trade Mark No.: 31903 30513:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

 

  Trade Mark No.: 31904 99375:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 73 :يف الصنف 

  Date: 17/07/2017 90/70/7790 :التاريخ 
األطباق املطهّوة اليت أساسها اخلضراوات، البطاطس، : من اجل 

الفواكه، اللحوم، الدواجن، ميتجات السامك والطعام البحرية؛ 
فة واملطبوخة؛ احلليب احملفوظة ، اجملاّمدة، والفواكه واخلضار اجملف

؛ املستحضرات )البودرة ( ومنتجات احلليب؛ احلليب اجلاف 
واملشروابت اليت أساسها احلليب؛ بدائل احلليب؛ مشروابت 
احلليب اليت يسود فيها احلليب ؛ املشروابت اليت أساسها 

أو الشوكوال؛ لنب الزابدي؛ /احلليب اليت حتتوي على احلبوب و
.) للحليببديل ( حليب الصواي 

 In the name of: Société des Produits . آ.سوسيتية دي برودوي نستلة أس : أبسم 
Nestlé S.A.  

 فيفاي، سويسرا  0011 :العنوان 
ب .ص  -سااب وشركاهم للاملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  5507
 :

 

  

 32  
 

  Trade Mark No.: 31905 20913:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 21 :يف الصنف 

  Date: 17/07/2017 01/11/3101 :التاريخ 
بسكويت الشعري؛ البسكويت؛ املستحضرات اليت : من اجل 

أساسها الشعري لالستهالك البشري؛ مستخلصات الشعري 
للطعام؛ الكاكاو واملستحضرات واملشروابت اليت أساسها 

ت الكاكاو؛ الشوكوال، ميتجات الشوكوالتة، املستحضرا
واملشروابت اليت أساسها الشوكوالته ؛ املستحضرات 
واملشروابت اليت أساسها احلبوب الواردة ضمن هذه الفئة؛ 
احلبوب؛ حبوب الفطور؛ ألواح احلبوب؛ احلبوب اجلاهزة لألكل ؛ 
مستحضرات احلبوب؛ الوجبات اخلفيفة املصنوعة من احلبوب؛ 

قيق الشوفان أو ميتجات الطعام املصنوعة من األرز، الدقيق ، د
. احلبوب، أيضا على شكل أطباق مطبوخة

 In the name of: Société des Produits . آ.سوسيتية دي برودوي نستلة أس : أبسم 
Nestlé S.A.  

 فيفاي، سويسرا  0011 :العنوان 
 ب.ص  -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  7713
 :
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الشاي، الشاي األسود، الشاي األمحر، : من اجل 
الشاي األخضر، الشاي الصيين األسود، الشاي 
األبيض، بدائل الشاي، املشروابت اليت اساسها 
الشاي، الشاي احملبب، ورقة الشاي، أوراق الشاي، 

، النكهات، ذري الزيوت (ذري املنكه)الشاي العشيب 
كهات، األساسية للمشروابت، هالم الفاكهة اجللي، املن

. ، بودرة الليمون كبهارات للشاي(املثلجات)شراب 
. جرواب ماسبيكس اس يب: أبسم 

 . كي. أس يب. اوه. اوه
In the name of: GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp.k  

ا 05ل   ننوووووو ي . يوووووون ،ل :العنوووووونا  
 يادييا الا ينلندا  01-133

اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 

  3ط -التجاري 

 :

 

 79  
 

  Trade Mark No.: 31907 30512:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 17/07/2017 02/12/7102 :التاريخ 
احلليب، الكرميا، الكرميا اجلافة، املبيضات، : من اجل 

. القشدة، القشدة اجلافة

الشاي، الشاي األسود، الشاي األمحر، : من اجل 
الشاي األخضر، الشاي الصيين األسود، الشاي 
األبيض، بدائل الشاي، املشروابت اليت اساسها 
الشاي، الشاي احملبب، ورقة الشاي، أوراق الشاي، 

، النكهات، ذري الزيوت (ذري املنكه)الشاي العشيب 
كهات، األساسية للمشروابت، هالم الفاكهة اجللي، املن

. ، بودرة الليمون كبهارات للشاي(املثلجات)شراب 
. جرواب ماسبيكس اس يب: أبسم 

 . كي. أس يب. اوه. اوه
In the name of: GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp.k  

ا 05ل   ننوووووو ي . يوووووون ،ل :العنوووووونا  
 يادييا الا ينلندا  01-133

اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 

  3ط -التجاري 

 :

 

 79  
 

  Trade Mark No.: 31907 30512:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 17/07/2017 02/12/7102 :التاريخ 
احلليب، الكرميا، الكرميا اجلافة، املبيضات، : من اجل 

. القشدة، القشدة اجلافة

. جرواب ماسبيكس اس يب: أبسم 
 . كي. أس يب. اوه. اوه

In the name of: GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp.k  

ا 05ل   ننوووووو ي . يوووووون ،ل :العنوووووونا  
 يادييا الا ينلندا  01-133

اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 

  3ط -التجاري 

 :

 

 76  
 

  Trade Mark No.: 31908 30519:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 17/07/2017 02/12/7102 :التاريخ 
كاكاو، شراب مرتكز على الكاكاو، كاكاو : من اجل 

. سريع اليوابن، بودرة الكاكاو
. جرواب ماسبيكس اس يب: أبسم 

 . كي. أس يب. اوه. اوه
In the name of: GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp.k  

ا 05ل   ننوووووو ي . يوووووون ،ل :العنوووووونا  
 يادييا الا ينلندا  01-133

اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 

  3ط -التجاري 

 :

534

535

بسكويت الشعري؛ البسكويت؛ : من اجل 
املستحضرات اليت أساسها الشعري لالستهالك البشري؛ 
مستخلصات الشعري للطعام؛ الكاكاو واملستحضرات 
واملشروابت اليت أساسها الكاكاو؛ الشوكوال، ميتجات 
الشوكوالتة، املستحضرات واملشروابت اليت أساسها 

ها الشوكوالته ؛ املستحضرات واملشروابت اليت أساس
احلبوب الواردة ضمن هيه الفئة؛ احلبوب؛ حبوب 
الفطور؛ ألواح احلبوب؛ احلبوب اجلاهزة لألكل ؛ 
مستحضرات احلبوب؛ الوجبات اخلفيفة املصنوعة من 
احلبوب؛ ميتجات الطعام املصنوعة من األرز، الدقيق ، 
دقيق الشوفان أو احلبوب، أيضا على شكل أطباق 

. مطبوخة
سوسيتية دي برودوي : أبسم 

 . آ.نستلة أس 
In the name of: Société des Produits Nestlé S.A.  

 ف ف اا سنيسرا  1233 :العننا  
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 31906 30516:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 17/07/2017 02/12/7102 :التاريخ 

بسكويت الشعري؛ البسكويت؛ : من اجل 
املستحضرات اليت أساسها الشعري لالستهالك البشري؛ 
مستخلصات الشعري للطعام؛ الكاكاو واملستحضرات 
واملشروابت اليت أساسها الكاكاو؛ الشوكوال، ميتجات 
الشوكوالتة، املستحضرات واملشروابت اليت أساسها 

ها الشوكوالته ؛ املستحضرات واملشروابت اليت أساس
احلبوب الواردة ضمن هيه الفئة؛ احلبوب؛ حبوب 
الفطور؛ ألواح احلبوب؛ احلبوب اجلاهزة لألكل ؛ 
مستحضرات احلبوب؛ الوجبات اخلفيفة املصنوعة من 
احلبوب؛ ميتجات الطعام املصنوعة من األرز، الدقيق ، 
دقيق الشوفان أو احلبوب، أيضا على شكل أطباق 

. مطبوخة
سوسيتية دي برودوي : أبسم 

 . آ.نستلة أس 
In the name of: Société des Produits Nestlé S.A.  

 ف ف اا سنيسرا  1233 :العننا  
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 71  
 

  Trade Mark No.: 31906 30516:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 17/07/2017 02/12/7102 :التاريخ 

الشاي، الشاي األسود، الشاي األمحر، : من اجل 
الشاي األخضر، الشاي الصيين األسود، الشاي 
األبيض، بدائل الشاي، املشروابت اليت اساسها 
الشاي، الشاي احملبب، ورقة الشاي، أوراق الشاي، 

، النكهات، ذري الزيوت (ذري املنكه)الشاي العشيب 
كهات، األساسية للمشروابت، هالم الفاكهة اجللي، املن

. ، بودرة الليمون كبهارات للشاي(املثلجات)شراب 
. جرواب ماسبيكس اس يب: أبسم 

 . كي. أس يب. اوه. اوه
In the name of: GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp.k  

ا 05ل   ننوووووو ي . يوووووون ،ل :العنوووووونا  
 يادييا الا ينلندا  01-133

اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 

  3ط -التجاري 

 :

 

 79  
 

  Trade Mark No.: 31907 30512:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 17/07/2017 02/12/7102 :التاريخ 
احلليب، الكرميا، الكرميا اجلافة، املبيضات، : من اجل 

. القشدة، القشدة اجلافة
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. جرواب ماسبيكس اس يب: أبسم 
 . كي. أس يب. اوه. اوه

In the name of: GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp.k  

ا 05ل   ننوووووو ي . يوووووون ،ل :العنوووووونا  
 يادييا الا ينلندا  01-133

اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 

  3ط -التجاري 

 :

 

 76  
 

  Trade Mark No.: 31908 30519:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 17/07/2017 02/12/7102 :التاريخ 
كاكاو، شراب مرتكز على الكاكاو، كاكاو : من اجل 

. سريع اليوابن، بودرة الكاكاو
. جرواب ماسبيكس اس يب: أبسم 

 . كي. أس يب. اوه. اوه
In the name of: GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp.k  

ا 05ل   ننوووووو ي . يوووووون ،ل :العنوووووونا  
 يادييا الا ينلندا  01-133

اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 

  3ط -التجاري 

 :

536

537

. جرواب ماسبيكس اس يب: أبسم 
 . كي. أس يب. اوه. اوه

In the name of: GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp.k  

ا 05ل   ننوووووو ي . يوووووون ،ل :العنوووووونا  
 يادييا الا ينلندا  01-133

اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 

  3ط -التجاري 

 :

 

 76  
 

  Trade Mark No.: 31908 30519:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 17/07/2017 02/12/7102 :التاريخ 
كاكاو، شراب مرتكز على الكاكاو، كاكاو : من اجل 

. سريع اليوابن، بودرة الكاكاو
. جرواب ماسبيكس اس يب: أبسم 

 . كي. أس يب. اوه. اوه
In the name of: GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp.k  

ا 05ل   ننوووووو ي . يوووووون ،ل :العنوووووونا  
 يادييا الا ينلندا  01-133

اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 

  3ط -التجاري 

 :

 72  
 

  Trade Mark No.: 31909 90313:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 91 :يف الصنف 

  Date: 17/07/2017 02/12/7102 :التاريخ 
القهوة، بدائل القهوة، املشروابت املرتكزة على : من اجل 

القهوة، القهوة سريعة التجهيز، الكابتشينو، مبيض القهوة، 
كالته، املشروابت املرتكزة على الشوكالته، منتجات الشو 

الشوكالته، الكاكاو، املشروابت املرتكزة على الكاكاو، منتجات 
الكاكاو، الشاي، املشروابت املرتكزة على الشاي، الشاي سريع 
التجهيز، احللوايت، السكاكر، ألواح الشوكالته، اخلبز، 

الكعك احمللى، املعجنات، الكيك، ابورد الكيك، البسكويت، 
، املعكرونة ، الباستا، (املعكرونة الرقيقة)البسكويت، النودلز 

رافيويل، الطحني، اليت أساسها الطحني، رقائق الذرة، رقائق 
الشوفان، رقائق الذرة الصفراء، احلبوب، موزيل، األرز، عصي 

، مثلجات، بودرة املثلجات، (حلوايت مثلجة)متبلة، لنب جممد 
، البودينغ، زينة للحلوايت، صلصة "واكهجلي ابلف"هالم 

". مثلجات" البندورة، العسل، شراب 

Coffee, coffees’ substitutes, 

. جرواب ماسبيكس اس يب: أبسم 
 . كي. أس يب. اوه. اوه

In the name of: GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp.k  

، 73ليجي نوووووو   . يوووووو     :العنوووووو ا  
  اد  ايس، ب لندا  73-011

اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 

  9ط -التجاري 

 :
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538 82  
 

  Trade Mark No.: 31911 13933:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 13 :يف الصنف 

  Date: 17/07/2017 31/31/8331 :التاريخ 
معكرونة، املعكرونة من الدقيق الكامل، معكرونة : من اجل 

كابليين، اتجليتيلي، بييت، ابلبيض، معكرونة الشعريية، سباغييت،  
نيوكي، معكرونىة للشوربة، أطباق املعكرونة، صلصة املعكرونة، 

ـ األطباق اجلاهزة اليت حتتوي املعكرونة، (التوابل)الصلصة 
معجون الطماطم النشوي ببإستهالك البشري، رقائق الذرة، 
رقائق احلبوب، رقائق الذرة، رقلئق الشوفان، القمح املقشر، 

. حلبوب، الكاشا، السميد، اجلريش لغذاء االنسانمنتجات ا
. جرواب ماسبيكس اس يب: أبسم 

 . كي. أس يب. اوه. اوه
In the name of: GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp.k  

، 73ليجي نوووووو   . يوووووو     :العنوووووو ا  
  اد  ايس، ب لندا  73-011

اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 

  1ط -التجاري 

 :

 

 89  
 

 72  
 

  Trade Mark No.: 31909 90313:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 91 :يف الصنف 

  Date: 17/07/2017 02/12/7102 :التاريخ 
القهوة، بدائل القهوة، املشروابت املرتكزة على : من اجل 

القهوة، القهوة سريعة التجهيز، الكابتشينو، مبيض القهوة، 
كالته، املشروابت املرتكزة على الشوكالته، منتجات الشو 

الشوكالته، الكاكاو، املشروابت املرتكزة على الكاكاو، منتجات 
الكاكاو، الشاي، املشروابت املرتكزة على الشاي، الشاي سريع 
التجهيز، احللوايت، السكاكر، ألواح الشوكالته، اخلبز، 

الكعك احمللى، املعجنات، الكيك، ابورد الكيك، البسكويت، 
، املعكرونة ، الباستا، (املعكرونة الرقيقة)البسكويت، النودلز 

رافيويل، الطحني، اليت أساسها الطحني، رقائق الذرة، رقائق 
الشوفان، رقائق الذرة الصفراء، احلبوب، موزيل، األرز، عصي 

، مثلجات، بودرة املثلجات، (حلوايت مثلجة)متبلة، لنب جممد 
، البودينغ، زينة للحلوايت، صلصة "واكهجلي ابلف"هالم 

". مثلجات" البندورة، العسل، شراب 

Coffee, coffees’ substitutes, 

. جرواب ماسبيكس اس يب: أبسم 
 . كي. أس يب. اوه. اوه

In the name of: GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp.k  

، 73ليجي نوووووو   . يوووووو     :العنوووووو ا  
  اد  ايس، ب لندا  73-011

اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 

  9ط -التجاري 

 :
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539

 

  Trade Mark No.: 31916 30506:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 
  Date: 17/07/2017 02/12/7102 :التاريخ 
مياه معدنيه : من اجل 
  In the name of: sharekit mahames al maslamani شركة حمام  املسلماين : أبسم 

دموو  ه  - ف وود    -نوو يلال  :العنوونا  
ب  نووووووب  -الشوووووكع  ال،وووووو ي  االيل 

 النطن   من  ي  
عماره الشكعه  -رفيداي  -انبلس  :عنوان التبليغ 
 جبانب الوطنيه موابيل  -الطابق االول 

 :

 

 

  Trade Mark No.: 31917 30502:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 

540

 

  Trade Mark No.: 31916 30506:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 
  Date: 17/07/2017 02/12/7102 :التاريخ 
مياه معدنيه : من اجل 
  In the name of: sharekit mahames al maslamani شركة حمام  املسلماين : أبسم 

دموو  ه  - ف وود    -نوو يلال  :العنوونا  
ب  نووووووب  -الشوووووكع  ال،وووووو ي  االيل 

 النطن   من  ي  
عماره الشكعه  -رفيداي  -انبلس  :عنوان التبليغ 
 جبانب الوطنيه موابيل  -الطابق االول 

 :

 

 

  Trade Mark No.: 31917 30502:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 

 

  Trade Mark No.: 31913 31913:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 11 :يف الصنف 

  Date: 17/07/2017 11/71/7711 :التاريخ 
التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، األنشطة : من اجل 

ة، خدمات الرايضية والثقافية، خدمات املعسكرات الرايضي
، تنظيم املبارايت الرايضية، خدمات (للرتفيه أو التعليم)النوادي 

، توفري (عرض)، التدريب العملي (للرتفيه)معسكرات العطالت 
تسهيالت رايضية، التدريب العملي، التدريس، التوجيه املهين 

(. نصائح تعليمية أو تدريبية)
 In the name of: Sharikat Acadymeiat شركة أكادميية فلسطني الدولية لألنشطة الرايضية : أبسم 

Falastein Aldawleya Lel-Anshetah Al-
Reiadeya  

  برج فلسطين التجاري، الطابق الثامن/رام هللا :العنوان 

:  فلسطني , رام هللا  1973ب . ص :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة ذات االستخدام العام 

 31  
 

 

  Trade Mark No.: 31913 31913:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 41 11 :يف الصنف 

  Date: 17/07/2017 11/71/7711 :التاريخ 
التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، األنشطة : من اجل 

ة، خدمات الرايضية والثقافية، خدمات املعسكرات الرايضي
، تنظيم املبارايت الرايضية، خدمات (للرتفيه أو التعليم)النوادي 

، توفري (عرض)، التدريب العملي (للرتفيه)معسكرات العطالت 
تسهيالت رايضية، التدريب العملي، التدريس، التوجيه املهين 

(. نصائح تعليمية أو تدريبية)
 In the name of: Sharikat Acadymeiat شركة أكادميية فلسطني الدولية لألنشطة الرايضية : أبسم 

Falastein Aldawleya Lel-Anshetah Al-
Reiadeya  

  برج فلسطين التجاري، الطابق الثامن/رام هللا :العنوان 

:  فلسطني , رام هللا  1973ب . ص :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة ذات االستخدام العام 

 31  
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  Date: 18/07/2017 09/12/7102 :التاريخ 
التبغ وادوات املدخنني واعواد الثقاب : من اجل 
  In the name of: MOHAMAD YASER ATAA EDAH دمحم ايسر عطا عيده : أبسم 

عو    القوودس ال  ورة دموو  ة  :العنونا  
 الشرفو 
شارع القدس البرية عمارة الشرفة  :عنوان التبليغ 
 جبانب ايفل 

 :

 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31918 30509:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 
  Date: 18/07/2017 09/12/7102 :التاريخ 
، بقول ( فلفل حمفوظ )خملل الفلفل احلار : من اجل 

حمفوظة ، زبدة ، حلوم مطبوخة ، جبنة ، رقائق فواكه ، 
فواكه )رقائق بطاطا ، زيت ذرة ، توت بري مطبوخ 

، متور ، زيوت صاحلة لألكل ، مسك ( مطبوخة ابلسكر 
معلب ، فواكه مثلجة ، حمفوظ ، مسك مملح ، مسك 

فواكه جممدة ، سلطة فواكه ، خيار خملل ، مح  
، مربيات ، عدس حمفوظ ، حلوم ، ( عجينة احلم )

حلم حمفوظ ، حلم معلب ، حليب ، منتجات حليب ، 
زيت زيتون للطعام ، ابزالء حمفوظة ، خملالت ، زبيب ، 
سردين ، مجربي ذري حي ، شورابت ، معجون بندورة ، 

 

  Trade Mark No.: 31916 30506:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 
  Date: 17/07/2017 02/12/7102 :التاريخ 
مياه معدنيه : من اجل 
  In the name of: sharekit mahames al maslamani شركة حمام  املسلماين : أبسم 

دموو  ه  - ف وود    -نوو يلال  :العنوونا  
ب  نووووووب  -الشوووووكع  ال،وووووو ي  االيل 

 النطن   من  ي  
عماره الشكعه  -رفيداي  -انبلس  :عنوان التبليغ 
 جبانب الوطنيه موابيل  -الطابق االول 

 :

 

 

  Trade Mark No.: 31917 30502:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 

 

  Trade Mark No.: 31916 30506:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 
  Date: 17/07/2017 02/12/7102 :التاريخ 
مياه معدنيه : من اجل 
  In the name of: sharekit mahames al maslamani شركة حمام  املسلماين : أبسم 

دموو  ه  - ف وود    -نوو يلال  :العنوونا  
ب  نووووووب  -الشوووووكع  ال،وووووو ي  االيل 

 النطن   من  ي  
عماره الشكعه  -رفيداي  -انبلس  :عنوان التبليغ 
 جبانب الوطنيه موابيل  -الطابق االول 

 :

 

 

  Trade Mark No.: 31917 30502:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 

541
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  Trade Mark No.: 31916 30506:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 
  Date: 17/07/2017 02/12/7102 :التاريخ 
مياه معدنيه : من اجل 
  In the name of: sharekit mahames al maslamani شركة حمام  املسلماين : أبسم 

دموو  ه  - ف وود    -نوو يلال  :العنوونا  
ب  نووووووب  -الشوووووكع  ال،وووووو ي  االيل 

 النطن   من  ي  
عماره الشكعه  -رفيداي  -انبلس  :عنوان التبليغ 
 جبانب الوطنيه موابيل  -الطابق االول 

 :

 

 

  Trade Mark No.: 31917 30502:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 

 

  Trade Mark No.: 31918 81913:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 29 :يف الصنف 

  Date: 18/07/2017 13/70/2710 :التاريخ 
، بقول حمفوظة ، ( فلفل حمفوظ )خملل الفلفل احلار : من اجل 

زبدة ، حلوم مطبوخة ، جبنة ، رقائق فواكه ، رقائق بطاطا ، زيت 
، متور ، زيوت ( فواكه مطبوخة ابلسكر )ذرة ، توت بري مطبوخ 

، مسك مملح ، مسك معلب ، فواكه  صاحلة لألكل ، مسك حمفوظ
مثلجة ، فواكه جممدة ، سلطة فواكه ، خيار خملل ، محص 

، مربيات ، عدس حمفوظ ، حلوم ، حلم حمفوظ ( عجينة احلمص)
، حلم معلب ، حليب ، منتجات حليب ، زيت زيتون للطعام ، 
ابزالء حمفوظة ، خملالت ، زبيب ، سردين ، مجربي غري حي ، 

ون بندورة ، مسك توان ، خضروات مطبوخة ، شورابت ، معج
خضروات جمففة ، خضروات حمفوظة ، خضروات معلبة ، لنب 

( زابدي)خميض ، لنب رائب 
مفيد سليم شحادة : أبسم 
 حطاب 

In the name of: Mufid Saleem Shehadeh Hattab  

رام هللا والبيوووووووو    وووووووو ر   :العنوووووووو ا  
 االرس ل 
:  رام هللا والبرية شارع االرسال  :عنوان التبليغ 

مشروط بعدم منح محاية على بتله للمنتجات 
 الغذائية 
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  Trade Mark No.: 31918 81913:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 29 :يف الصنف 

  Date: 18/07/2017 13/70/2710 :التاريخ 
، بقول حمفوظة ، ( فلفل حمفوظ )خملل الفلفل احلار : من اجل 

زبدة ، حلوم مطبوخة ، جبنة ، رقائق فواكه ، رقائق بطاطا ، زيت 
، متور ، زيوت ( فواكه مطبوخة ابلسكر )ذرة ، توت بري مطبوخ 

، مسك مملح ، مسك معلب ، فواكه  صاحلة لألكل ، مسك حمفوظ
مثلجة ، فواكه جممدة ، سلطة فواكه ، خيار خملل ، محص 

، مربيات ، عدس حمفوظ ، حلوم ، حلم حمفوظ ( عجينة احلمص)
، حلم معلب ، حليب ، منتجات حليب ، زيت زيتون للطعام ، 
ابزالء حمفوظة ، خملالت ، زبيب ، سردين ، مجربي غري حي ، 

ون بندورة ، مسك توان ، خضروات مطبوخة ، شورابت ، معج
خضروات جمففة ، خضروات حمفوظة ، خضروات معلبة ، لنب 

( زابدي)خميض ، لنب رائب 
مفيد سليم شحادة : أبسم 
 حطاب 

In the name of: Mufid Saleem Shehadeh Hattab  

رام هللا والبيوووووووو    وووووووو ر   :العنوووووووو ا  
 االرس ل 
:  رام هللا والبرية شارع االرسال  :عنوان التبليغ 

مشروط بعدم منح محاية على بتله للمنتجات 
 الغذائية 

543

ان ، خضروات مطبوخة ، خضروات جمففة ، مسك تو 
خضروات حمفوظة ، خضروات معلبة ، لنب خميض ، لنب 

( زابدي)رائب 
مفيد سليم شحادة : أبسم 
 حطاب 

In the name of: Mufid Saleem Shehadeh Hattab  

 ا    يال  ووووووورة عووووووو     :العنووووووونا  
 اال س ل 
:  رام هللا والبرية شارع االرسال  :عنوان التبليغ 

مشروط بعدم منح محاية على بتله للمنتجات 
 الغيائية 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31919 30505:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 18/07/2017 09/12/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
مفيد سليم شحادة : أبسم 
 حطاب 

In the name of: Mufid Saleem Shehadeh Hattab  

 ا    يال  ووووووورة عووووووو     :العنووووووونا  
 اال س ل 
:  رام هللا والبرية شارع االرسال  :عنوان التبليغ 

ان ، خضروات مطبوخة ، خضروات جمففة ، مسك تو 
خضروات حمفوظة ، خضروات معلبة ، لنب خميض ، لنب 

( زابدي)رائب 
مفيد سليم شحادة : أبسم 
 حطاب 

In the name of: Mufid Saleem Shehadeh Hattab  

 ا    يال  ووووووورة عووووووو     :العنووووووونا  
 اال س ل 
:  رام هللا والبرية شارع االرسال  :عنوان التبليغ 

مشروط بعدم منح محاية على بتله للمنتجات 
 الغيائية 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31919 30505:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 18/07/2017 09/12/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
مفيد سليم شحادة : أبسم 
 حطاب 

In the name of: Mufid Saleem Shehadeh Hattab  

 ا    يال  ووووووورة عووووووو     :العنووووووونا  
 اال س ل 
:  رام هللا والبرية شارع االرسال  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31920 30571:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 19/07/2017 05/12/7102 :التاريخ 
سيارات كهرابئيه : من اجل 

شركة سوسكي لصناعة : أبسم 
 السيارات الكهرابئيه 

In the name of: suzhou eagle electricie vehicle 
manufacturing co ltd  

طري  يو ر عو ر ,NO.22 :العننا  
الصو ر . سنتشون. نه ع  ن  ت ي  -
جوو تف - 215121الرمووز ال ريوودا -

-فووووووووووو كال - 2651265263151
2651262521526  

قوه -طريق بني شني ,.55 :عنوان التبليغ 
الرمز الربيدي -الصني . سوتشو.شيانغ اتون 
- 9690769561090هاتف - 709071

  9690767970256-فاكس 

 :
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 9  
 

  Trade Mark No.: 31921 30570:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 19/07/2017 05/12/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واذطية الراس : من اجل 

سالمة عبد احملسن سالمة : أبسم 
 زذري 

In the name of: SALAMA ABDELMOHSEN SALAMA 
ZAGHIR  

الخل ووووووو  ايووووووون يت لووووووووو  :العنووووووونا  
3522555111  

:   1955299110اخلليل ابو كتيلة  :عنوان التبليغ 

 

 6  
 

544

545

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

 مبعزل عن العالمة 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31920 30571:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 19/07/2017 05/12/7102 :التاريخ 
سيارات كهرابئيه : من اجل 

شركة سوسكي لصناعة : أبسم 
 السيارات الكهرابئيه 

In the name of: suzhou eagle electricie vehicle 
manufacturing co ltd  

طري  يو ر عو ر ,NO.22 :العننا  
الصو ر . سنتشون. نه ع  ن  ت ي  -
جوو تف - 215121الرمووز ال ريوودا -

-فووووووووووو كال - 2651265263151
2651262521526  

قوه -طريق بني شني ,.55 :عنوان التبليغ 
الرمز الربيدي -الصني . سوتشو.شيانغ اتون 
- 9690769561090هاتف - 709071

  9690767970256-فاكس 

 :

 

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

 مبعزل عن العالمة 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31920 30571:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 19/07/2017 05/12/7102 :التاريخ 
سيارات كهرابئيه : من اجل 

شركة سوسكي لصناعة : أبسم 
 السيارات الكهرابئيه 

In the name of: suzhou eagle electricie vehicle 
manufacturing co ltd  

طري  يو ر عو ر ,NO.22 :العننا  
الصو ر . سنتشون. نه ع  ن  ت ي  -
جوو تف - 215121الرمووز ال ريوودا -

-فووووووووووو كال - 2651265263151
2651262521526  

قوه -طريق بني شني ,.55 :عنوان التبليغ 
الرمز الربيدي -الصني . سوتشو.شيانغ اتون 
- 9690769561090هاتف - 709071

  9690767970256-فاكس 

 :
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  Trade Mark No.: 31921 30570:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 19/07/2017 05/12/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واذطية الراس : من اجل 

سالمة عبد احملسن سالمة : أبسم 
 زذري 

In the name of: SALAMA ABDELMOHSEN SALAMA 
ZAGHIR  

الخل ووووووو  ايووووووون يت لووووووووو  :العنووووووونا  
3522555111  

:   1955299110اخلليل ابو كتيلة  :عنوان التبليغ 

 

 6  
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  Trade Mark No.: 31922 30577:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 19/07/2017 05/12/7102 :التاريخ 
املستحضرات للحمية واملكمالت الغيائية : من اجل 

للحمية؛ مستحضرات ومواد الصحة الشخصية 
املستحضرات واألدوات الطبية والبيطرية؛ املنتجات 

. الصيدالنية
  In the name of: Merck KGaA مريك كاي جي إيه إيه : أبسم 

. فرانكفوووون تر ،س تووووو  آ  :العنوووونا  
 دا مشت د ا ،لم ن    61220ا 253

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  : عنوان التبليغ
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31923 30573:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 19/07/2017 05/12/7102 :التاريخ 
سيارات كهرابئيه : من اجل 

  Trade Mark No.: 31922 30577:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 19/07/2017 05/12/7102 :التاريخ 
املستحضرات للحمية واملكمالت الغيائية : من اجل 

للحمية؛ مستحضرات ومواد الصحة الشخصية 
املستحضرات واألدوات الطبية والبيطرية؛ املنتجات 

. الصيدالنية
  In the name of: Merck KGaA مريك كاي جي إيه إيه : أبسم 

. فرانكفوووون تر ،س تووووو  آ  :العنوووونا  
 دا مشت د ا ،لم ن    61220ا 253

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  : عنوان التبليغ
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31923 30573:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 19/07/2017 05/12/7102 :التاريخ 
سيارات كهرابئيه : من اجل 

546

547

 9  
 

  Trade Mark No.: 31921 30570:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 19/07/2017 05/12/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واذطية الراس : من اجل 

سالمة عبد احملسن سالمة : أبسم 
 زذري 

In the name of: SALAMA ABDELMOHSEN SALAMA 
ZAGHIR  

الخل ووووووو  ايووووووون يت لووووووووو  :العنووووووونا  
3522555111  

:   1955299110اخلليل ابو كتيلة  :عنوان التبليغ 

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31922 30577:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 19/07/2017 05/12/7102 :التاريخ 
املستحضرات للحمية واملكمالت الغيائية : من اجل 

للحمية؛ مستحضرات ومواد الصحة الشخصية 
املستحضرات واألدوات الطبية والبيطرية؛ املنتجات 

. الصيدالنية
  In the name of: Merck KGaA مريك كاي جي إيه إيه : أبسم 

. فرانكفوووون تر ،س تووووو  آ  :العنوووونا  
 دا مشت د ا ،لم ن    61220ا 253

 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  : عنوان التبليغ
 البرية  1127ب .ص 

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31923 30573:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 12 07 :يف الصنف 

  Date: 19/07/2017 05/12/7102 :التاريخ 
سيارات كهرابئيه : من اجل 

شركة نينجبو دوجنفان : أبسم 
 لصناعة السيارات 

In the name of: Ningbo Dongfang Lingun Vehicle Made 
Co.,ltd  

 ريوووووو :دنووووونا  الشووووو    :العنووووونا  
يانه   ت  ايلووووووووووووودة غووووووووووووونل را   
ين زيامدينووووووووووووو ن نه نامق طعووووووووووووو 

 تش   ن االص ر 

قرية زانغجيااتن،بلدة :عنوان الشارع :عنوان التبليغ 
ذولني،حي ينجزو،مدينة نينغبو،مقاطعة 

 تشجيانغ،الصني 

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31925 30579:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 2 :يف الصنف 

  Date: 20/07/2017 71/12/7102 :التاريخ 
؛ ضاذطات للثالجات؛ [آالت]ضاذطات : من اجل 

مكثفات هوائية؛ املكابس؛ آالت تشكيل القوالب؛ 
معدات الصناعة اإللكرتونية؛ اآلالت وعدد اآلالت؛ 

؛ ( قطع احملركات)احملركات الكهرابئية؛ الصمامات 
؛ )أجزاء لآلالت أو حمركات)آالت ترشيح؛ املرشحات 

؛ آالت (للمحركات)املرشحات لتنظيف هواء التربيد 
؛ قشط اآلالت؛ (آالت)صب البالستيك؛ الناقالت 
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شركة نينجبو دوجنفان : أبسم 
 لصناعة السيارات 

In the name of: Ningbo Dongfang Lingun Vehicle Made 
Co.,ltd  

 ريوووووو :دنووووونا  الشووووو    :العنووووونا  
يانه   ت  ايلووووووووووووودة غووووووووووووونل را   
ين زيامدينووووووووووووو ن نه نامق طعووووووووووووو 

 تش   ن االص ر 

قرية زانغجيااتن،بلدة :عنوان الشارع :عنوان التبليغ 
ذولني،حي ينجزو،مدينة نينغبو،مقاطعة 

 تشجيانغ،الصني 

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31925 30579:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 2 :يف الصنف 

  Date: 20/07/2017 71/12/7102 :التاريخ 
؛ ضاذطات للثالجات؛ [آالت]ضاذطات : من اجل 

مكثفات هوائية؛ املكابس؛ آالت تشكيل القوالب؛ 
معدات الصناعة اإللكرتونية؛ اآلالت وعدد اآلالت؛ 

؛ ( قطع احملركات)احملركات الكهرابئية؛ الصمامات 
؛ )أجزاء لآلالت أو حمركات)آالت ترشيح؛ املرشحات 

؛ آالت (للمحركات)املرشحات لتنظيف هواء التربيد 
؛ قشط اآلالت؛ (آالت)صب البالستيك؛ الناقالت 

 1 
 

  Trade Mark No.: 31925 51913:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 7 :يف الصنف 

  Date: 20/07/2017 12/27/1217 :التاريخ 
؛ ضاغطات للثالجات؛ مكثفات [آالت]ضاغطات : من اجل 

شكيل القوالب؛ معدات الصناعة هوائية؛ املكابس؛ آالت ت
اإللكرتونية؛ اآلالت وعدد اآلالت؛ احملركات الكهرابئية؛ 

أجزاء )؛ آالت ترشيح؛ املرشحات ( قطع احملركات)الصمامات 
؛ املرشحات لتنظيف هواء التربيد )لآلالت أو حمركات

؛ قشط (آالت)؛ آالت صب البالستيك؛ الناقالت (للمحركات)
للف؛ آالت التعبةة؛ الخالاات اآلالت؛ آالت تغليف اب

الكهرابئية لالغراض املنزليه؛ الغساالت؛ آالت عصر الغسيل؛ 
االت التجفيف؛ آالت رش الدهان؛ مسدسات الرش للدهان؛ 

؛ أجهزة (الكهرابئية)آالت اباعة؛ االالت واألجهزة للتنظيف 
الرسم على الستائر املشغلة كهرابئيا؛ االت الكوي؛ آالت 

جهزة امليكانيكية لصناعة الدراجات اهلوائية؛ آالت الخيااه؛ األ
السحق؛ آالت صباغة؛ آالت معايرة؛ آالت صناعة عصري 
الفول املنزلية؛ آالت إعداد املشروابت، والكهرابئية امليكانيكية؛ 

( ابستثناء حفارات الفحم الكهرابئية)احلفارات احملمولة الكهرابئية 
ا كان للمركبات الربية؛ ؛ املقابض الكهرومغناايسية، عدا عم

مفاصل العزل؛ آالت صناعة الخبز؛ احملركات الكهرابئية عدا عن 

اليت للمركبات الربية؛ ماكينات شغل املعادن؛ آالت رش؛ آالت 
الساحقات لغاايت االستخدام / السحق؛ املطاحن الكهرابئية 

املنزيل؛ آالت املطبخ الكهرابئية؛ معاصر زيت الطهي؛ فرامات 
؛ آالت إعداد العجينة الكهرابئية؛ آالت إعداد [تآال]حلم 

األغذية الكهروميكانيكية، حتديدا آالت صناعة فول الصواي 
املتجنب؛ آالت زراعة حبوب الفول؛ معاصر قصب السكر؛ 
آالت غسيل الخضراوات؛ آالت إعداد الشعريية؛ جالايت؛ 
الخضاضات الستخدام املطبخ؛ آالت خلط؛ الساحقات 

لالستخدام املنزيل؛ عصارات الفواكه الكهرابئية الكهرابئية 
ابلضغط ألغراض منزلية؛ حمضرات الطعام الكهرابئية؛ آالت 
تقطيع الخضراوات إىل شرائح لالستخدام املنزيل، الكهرابئية؛ 
آالت تقطيع اللحوم إىل شرائح لالستخدام املنزيل، الكهرابئية؛ 

الكهرابئية؛  معدات حليب الصواي الستخدام املطبخ؛ املكانس
آالت التخلص من الفضالت؛ االت التنظيف ابلبخار؛ آالت 

. التخلص من فضالت الطعام
جري إيليكرتيك : أبسم 

 أوف زوهاي . أبليانسيز، إنك
In the name of: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. 
OF ZHUHAI  

جينجوووووت رووووووو   رر     :العنووووو ا  
كي انشووووو  ير ووووو   جوووو ان   رنوووو   

 الصين 
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  7771ب .ص 
 :
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  Trade Mark No.: 31926 51913:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 11 :يف الصنف 

  Date: 20/07/2017 12/27/1217 :التاريخ 
تكييف )جتهيزات التكييف؛ جتهيزات وأجهزة التهوية : من اجل 

هرابئية؛ ؛ أجهزة إعادة تسخني اهلواء؛ املشعاعات، الك(اهلواء
تكييف )جممعات احلرارة؛ جمففات الغسيل، الكهرابئية؛ مراوح 

؛ مزيالت الراوبة من اهلواء؛ أجهزة وآالت تنقية اهلواء؛ (اهلواء
أجهزة ومعدات اهو؛ الشفااات للمطابخ؛ سخاانت املاء بغاز 
الفحم؛ سخاانت املياه الكهرابئية؛ االفران الكهرومغناايسية؛ 

ابئية؛ موزعات ماء الشرب الكهرابئية؛ أواين الطبخ، الكهر 
األابريق الكهرابئية؛ مرابات اهلواء؛ الطباخات الضاغطة 

أجزاء )، الكهرابئية؛ مكيفات هواء املركبات؛ املراوح (املعقمات)
؛ فالتر تكييف اهلواء؛ مدافئ (من جتهيزات تكييف اهلواء

شعر املركبات؛ جمففات اهلواء؛ أجهزة تعقيم اهلواء؛ جمففات ال
الكهرابئية؛ أجهزة تبخري؛ معقمات؛ خزائن التعقيم الكهرابئية؛ 

؛ مراوح العوادم؛ (ليست أجزاء من آالت)مبدالت احلرارة 
سخاانت املاء الشمسية؛ مقايل احلديد الكهرابئية؛ سخاانت 
للحمامات؛ املراجل العاملة ابلغاز؛ منقيات اهلواء؛ الثالجات؛ 

جتهيزات تنقية املياه؛ اجلالايت ؛ [أجهزة اهو]أفران ميكروويف 
الكهرابئية لالستخدام املنزيل؛ أجهزة سلق البيض الكهرابئية؛ 

محام ]أجهزة كهرابئية لصناعة األلبان؛ أجهزة خبار للوجه 
؛ حممصات خبز؛ اآلالت الكهرابئية لصنع القهوة ؛ [الساوان

؛ الطباخات ’ غساالت األقدام الكهرابئية؛ 
. ية ببطءالكهرابئ

اليت للمركبات الربية؛ ماكينات شغل املعادن؛ آالت رش؛ آالت 
الساحقات لغاايت االستخدام / السحق؛ املطاحن الكهرابئية 

املنزيل؛ آالت املطبخ الكهرابئية؛ معاصر زيت الطهي؛ فرامات 
؛ آالت إعداد العجينة الكهرابئية؛ آالت إعداد [تآال]حلم 

األغذية الكهروميكانيكية، حتديدا آالت صناعة فول الصواي 
املتجنب؛ آالت زراعة حبوب الفول؛ معاصر قصب السكر؛ 
آالت غسيل الخضراوات؛ آالت إعداد الشعريية؛ جالايت؛ 
الخضاضات الستخدام املطبخ؛ آالت خلط؛ الساحقات 

لالستخدام املنزيل؛ عصارات الفواكه الكهرابئية الكهرابئية 
ابلضغط ألغراض منزلية؛ حمضرات الطعام الكهرابئية؛ آالت 
تقطيع الخضراوات إىل شرائح لالستخدام املنزيل، الكهرابئية؛ 
آالت تقطيع اللحوم إىل شرائح لالستخدام املنزيل، الكهرابئية؛ 

الكهرابئية؛  معدات حليب الصواي الستخدام املطبخ؛ املكانس
آالت التخلص من الفضالت؛ االت التنظيف ابلبخار؛ آالت 

. التخلص من فضالت الطعام
جري إيليكرتيك : أبسم 

 أوف زوهاي . أبليانسيز، إنك
In the name of: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. 
OF ZHUHAI  

جينجوووووت رووووووو   رر     :العنووووو ا  
كي انشووووو  ير ووووو   جوووو ان   رنوووو   

 الصين 
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  7771ب .ص 
 :
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أجزاء من جتهيزات )مكيفات هواء املركبات؛ املراوح 

؛ فالتر تكييف اهلواء؛ مدافئ املركبات؛ (تكييف اهلواء
جمففات اهلواء؛ أجهزة تعقيم اهلواء؛ جمففات الشعر 
الكهرابئية؛ أجهزة تبخري؛ معقمات؛ خزائن التعقيم 

؛ (تليست أجزاء من آال)الكهرابئية؛ مبدالت احلرارة 
مراوح العوادم؛ سخاانت املاء الشمسية؛ مقايل احلديد 
الكهرابئية؛ سخاانت للحمامات؛ املراجل العاملة 
ابلغاز؛ منقيات اهلواء؛ الثالجات؛ أفران ميكروويف 

؛ جتهيزات تنقية املياه؛ اجلالايت [أجهزة طهو]
الكهرابئية لالستخدام املنزيل؛ أجهزة سلق البيض 

كهرابئية لصناعة األلبان؛ أجهزة خبار الكهرابئية؛ أجهزة  
؛ حممصات خبز؛ اآلالت [محام الساوان]للوجه 

الكهرابئية لصنع القهوة ؛ ذساالت األقدام الكهرابئية؛ 
. ؛ الطباخات الكهرابئية ببطء’ 

foot washers; bakers’ ovens; electric slow

جري إيليكرتيك : أبسم 
 أوف زوهاي . أبليانسيز، إنك

In the name of: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. 
OF ZHUHAI  

ج ن ووووو  ييسووووو   ييد ا  :العنووووونا  
ك نانشوووو   ييجوووو اا جوووونانك دينووووكا 

 الص ر 
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 3  
 

550

أجزاء من جتهيزات )مكيفات هواء املركبات؛ املراوح 
؛ فالتر تكييف اهلواء؛ مدافئ املركبات؛ (تكييف اهلواء

جمففات اهلواء؛ أجهزة تعقيم اهلواء؛ جمففات الشعر 
الكهرابئية؛ أجهزة تبخري؛ معقمات؛ خزائن التعقيم 

؛ (تليست أجزاء من آال)الكهرابئية؛ مبدالت احلرارة 
مراوح العوادم؛ سخاانت املاء الشمسية؛ مقايل احلديد 
الكهرابئية؛ سخاانت للحمامات؛ املراجل العاملة 
ابلغاز؛ منقيات اهلواء؛ الثالجات؛ أفران ميكروويف 

؛ جتهيزات تنقية املياه؛ اجلالايت [أجهزة طهو]
الكهرابئية لالستخدام املنزيل؛ أجهزة سلق البيض 

كهرابئية لصناعة األلبان؛ أجهزة خبار الكهرابئية؛ أجهزة  
؛ حممصات خبز؛ اآلالت [محام الساوان]للوجه 

الكهرابئية لصنع القهوة ؛ ذساالت األقدام الكهرابئية؛ 
. ؛ الطباخات الكهرابئية ببطء’ 

foot washers; bakers’ ovens; electric slow

جري إيليكرتيك : أبسم 
 أوف زوهاي . أبليانسيز، إنك

In the name of: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. 
OF ZHUHAI  

ج ن ووووو  ييسووووو   ييد ا  :العنووووونا  
ك نانشوووو   ييجوووو اا جوووونانك دينووووكا 

 الص ر 
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :
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  Trade Mark No.: 31927 30572:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 20/07/2017 71/12/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واذطية الراس : من اجل 

سلطان دمحم ابراهيم  : أبسم 
 كرسوع 

In the name of: sultan mohammed ibrahim karsou  

عوووو    يل  وووونس -نوووو يلال :العنوووونا  
  3522111516:ج تف 

شارع بليبوس هاتف -انبلس :عنوان التبليغ 
:1955000206  

 :

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31928 30579:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45 19 :يف الصنف 

  Date: 20/07/2017 71/12/7102 :التاريخ 
خدمات قانونية وخدمات أمنية حلماية : من اجل 

املمتلكات واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية 
يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد 

bakers’ ovens; electric slow
جري إيليكرتيك : م أبس

 أوف زوهاي . أبليانسيز، إنك
In the name of: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. 
OF ZHUHAI  

جينجوووووت رووووووو   رر     :العنووووو ا  
كي انشووووو  ير ووووو   جوووو ان   رنوووو   

 الصين 
 -م للملكية الفكرية سااب وشركاه :عنوان التبليغ 

 البرية  7771ب .ص 
 :
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  Trade Mark No.: 31926 51913:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 11 11 :يف الصنف 

  Date: 20/07/2017 12/27/1217 :التاريخ 
تكييف )جتهيزات التكييف؛ جتهيزات وأجهزة التهوية : من اجل 

هرابئية؛ ؛ أجهزة إعادة تسخني اهلواء؛ املشعاعات، الك(اهلواء
تكييف )جممعات احلرارة؛ جمففات الغسيل، الكهرابئية؛ مراوح 

؛ مزيالت الراوبة من اهلواء؛ أجهزة وآالت تنقية اهلواء؛ (اهلواء
أجهزة ومعدات اهو؛ الشفااات للمطابخ؛ سخاانت املاء بغاز 
الفحم؛ سخاانت املياه الكهرابئية؛ االفران الكهرومغناايسية؛ 

ابئية؛ موزعات ماء الشرب الكهرابئية؛ أواين الطبخ، الكهر 
األابريق الكهرابئية؛ مرابات اهلواء؛ الطباخات الضاغطة 

أجزاء )، الكهرابئية؛ مكيفات هواء املركبات؛ املراوح (املعقمات)
؛ فالتر تكييف اهلواء؛ مدافئ (من جتهيزات تكييف اهلواء

شعر املركبات؛ جمففات اهلواء؛ أجهزة تعقيم اهلواء؛ جمففات ال
الكهرابئية؛ أجهزة تبخري؛ معقمات؛ خزائن التعقيم الكهرابئية؛ 

؛ مراوح العوادم؛ (ليست أجزاء من آالت)مبدالت احلرارة 
سخاانت املاء الشمسية؛ مقايل احلديد الكهرابئية؛ سخاانت 
للحمامات؛ املراجل العاملة ابلغاز؛ منقيات اهلواء؛ الثالجات؛ 

جتهيزات تنقية املياه؛ اجلالايت ؛ [أجهزة اهو]أفران ميكروويف 
الكهرابئية لالستخدام املنزيل؛ أجهزة سلق البيض الكهرابئية؛ 

محام ]أجهزة كهرابئية لصناعة األلبان؛ أجهزة خبار للوجه 
؛ حممصات خبز؛ اآلالت الكهرابئية لصنع القهوة ؛ [الساوان

؛ الطباخات ’ غساالت األقدام الكهرابئية؛ 
. ية ببطءالكهرابئ
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  Trade Mark No.: 31927 30572:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 20/07/2017 71/12/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واذطية الراس : من اجل 

سلطان دمحم ابراهيم  : أبسم 
 كرسوع 

In the name of: sultan mohammed ibrahim karsou  

عوووو    يل  وووونس -نوووو يلال :العنوووونا  
  3522111516:ج تف 

شارع بليبوس هاتف -انبلس :عنوان التبليغ 
:1955000206  

 :

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31928 30579:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45 19 :يف الصنف 

  Date: 20/07/2017 71/12/7102 :التاريخ 
خدمات قانونية وخدمات أمنية حلماية : من اجل 

املمتلكات واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية 
يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد 

  Trade Mark No.: 31927 30572:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 20/07/2017 71/12/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واذطية الراس : من اجل 

سلطان دمحم ابراهيم  : أبسم 
 كرسوع 

In the name of: sultan mohammed ibrahim karsou  

عوووو    يل  وووونس -نوووو يلال :العنوووونا  
  3522111516:ج تف 

شارع بليبوس هاتف -انبلس :عنوان التبليغ 
:1955000206  

 :

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31928 30579:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45 19 :يف الصنف 

  Date: 20/07/2017 71/12/7102 :التاريخ 
خدمات قانونية وخدمات أمنية حلماية : من اجل 

املمتلكات واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية 
يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد 

  Trade Mark No.: 31927 30572:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 25 79 :يف الصنف 

  Date: 20/07/2017 71/12/7102 :التاريخ 
املالبس ولباس القدم واذطية الراس : من اجل 

سلطان دمحم ابراهيم  : أبسم 
 كرسوع 

In the name of: sultan mohammed ibrahim karsou  

عوووو    يل  وووونس -نوووو يلال :العنوووونا  
  3522111516:ج تف 

شارع بليبوس هاتف -انبلس :عنوان التبليغ 
:1955000206  

 :

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31928 30579:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45 19 :يف الصنف 

  Date: 20/07/2017 71/12/7102 :التاريخ 
خدمات قانونية وخدمات أمنية حلماية : من اجل 

املمتلكات واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية 
يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد 

 -شركة كمال ومشاركوه : أبسم 
 -حمامون ومستشارون قانونيون 

 مدنية 

In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa 
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah  

 فلس، ر  -ال  رة  :العننا  
:   0950. ب. رام هللا ص :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31929 30575:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45 19 :يف الصنف 

  Date: 20/07/2017 71/12/7102 :التاريخ 
خدمات قانونية وخدمات أمنية حلماية : من اجل 

املمتلكات واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية 
يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد 

 -شركة كمال ومشاركوه : أبسم 
 -حمامون ومستشارون قانونيون 

 مدنية 

In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa 
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah  

 فلس، ر  -ال  رة  :العننا  
:   0950. ب. رام هللا ص :عنوان التبليغ 

 -شركة كمال ومشاركوه : أبسم 
 -حمامون ومستشارون قانونيون 

 مدنية 

In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa 
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah  

 فلس، ر  -ال  رة  :العننا  
:   0950. ب. رام هللا ص :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31929 30575:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45 19 :يف الصنف 

  Date: 20/07/2017 71/12/7102 :التاريخ 
خدمات قانونية وخدمات أمنية حلماية : من اجل 

املمتلكات واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية 
يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد 

 -شركة كمال ومشاركوه : أبسم 
 -حمامون ومستشارون قانونيون 

 مدنية 

In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa 
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah  

 فلس، ر  -ال  رة  :العننا  
:   0950. ب. رام هللا ص :عنوان التبليغ 

 -شركة كمال ومشاركوه : أبسم 
 -حمامون ومستشارون قانونيون 

 مدنية 

In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa 
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah  

 فلس، ر  -ال  رة  :العننا  
:   0950. ب. رام هللا ص :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31929 30575:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45 19 :يف الصنف 

  Date: 20/07/2017 71/12/7102 :التاريخ 
خدمات قانونية وخدمات أمنية حلماية : من اجل 

املمتلكات واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية 
يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد 

 -شركة كمال ومشاركوه : أبسم 
 -حمامون ومستشارون قانونيون 

 مدنية 

In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa 
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah  

 فلس، ر  -ال  رة  :العننا  
:   0950. ب. رام هللا ص :عنوان التبليغ 
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ان تسجيل هيه العالمة اليعطي اصحاهبا حق 
احلماية املطلق ابستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 

 مبعزل عن العالمة 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31930 30531:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 20/07/2017 71/12/7102 :التاريخ 
مستحضرات صيدالنية وبيطرية ، : من اجل 

مستحضرات صحية لغاايت طبية ، مواد وأذيية محية 
معدة لالستعمال الطيب او البيطري وأذيية للرضع 
واالطفال ، مكمالت للحمية الغيائية لالنسان 
واحليوان ، لصقات ومواد ضماد ، مواد حشو االسنان 
، مطهرات ، مستحضرات الابدة احلشرات واحليواانت 

ارة ، مبيدات فطرايت ومبيدات أعشاب الض
شركة يب إتش للعناية : أبسم 

واملكمالت الغيائية مسامهة 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Be Eth Lilenaya Walmokamilat 
Algthaiya Mosahama Khososiya  

 ا    ديا  السو دو دمو  ة  :العنونا  
 الرمنن  
:  رام هللا دوار الساعة عمارة الرموين  :عنوان التبليغ 

 

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

 مبعزل عن العالمة 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31930 30531:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 20/07/2017 71/12/7102 :التاريخ 
مستحضرات صيدالنية وبيطرية ، : من اجل 

مستحضرات صحية لغاايت طبية ، مواد وأذيية محية 
معدة لالستعمال الطيب او البيطري وأذيية للرضع 
واالطفال ، مكمالت للحمية الغيائية لالنسان 
واحليوان ، لصقات ومواد ضماد ، مواد حشو االسنان 
، مطهرات ، مستحضرات الابدة احلشرات واحليواانت 

ارة ، مبيدات فطرايت ومبيدات أعشاب الض
شركة يب إتش للعناية : أبسم 

واملكمالت الغيائية مسامهة 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Be Eth Lilenaya Walmokamilat 
Algthaiya Mosahama Khososiya  

 ا    ديا  السو دو دمو  ة  :العنونا  
 الرمنن  
:  رام هللا دوار الساعة عمارة الرموين  :عنوان التبليغ 

 

 -شركة كمال ومشاركوه : أبسم 
 -حمامون ومستشارون قانونيون 

 مدنية 

In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa 
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah  

 فلس، ر  -ال  رة  :العننا  
:   0950. ب. رام هللا ص :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31929 30575:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 45 19 :يف الصنف 

  Date: 20/07/2017 71/12/7102 :التاريخ 
خدمات قانونية وخدمات أمنية حلماية : من اجل 

املمتلكات واألفراد وخدمات شخصية واجتماعية 
يقدمها آخرون تلبية حلاجات األفراد 

 -شركة كمال ومشاركوه : أبسم 
 -حمامون ومستشارون قانونيون 

 مدنية 

In the name of: Kamal Wa Musharekoh - Mohamoon Wa 
Mostasharoon Qanoneyoon - Madaneyah  

 فلس، ر  -ال  رة  :العننا  
:   0950. ب. رام هللا ص :عنوان التبليغ 

553

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

 مبعزل عن العالمة 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31930 30531:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 20/07/2017 71/12/7102 :التاريخ 
مستحضرات صيدالنية وبيطرية ، : من اجل 

مستحضرات صحية لغاايت طبية ، مواد وأذيية محية 
معدة لالستعمال الطيب او البيطري وأذيية للرضع 
واالطفال ، مكمالت للحمية الغيائية لالنسان 
واحليوان ، لصقات ومواد ضماد ، مواد حشو االسنان 
، مطهرات ، مستحضرات الابدة احلشرات واحليواانت 

ارة ، مبيدات فطرايت ومبيدات أعشاب الض
شركة يب إتش للعناية : أبسم 

واملكمالت الغيائية مسامهة 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Be Eth Lilenaya Walmokamilat 
Algthaiya Mosahama Khososiya  

 ا    ديا  السو دو دمو  ة  :العنونا  
 الرمنن  
:  رام هللا دوار الساعة عمارة الرموين  :عنوان التبليغ 
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 2  
 

  Trade Mark No.: 31931 30530:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 4 1 :الصنف يف 

  Date: 20/07/2017 71/12/7102 :التاريخ 
زيوت وشحوم صناعية ، مزلقات ، مركبات : من اجل 

مبا يف ذلك ) امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار ، وقود 
، مواد إضاءة ، مشوع وفتائل لالضاءة ( وقود احملركات 

عبد الكرمي عبد الرحيم : أبسم 
 انجي دراذمة 

In the name of: Abed Alkreem Abed Alraheem Dragmeh  

 ا    ي تنن وو  بوو لقرب موور  :العنوونا  
  يضو الف ر 

رام هللا بيتونيا ابلقرب من روضة  :عنوان التبليغ 
 الفجر 

 :

 

 9  
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 2  
 

  Trade Mark No.: 31931 30530:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 4 1 :الصنف يف 

  Date: 20/07/2017 71/12/7102 :التاريخ 
زيوت وشحوم صناعية ، مزلقات ، مركبات : من اجل 

مبا يف ذلك ) امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار ، وقود 
، مواد إضاءة ، مشوع وفتائل لالضاءة ( وقود احملركات 

عبد الكرمي عبد الرحيم : أبسم 
 انجي دراذمة 

In the name of: Abed Alkreem Abed Alraheem Dragmeh  

 ا    ي تنن وو  بوو لقرب موور  :العنوونا  
  يضو الف ر 

رام هللا بيتونيا ابلقرب من روضة  :عنوان التبليغ 
 الفجر 

 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31934 30531:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 20/07/2017 71/12/7102 :التاريخ 
خدمات ادارة وتوجيه األعمال وتفعيل : من اجل 

عرض السلع على وسائل االعالم , النشاط املكتيب
نشر , االعالن ابلربيد املباشر , لغاايت البيع ابلتجزئة 

تنظيم املعارض لغاايت جتارية , مواد الدعاية واالعالن 
تنظيم املعارض التجارية لغاايت التجارية , او االعالنية 

عرض , عاية واالعالن اخلارجي الد, او االعالنية 
, السلع على وسائل اتصاالت لغاايت البيع ابلتجزئة 

اتجري , وكاالت الدعاية واالعالن , الدعاية واالعالن 
مواد الدعاية واالعالن نشر نصوص الدعاية واالعالن 

اتجري املساحات , كتابة النصوص االعالنية , 
يف وسائل اتجري وقت الدعاية واالعالن , االعالنية 

اتجري مواد الدعاية واالعالن , االعالم 
شركة شويري جروب : أبسم 

 ذ م م  -منطقة حرة
In the name of: Choueiri Group FZ-LLC  

, ديوووووووو  21216ص ب  :العنوووووووونا  
 االم  ات العر  و المتحدة 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

  Trade Mark No.: 31934 30531:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 20/07/2017 71/12/7102 :التاريخ 
خدمات ادارة وتوجيه األعمال وتفعيل : من اجل 

عرض السلع على وسائل االعالم , النشاط املكتيب
نشر , االعالن ابلربيد املباشر , لغاايت البيع ابلتجزئة 

تنظيم املعارض لغاايت جتارية , مواد الدعاية واالعالن 
تنظيم املعارض التجارية لغاايت التجارية , او االعالنية 

عرض , عاية واالعالن اخلارجي الد, او االعالنية 
, السلع على وسائل اتصاالت لغاايت البيع ابلتجزئة 

اتجري , وكاالت الدعاية واالعالن , الدعاية واالعالن 
مواد الدعاية واالعالن نشر نصوص الدعاية واالعالن 

اتجري املساحات , كتابة النصوص االعالنية , 
يف وسائل اتجري وقت الدعاية واالعالن , االعالنية 

اتجري مواد الدعاية واالعالن , االعالم 
شركة شويري جروب : أبسم 

 ذ م م  -منطقة حرة
In the name of: Choueiri Group FZ-LLC  

, ديوووووووو  21216ص ب  :العنوووووووونا  
 االم  ات العر  و المتحدة 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

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

 مبعزل عن العالمة 
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 00  
 

  Trade Mark No.: 31938 30539:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 20/07/2017 71/12/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية ، االرز ، التابيوكا والساذو ، ، الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر 
واحللوايت ، احللوايت املثلجة ، عسل النحل والعسل 
االسود ، اخلمرية ومسحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، 

البهارات ، الثلج ، ( التوابل )اخلل والصلصات ، 
شركة المرياج : أبسم 

انرتانشيوانل التجارية مسامهة 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Lamirage Internashonal 
Altegareya Mosahama Khososiya  

 غزه الرم ل ع    النصر  :العننا  
:  ذزه الرمال شارع النصر  :عنوان التبليغ 

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31934 30531:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 20/07/2017 71/12/7102 :التاريخ 
خدمات ادارة وتوجيه األعمال وتفعيل : من اجل 

عرض السلع على وسائل االعالم , النشاط املكتيب
نشر , االعالن ابلربيد املباشر , لغاايت البيع ابلتجزئة 

تنظيم املعارض لغاايت جتارية , مواد الدعاية واالعالن 
تنظيم املعارض التجارية لغاايت التجارية , او االعالنية 

عرض , عاية واالعالن اخلارجي الد, او االعالنية 
, السلع على وسائل اتصاالت لغاايت البيع ابلتجزئة 

اتجري , وكاالت الدعاية واالعالن , الدعاية واالعالن 
مواد الدعاية واالعالن نشر نصوص الدعاية واالعالن 

اتجري املساحات , كتابة النصوص االعالنية , 
يف وسائل اتجري وقت الدعاية واالعالن , االعالنية 

اتجري مواد الدعاية واالعالن , االعالم 
شركة شويري جروب : أبسم 

 ذ م م  -منطقة حرة
In the name of: Choueiri Group FZ-LLC  

, ديوووووووو  21216ص ب  :العنوووووووونا  
 االم  ات العر  و المتحدة 

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

556

 00  
 

  Trade Mark No.: 31938 30539:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 20/07/2017 71/12/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية ، االرز ، التابيوكا والساذو ، ، الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر 
واحللوايت ، احللوايت املثلجة ، عسل النحل والعسل 
االسود ، اخلمرية ومسحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، 

البهارات ، الثلج ، ( التوابل )اخلل والصلصات ، 
شركة المرياج : أبسم 

انرتانشيوانل التجارية مسامهة 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Lamirage Internashonal 
Altegareya Mosahama Khososiya  

 غزه الرم ل ع    النصر  :العننا  
:  ذزه الرمال شارع النصر  :عنوان التبليغ 

 

 07  
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  Trade Mark No.: 31939 30535:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 20/07/2017 71/12/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية ، االرز ، التابيوكا والساذو ، ، الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر 
واحللوايت ، احللوايت املثلجة ، عسل النحل والعسل 
االسود ، اخلمرية ومسحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، 

البهارات ، الثلج ، ( التوابل )اخلل والصلصات ، 
شركة المرياج : أبسم 

انرتانشيوانل التجارية مسامهة 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Lamirage Internashonal 
Altegareya Mosahama Khososiya  

 غزه الرم ل ع    النصر  :العننا  
:  ذزه الرمال شارع النصر  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31939 30535:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 20/07/2017 71/12/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية ، االرز ، التابيوكا والساذو ، ، الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر 
واحللوايت ، احللوايت املثلجة ، عسل النحل والعسل 
االسود ، اخلمرية ومسحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، 

البهارات ، الثلج ، ( التوابل )اخلل والصلصات ، 
شركة المرياج : أبسم 

انرتانشيوانل التجارية مسامهة 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Lamirage Internashonal 
Altegareya Mosahama Khososiya  

 غزه الرم ل ع    النصر  :العننا  
:  ذزه الرمال شارع النصر  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31940 30511:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 20/07/2017 71/12/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية ، االرز ، التابيوكا والساذو ، ، الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر 
واحللوايت ، احللوايت املثلجة ، عسل النحل والعسل 
االسود ، اخلمرية ومسحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، 

البهارات ، الثلج ، ( التوابل )اخلل والصلصات ، 
شركة المرياج : أبسم 

انرتانشيوانل التجارية مسامهة 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Lamirage Internashonal 
Altegareya Mosahama Khososiya  

 غزه الرم ل ع    النصر  :العننا  
:  ذزه الرمال شارع النصر  :عنوان التبليغ 

 

 06  
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  Trade Mark No.: 31940 30511:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 20/07/2017 71/12/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية ، االرز ، التابيوكا والساذو ، ، الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر 
واحللوايت ، احللوايت املثلجة ، عسل النحل والعسل 
االسود ، اخلمرية ومسحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، 

البهارات ، الثلج ، ( التوابل )اخلل والصلصات ، 
شركة المرياج : أبسم 

انرتانشيوانل التجارية مسامهة 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Lamirage Internashonal 
Altegareya Mosahama Khososiya  

 غزه الرم ل ع    النصر  :العننا  
:  ذزه الرمال شارع النصر  :عنوان التبليغ 

 

 06  
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  Trade Mark No.: 31943 30513:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 20/07/2017 71/12/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

/ االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة المرياج : أبسم 

انرتانشيوانل التجارية مسامهة 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Lamirage Internashonal 
Altegareya Mosahama Khososiya  

 غزه الرم ل ع    النصر  :العننا  
:  ذزه الرمال شارع النصر  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 

  Trade Mark No.: 31940 30511:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 20/07/2017 71/12/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية ، االرز ، التابيوكا والساذو ، ، الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر 
واحللوايت ، احللوايت املثلجة ، عسل النحل والعسل 
االسود ، اخلمرية ومسحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، 

البهارات ، الثلج ، ( التوابل )اخلل والصلصات ، 
شركة المرياج : أبسم 

انرتانشيوانل التجارية مسامهة 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Lamirage Internashonal 
Altegareya Mosahama Khososiya  

 غزه الرم ل ع    النصر  :العننا  
:  ذزه الرمال شارع النصر  :عنوان التبليغ 

 

 06  
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  Trade Mark No.: 31943 30513:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 20/07/2017 71/12/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

/ االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة المرياج : أبسم 

انرتانشيوانل التجارية مسامهة 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Lamirage Internashonal 
Altegareya Mosahama Khososiya  

 غزه الرم ل ع    النصر  :العننا  
:  ذزه الرمال شارع النصر  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 31943 30513:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 20/07/2017 71/12/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

/ االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة المرياج : أبسم 

انرتانشيوانل التجارية مسامهة 
 خصوصية 

In the name of: Sharekat Lamirage Internashonal 
Altegareya Mosahama Khososiya  

 غزه الرم ل ع    النصر  :العننا  
:  ذزه الرمال شارع النصر  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 

  Trade Mark No.: 31944 44933:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 8 8 :يف الصنف 

  Date: 23/07/2017 34/70/3740 :التاريخ 
شوك )، ادوات قطع (تدار ابليد)عدد وادوات يدوية : من اجل 

، ادوات حالقة،علب ماكينات (سكاكني ومالعقو 
،مكاوي شعر،مالقط لتجعيد (سكاكني)احلالقة،قطاعات

الشعر،ادوات كهرابئية وغري كهرابئية الزالة الشعر،ملمعات 
اظافر كهرابئية وغري كهرابئية، مقصات شعر لالستعمال 

،مالقط إلزالة الشعر،ادوات (كهرابئية وغري كهرابئية)الشخصي 
اكني،اطقم العناية أبظافر اليدين،اطقم كهرابئية شحذ السك

للعناية أبظافر اليدين،مرشات تدار ابليد لبثق املعاجني 
املصطكاوية،ادوات تلميع االظافر كهرابئية أوغري  
كهرابئية،مقلمات اظافر كهرابئية أو غري كهرابئية،مبارد 
اظافر،مبارد كهرابئية لألظافر،كماشات مسامري،مبارد 

كني ملزج االلوان،أطقم العناية أبظافر القدمني،سكاكني ابرية،سكا 
اجليب،سكاكني للتقليم، مقصات للتقليم، مقراضات 
للتقليم،شفرات ماكينات احلالقة،مشاحذ جلدية 
لألمواس،ماكينات حالقة كهرابئية أو غري  

،شفرات قص،جمزات (شحذ)كهرابئية،مقصات،ادوات سن 
،مالقط (وشوك ومالعقسكاكني )،ادوات للمائدة (عدد يدوية)

 ،  ،

  In the name of: Pier Moneer Fawaz Abu Halis بيري منري فواز ابو حليس : أبسم 
 اسرائيل  5709ب .ص 95حيفا شارع يافا  :العنوان 

الطابق -عمارة البدر -البالوع-البرية -فلسطني :عنوان التبليغ 
  7099474774االول، جوال رقم 

 :
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  Trade Mark No.: 31946 30516:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :الصنف يف 

  Date: 23/07/2017 73/12/7102 :التاريخ 
( لوشن)مستحضرات جتميل،ذسول: من اجل 

للشعر،لواصق لتثبيت الشعر املستعار،لواصق ألذراض 
التجميل،مستحضرات صبار األلوفريا ألذراض 
التجميل،قابضات لألوعية ألذراض 
التجميل،مستحضرات جتميلية 

ألذراض ( مزيالت ألوان)ضرات قصرلإلستحمام،مستح
التجميل،مستحضرات تنظيف،مستحضرات إزالة 
األلوان،كرميات جتميلية،مزيالت شعر،مستحضرات 
ازالة الشعر،أصباغ جتميلية،مواد دهنية ألذراض 

( سرباي)التجميل،ملوانت للشعر، أصباغ للشعر،رذاذ 
للشعر،مستحضرات جتعيد الشعر،مكياج،مساحيق 

مكياج،مستحضرات ازالة  مكياج،مستحضرات
املكياج، مبطالت جتعيد الشعر الدائم،مراهم ألذراض 

،مشع ازالة (ملمعات)التجميل،مستحضرات تلميع
الشعر،مستحضرات جتميل للعناية ابلبشرة،كرميات 

. تبيض بشرة

—

—

—
—

  In the name of: Pier Moneer Fawaz Abu Halis بيري منري فواز ابو حليس : أبسم 
ب .ص 52  ف  ع      فو   :العننا  
 اسراي    2352

: عمارة  -البالوع-البرية -فلسطني :عنوان التبليغ 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31946 30516:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :الصنف يف 

  Date: 23/07/2017 73/12/7102 :التاريخ 
( لوشن)مستحضرات جتميل،ذسول: من اجل 

للشعر،لواصق لتثبيت الشعر املستعار،لواصق ألذراض 
التجميل،مستحضرات صبار األلوفريا ألذراض 
التجميل،قابضات لألوعية ألذراض 
التجميل،مستحضرات جتميلية 

ألذراض ( مزيالت ألوان)ضرات قصرلإلستحمام،مستح
التجميل،مستحضرات تنظيف،مستحضرات إزالة 
األلوان،كرميات جتميلية،مزيالت شعر،مستحضرات 
ازالة الشعر،أصباغ جتميلية،مواد دهنية ألذراض 

( سرباي)التجميل،ملوانت للشعر، أصباغ للشعر،رذاذ 
للشعر،مستحضرات جتعيد الشعر،مكياج،مساحيق 

مكياج،مستحضرات ازالة  مكياج،مستحضرات
املكياج، مبطالت جتعيد الشعر الدائم،مراهم ألذراض 

،مشع ازالة (ملمعات)التجميل،مستحضرات تلميع
الشعر،مستحضرات جتميل للعناية ابلبشرة،كرميات 

. تبيض بشرة

—

—

—
—

  In the name of: Pier Moneer Fawaz Abu Halis بيري منري فواز ابو حليس : أبسم 
ب .ص 52  ف  ع      فو   :العننا  
 اسراي    2352

: عمارة  -البالوع-البرية -فلسطني :عنوان التبليغ 

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31945 44930:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 4 :يف الصنف 

  Date: 23/07/2017 34/70/3740 :التاريخ 
للشعر،لواصق ( لوشن)مستحضرات جتميل،غسول: من اجل 

لتثبيت الشعر املستعار،لواصق ألغراض التجميل،مستحضرات 
صبار األلوفريا ألغراض التجميل،قابضات لألوعية ألغراض 
التجميل،مستحضرات جتميلية لإلستحمام،مستحضرات 

غراض التجميل،مستحضرات أل( مزيالت ألوان)قصر
تنظيف،مستحضرات إزالة األلوان،كرميات جتميلية،مزيالت 
شعر،مستحضرات ازالة الشعر،أصباغ جتميلية،مواد دهنية 

( سرباي)ألغراض التجميل،ملوانت للشعر، أصباغ للشعر،رذاذ 
للشعر،مستحضرات جتعيد الشعر،مكياج،مساحيق 

كياج، مبطالت مكياج،مستحضرات مكياج،مستحضرات ازالة امل
جتعيد الشعر الدائم،مراهم ألغراض التجميل،مستحضرات 

،مشع ازالة الشعر،مستحضرات جتميل للعناية (ملمعات)تلميع
. ابلبشرة،كرميات تبيض بشرة

—

—

—
—

  In the name of: Pier Moneer Fawaz Abu Halis بيري منري فواز ابو حليس : أبسم 
ب .ص 95حيفا شارع يافاا  :العنوان 
 سرائيل ا 5709

عمارة  -البالوع-البرية -فلسطني :عنوان التبليغ 
  7099474774الطابق االول، جوال رقم -البدر

 :
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  Trade Mark No.: 31946 30516:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :الصنف يف 

  Date: 23/07/2017 73/12/7102 :التاريخ 
( لوشن)مستحضرات جتميل،ذسول: من اجل 

للشعر،لواصق لتثبيت الشعر املستعار،لواصق ألذراض 
التجميل،مستحضرات صبار األلوفريا ألذراض 
التجميل،قابضات لألوعية ألذراض 
التجميل،مستحضرات جتميلية 

ألذراض ( مزيالت ألوان)ضرات قصرلإلستحمام،مستح
التجميل،مستحضرات تنظيف،مستحضرات إزالة 
األلوان،كرميات جتميلية،مزيالت شعر،مستحضرات 
ازالة الشعر،أصباغ جتميلية،مواد دهنية ألذراض 

( سرباي)التجميل،ملوانت للشعر، أصباغ للشعر،رذاذ 
للشعر،مستحضرات جتعيد الشعر،مكياج،مساحيق 

مكياج،مستحضرات ازالة  مكياج،مستحضرات
املكياج، مبطالت جتعيد الشعر الدائم،مراهم ألذراض 

،مشع ازالة (ملمعات)التجميل،مستحضرات تلميع
الشعر،مستحضرات جتميل للعناية ابلبشرة،كرميات 

. تبيض بشرة

—

—

—
—

  In the name of: Pier Moneer Fawaz Abu Halis بيري منري فواز ابو حليس : أبسم 
ب .ص 52  ف  ع      فو   :العننا  
 اسراي    2352

: عمارة  -البالوع-البرية -فلسطني :عنوان التبليغ 

  1955013113الطابق االول، جوال رقم -البدر

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31947 30512:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 1 0 :يف الصنف 

  Date: 23/07/2017 73/12/7102 :التاريخ 
موانع مساعده تستخدم مع مواد : من اجل 

لواصق لورق , لواصق الذراض صناعيه ,السنفره
حشوات هلياكل , لواصق لبالط اجلدران , اجلدران 

, موانع مساعده تستخدم مع موادالسنفرة, السيارات 
, الذراض صناعيه (مزيالت الوان)مستحضرات قاصره 

حشوه , كيماوايت تصنيع االلوان الذراض صناعيه
لواصق الصالح املواد املكسوره , السيارات هلياكل 

حشوات هياكل السيارات ,(معجون)امسنت زييت,
مستحضرات كيميائيه لتصنيع الدهاانت ,

شركه ابومنشار لالستثمار : أبسم 
 والتسويق 

In the name of: sharikat abu munshar li al istethmar wa al 
tasweeq  

عووو    2-الحوورس-الخل ووو  :العنوونا  
  1306.ب.  دل  ص

شارع دمحم على 9-احلرس-اخلليل :عنوان التبليغ 
  0136.ب.ص

 :

  1955013113الطابق االول، جوال رقم -البدر

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31947 30512:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 1 0 :يف الصنف 

  Date: 23/07/2017 73/12/7102 :التاريخ 
موانع مساعده تستخدم مع مواد : من اجل 

لواصق لورق , لواصق الذراض صناعيه ,السنفره
حشوات هلياكل , لواصق لبالط اجلدران , اجلدران 

, موانع مساعده تستخدم مع موادالسنفرة, السيارات 
, الذراض صناعيه (مزيالت الوان)مستحضرات قاصره 

حشوه , كيماوايت تصنيع االلوان الذراض صناعيه
لواصق الصالح املواد املكسوره , السيارات هلياكل 

حشوات هياكل السيارات ,(معجون)امسنت زييت,
مستحضرات كيميائيه لتصنيع الدهاانت ,

شركه ابومنشار لالستثمار : أبسم 
 والتسويق 

In the name of: sharikat abu munshar li al istethmar wa al 
tasweeq  

عووو    2-الحوورس-الخل ووو  :العنوونا  
  1306.ب.  دل  ص

شارع دمحم على 9-احلرس-اخلليل :عنوان التبليغ 
  0136.ب.ص

 :

  1955013113الطابق االول، جوال رقم -البدر

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31947 30512:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 1 0 :يف الصنف 

  Date: 23/07/2017 73/12/7102 :التاريخ 
موانع مساعده تستخدم مع مواد : من اجل 

لواصق لورق , لواصق الذراض صناعيه ,السنفره
حشوات هلياكل , لواصق لبالط اجلدران , اجلدران 

, موانع مساعده تستخدم مع موادالسنفرة, السيارات 
, الذراض صناعيه (مزيالت الوان)مستحضرات قاصره 

حشوه , كيماوايت تصنيع االلوان الذراض صناعيه
لواصق الصالح املواد املكسوره , السيارات هلياكل 

حشوات هياكل السيارات ,(معجون)امسنت زييت,
مستحضرات كيميائيه لتصنيع الدهاانت ,

شركه ابومنشار لالستثمار : أبسم 
 والتسويق 

In the name of: sharikat abu munshar li al istethmar wa al 
tasweeq  

عووو    2-الحوورس-الخل ووو  :العنوونا  
  1306.ب.  دل  ص

شارع دمحم على 9-احلرس-اخلليل :عنوان التبليغ 
  0136.ب.ص

 :
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 9  
 

  Trade Mark No.: 31948 30519:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 23/07/2017 73/12/7102 :التاريخ 
طالءات اتسيسيه مانعه للتسرب للهياكل : من اجل 

اصباغ طالء ( دهاانت)القاعديه للمركبات طالءات 
دهاانت مقاومه ( ورنيش)املينا للدهان طالءات املينا 

للنار مثبتات لاللوان املائيه مثبتات للورنيش رقائق 
معدنيه الستخدام الدهانني وفنيي الديكور وعمال 

دهاانت )ه براقه الطباعه والفنانني طالءات زجاجي
شحوم مضاده للصدأ لك صمغي حرب طباعه ( والكيه
الكيه معادن على شكل مسحوق الستخدام )( 

الدهانني وفنيي الديكور وعمال الطباعة والفنانني رقع 
) دهاانت مغلظات للدهاانت (دهان ميكن إعادة تثبيتها

مرفقات للدهاانت صبغات صبغات للخشب صمغ 
طالءات (( مرفق دهاانت)ربنتنياللك مرفقات الالكيه ت

أتسيسيه للهياكل القاعديه للمركبات طالءات أتسيسيه 
مانعه للتسرب للهياكل القاعديه للمركبات ورنيش 

طالءات اخلشب (( ملوانت او دهاانت)اصباغ بيضاء 
مواد تثبيت الوان اخلشب ( )( دهاانت)

  1955013113الطابق االول، جوال رقم -البدر

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31947 30512:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 1 0 :يف الصنف 

  Date: 23/07/2017 73/12/7102 :التاريخ 
موانع مساعده تستخدم مع مواد : من اجل 

لواصق لورق , لواصق الذراض صناعيه ,السنفره
حشوات هلياكل , لواصق لبالط اجلدران , اجلدران 

, موانع مساعده تستخدم مع موادالسنفرة, السيارات 
, الذراض صناعيه (مزيالت الوان)مستحضرات قاصره 

حشوه , كيماوايت تصنيع االلوان الذراض صناعيه
لواصق الصالح املواد املكسوره , السيارات هلياكل 

حشوات هياكل السيارات ,(معجون)امسنت زييت,
مستحضرات كيميائيه لتصنيع الدهاانت ,

شركه ابومنشار لالستثمار : أبسم 
 والتسويق 

In the name of: sharikat abu munshar li al istethmar wa al 
tasweeq  

عووو    2-الحوورس-الخل ووو  :العنوونا  
  1306.ب.  دل  ص

شارع دمحم على 9-احلرس-اخلليل :عنوان التبليغ 
  0136.ب.ص

 :

564

  1955013113الطابق االول، جوال رقم -البدر

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31947 30512:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 1 0 :يف الصنف 

  Date: 23/07/2017 73/12/7102 :التاريخ 
موانع مساعده تستخدم مع مواد : من اجل 

لواصق لورق , لواصق الذراض صناعيه ,السنفره
حشوات هلياكل , لواصق لبالط اجلدران , اجلدران 

, موانع مساعده تستخدم مع موادالسنفرة, السيارات 
, الذراض صناعيه (مزيالت الوان)مستحضرات قاصره 

حشوه , كيماوايت تصنيع االلوان الذراض صناعيه
لواصق الصالح املواد املكسوره , السيارات هلياكل 

حشوات هياكل السيارات ,(معجون)امسنت زييت,
مستحضرات كيميائيه لتصنيع الدهاانت ,

شركه ابومنشار لالستثمار : أبسم 
 والتسويق 

In the name of: sharikat abu munshar li al istethmar wa al 
tasweeq  

عووو    2-الحوورس-الخل ووو  :العنوونا  
  1306.ب.  دل  ص

شارع دمحم على 9-احلرس-اخلليل :عنوان التبليغ 
  0136.ب.ص

 :
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  1955013113الطابق االول، جوال رقم -البدر

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31947 30512:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 1 0 :يف الصنف 

  Date: 23/07/2017 73/12/7102 :التاريخ 
موانع مساعده تستخدم مع مواد : من اجل 

لواصق لورق , لواصق الذراض صناعيه ,السنفره
حشوات هلياكل , لواصق لبالط اجلدران , اجلدران 

, موانع مساعده تستخدم مع موادالسنفرة, السيارات 
, الذراض صناعيه (مزيالت الوان)مستحضرات قاصره 

حشوه , كيماوايت تصنيع االلوان الذراض صناعيه
لواصق الصالح املواد املكسوره , السيارات هلياكل 

حشوات هياكل السيارات ,(معجون)امسنت زييت,
مستحضرات كيميائيه لتصنيع الدهاانت ,

شركه ابومنشار لالستثمار : أبسم 
 والتسويق 

In the name of: sharikat abu munshar li al istethmar wa al 
tasweeq  

عووو    2-الحوورس-الخل ووو  :العنوونا  
  1306.ب.  دل  ص

شارع دمحم على 9-احلرس-اخلليل :عنوان التبليغ 
  0136.ب.ص

 :

شركه ابومنشار لالستثمار : أبسم 
 والتسويق 

In the name of: sharikat abu munshar li al istethmar wa al 
tasweeq  

عووو    2-الحووورس-الخل ووو  :العنوونا  
  1306.ب.  دل  ص

شارع دمحم على 9-احلرس-اخلليل :عنوان التبليغ 
  0136.ب.ص

 :

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31949 30515:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 23/07/2017 73/12/7102 :التاريخ 
( سنفره)ورق سحج ( سنفره)قماش سحج : من اجل 

[ مواد سحج )كربيدات املعادن( سنفره)مواد سحج 
مستحضرات ازالة االلوان مسحوق سحج ]( سنفره

( سنفره)قماش سحج سنفره ورق سحج ( سنفره)
( للسنفره) ورق زجاج( للسنفره)قماش زجاج 

يه مستحضرات جلخ مستحضرات ازالة االك
مستحضرات ازاله الدهان مستحضرات ازالة الصدأ 

سوائل ( للسنفره)ورق سحج ( سنفره)قماش سحج 
لتنظيف زجاج السيارات سوائل لتنظيف زجاج 

السيارات 

شركه ابومنشار لالستثمار : أبسم 
 والتسويق 

In the name of: sharikat abu munshar li al istethmar wa al 
tasweeq  

عووو    2-الحووورس-الخل ووو  :العنوونا  
  1306.ب.  دل  ص

شارع دمحم على 9-احلرس-اخلليل :عنوان التبليغ 
  0136.ب.ص

 :

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 31949 30515:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 23/07/2017 73/12/7102 :التاريخ 
( سنفره)ورق سحج ( سنفره)قماش سحج : من اجل 

[ مواد سحج )كربيدات املعادن( سنفره)مواد سحج 
مستحضرات ازالة االلوان مسحوق سحج ]( سنفره

( سنفره)قماش سحج سنفره ورق سحج ( سنفره)
( للسنفره) ورق زجاج( للسنفره)قماش زجاج 

يه مستحضرات جلخ مستحضرات ازالة االك
مستحضرات ازاله الدهان مستحضرات ازالة الصدأ 

سوائل ( للسنفره)ورق سحج ( سنفره)قماش سحج 
لتنظيف زجاج السيارات سوائل لتنظيف زجاج 

السيارات 
شركه ابومنشار لالستثمار : أبسم 

 والتسويق 
In the name of: sharikat abu munshar li al istethmar wa al 
tasweeq  

عووو    2-الحووورس-الخل ووو  :العنوونا  
  1306.ب.  دل  ص

شارع دمحم على 9-احلرس-اخلليل :عنوان التبليغ 
  0136.ب.ص

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31950 30591:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 23/07/2017 73/12/7102 :التاريخ 
فرش وروالت وادوات متعلقة ابلدهاانت : من اجل 

شركة جيالنكو للتجارة : أبسم 
 والصناعة 

In the name of: sharket jelanco litigara wa al sinaa  

 -عو      ووزي   -الخل وو   :العنونا  
  156ص ب  -ض   و الرامو 

ضاحية  -شارع قيزون  -اخلليل  :عنوان التبليغ 
  026ص ب  -الرامة 

 :
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 9  
 

  Trade Mark No.: 31951 30590:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 6 6 :يف الصنف 

  Date: 23/07/2017 73/12/7102 :التاريخ 
ادوات حلام : من اجل 

شركة جيالنكو للتجارة : أبسم 
 والصناعة 

In the name of: sharket jelanco litigara wa al sinaa  

 -عو      ووزي   -الخل وو   :العنونا  
  156ص ب  -ض   و الرامو 

ضاحية  -شارع قيزون  -اخلليل  :عنوان التبليغ 
  026ص ب  -الرامة 

 :

 

 5  
 

شركه ابومنشار لالستثمار : أبسم 
 والتسويق 

In the name of: sharikat abu munshar li al istethmar wa al 
tasweeq  

عووو    2-الحووورس-الخل ووو  :العنوونا  
  1306.ب.  دل  ص

شارع دمحم على 9-احلرس-اخلليل :عنوان التبليغ 
  0136.ب.ص

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31950 30591:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 23/07/2017 73/12/7102 :التاريخ 
فرش وروالت وادوات متعلقة ابلدهاانت : من اجل 

شركة جيالنكو للتجارة : أبسم 
 والصناعة 

In the name of: sharket jelanco litigara wa al sinaa  

 -عو      ووزي   -الخل وو   :العنونا  
  156ص ب  -ض   و الرامو 

ضاحية  -شارع قيزون  -اخلليل  :عنوان التبليغ 
  026ص ب  -الرامة 

 :
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567

شركه ابومنشار لالستثمار : أبسم 
 والتسويق 

In the name of: sharikat abu munshar li al istethmar wa al 
tasweeq  

عووو    2-الحووورس-الخل ووو  :العنوونا  
  1306.ب.  دل  ص

شارع دمحم على 9-احلرس-اخلليل :عنوان التبليغ 
  0136.ب.ص

 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 31950 30591:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 23/07/2017 73/12/7102 :التاريخ 
فرش وروالت وادوات متعلقة ابلدهاانت : من اجل 

شركة جيالنكو للتجارة : أبسم 
 والصناعة 

In the name of: sharket jelanco litigara wa al sinaa  

 -عو      ووزي   -الخل وو   :العنونا  
  156ص ب  -ض   و الرامو 

ضاحية  -شارع قيزون  -اخلليل  :عنوان التبليغ 
  026ص ب  -الرامة 

 :

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 31951 30590:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 6 6 :يف الصنف 

  Date: 23/07/2017 73/12/7102 :التاريخ 
ادوات حلام : من اجل 

شركة جيالنكو للتجارة : أبسم 
 والصناعة 

In the name of: sharket jelanco litigara wa al sinaa  

 -عو      ووزي   -الخل وو   :العنونا  
  156ص ب  -ض   و الرامو 

ضاحية  -شارع قيزون  -اخلليل  :عنوان التبليغ 
  026ص ب  -الرامة 

 :

 

 5  
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  Trade Mark No.: 31952 30597:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 23/07/2017 73/12/7102 :التاريخ 
الدهاانت والورنيس وطالء اللك : من اجل 

شركة جيالنكو للتجارة : أبسم 
 والصناعة 

In the name of: sharket jelanco litigara wa al sinaa  

 -عو      ووزي   -الخل وو   :العنونا  
  156ص ب  -ض   و الرامو 

ضاحية  -شارع قيزون  -اخلليل  :عنوان التبليغ 
  026ص ب  -الرامة 

 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31953 30593:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 17 02 :يف الصنف 

  Date: 23/07/2017 73/12/7102 :التاريخ 
بربيج ماء : من اجل 

شركة جيالنكو للتجارة : أبسم 
 والصناعة 

In the name of: sharket jelanco litigara wa al sinaa  

 -عو      ووزي   -الخل وو   :العنونا  
  156ص ب  -ض   و الرامو 

ضاحية  -شارع قيزون  -اخلليل  :عنوان التبليغ 
  026ص ب  -الرامة 

 :

  Trade Mark No.: 31952 30597:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 23/07/2017 73/12/7102 :التاريخ 
الدهاانت والورنيس وطالء اللك : من اجل 

شركة جيالنكو للتجارة : أبسم 
 والصناعة 

In the name of: sharket jelanco litigara wa al sinaa  

 -عو      ووزي   -الخل وو   :العنونا  
  156ص ب  -ض   و الرامو 

ضاحية  -شارع قيزون  -اخلليل  :عنوان التبليغ 
  026ص ب  -الرامة 

 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31953 30593:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 17 02 :يف الصنف 

  Date: 23/07/2017 73/12/7102 :التاريخ 
بربيج ماء : من اجل 

شركة جيالنكو للتجارة : أبسم 
 والصناعة 

In the name of: sharket jelanco litigara wa al sinaa  

 -عو      ووزي   -الخل وو   :العنونا  
  156ص ب  -ض   و الرامو 

ضاحية  -شارع قيزون  -اخلليل  :عنوان التبليغ 
  026ص ب  -الرامة 

 :

568

569

 9  
 

  Trade Mark No.: 31951 30590:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 6 6 :يف الصنف 

  Date: 23/07/2017 73/12/7102 :التاريخ 
ادوات حلام : من اجل 

شركة جيالنكو للتجارة : أبسم 
 والصناعة 

In the name of: sharket jelanco litigara wa al sinaa  

 -عو      ووزي   -الخل وو   :العنونا  
  156ص ب  -ض   و الرامو 

ضاحية  -شارع قيزون  -اخلليل  :عنوان التبليغ 
  026ص ب  -الرامة 

 :

 

 5  
 

  Trade Mark No.: 31952 30597:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 23/07/2017 73/12/7102 :التاريخ 
الدهاانت والورنيس وطالء اللك : من اجل 

شركة جيالنكو للتجارة : أبسم 
 والصناعة 

In the name of: sharket jelanco litigara wa al sinaa  

 -عو      ووزي   -الخل وو   :العنونا  
  156ص ب  -ض   و الرامو 

ضاحية  -شارع قيزون  -اخلليل  :عنوان التبليغ 
  026ص ب  -الرامة 

 :

 

 01  
 

  Trade Mark No.: 31953 30593:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 17 02 :يف الصنف 

  Date: 23/07/2017 73/12/7102 :التاريخ 
بربيج ماء : من اجل 

شركة جيالنكو للتجارة : أبسم 
 والصناعة 

In the name of: sharket jelanco litigara wa al sinaa  

 -عو      ووزي   -الخل وو   :العنونا  
  156ص ب  -ض   و الرامو 

ضاحية  -شارع قيزون  -اخلليل  :عنوان التبليغ 
  026ص ب  -الرامة 

 :
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 00  
 

  Trade Mark No.: 31955 30599:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 23/07/2017 73/12/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية؛ األرز، التابيوكا والساذو؛ والدقيق، 
واملستحض ا رت املصنوعة من احلبوب؛ اخلبز، الفطائر 

احللوايت املثلجة، عسل النحل والعسل . و احللوايت
االسود، اخلمرية، مسحوق احلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل 

لثلج ؛ البهارات، ا(التوابل)والصلصات 
شركة مترة لالسترياد : أبسم 

 والتصدير، مسامهة خصوصية 
In the name of: Sharekat Tamara Lelesterad Waltasder 
Mosaham Khososiya  

 ا   ا دووووو ر مصووووو   ا  :العنووووونا  
 دم  ة  ي    ي   

جوال  7االرسال عمارة ترمسعيا ط  :عنوان التبليغ 
1969211911  

 :

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31957 30592:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 24/07/2017 71/12/7102 :التاريخ 
حالوة : من اجل 

شركة الزملوط للتوزيع : أبسم 
 املسامهة اخلصوصية احملدودة 

In the name of: SHAREKAT ALZALMOUT 
LELTAWZE'A M. KH. M  

 المن،قو الصن د و -ن يلال  :العننا  
انبلس ش سفيان .شريين ابوصاحلة  :عنوان التبليغ 

  1955957550ت _
 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31958 30599:العالمة التجارية رقم 
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 00  
 

  Trade Mark No.: 31955 30599:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 23/07/2017 73/12/7102 :التاريخ 
القهوة والشاي والكاكاو والقهوة : من اجل 

االصطناعية؛ األرز، التابيوكا والساذو؛ والدقيق، 
واملستحض ا رت املصنوعة من احلبوب؛ اخلبز، الفطائر 

احللوايت املثلجة، عسل النحل والعسل . و احللوايت
االسود، اخلمرية، مسحوق احلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل 

لثلج ؛ البهارات، ا(التوابل)والصلصات 
شركة مترة لالسترياد : أبسم 

 والتصدير، مسامهة خصوصية 
In the name of: Sharekat Tamara Lelesterad Waltasder 
Mosaham Khososiya  

 ا   ا دووووو ر مصووووو   ا  :العنووووونا  
 دم  ة  ي    ي   

جوال  7االرسال عمارة ترمسعيا ط  :عنوان التبليغ 
1969211911  

 :

 

 07  
 

  Trade Mark No.: 31957 30592:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 24/07/2017 71/12/7102 :التاريخ 
حالوة : من اجل 

شركة الزملوط للتوزيع : أبسم 
 املسامهة اخلصوصية احملدودة 

In the name of: SHAREKAT ALZALMOUT 
LELTAWZE'A M. KH. M  

 المن،قو الصن د و -ن يلال  :العننا  
انبلس ش سفيان .شريين ابوصاحلة  :عنوان التبليغ 

  1955957550ت _
 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31958 30599:العالمة التجارية رقم 
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572

 07  
 

  Trade Mark No.: 31957 30592:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 24/07/2017 71/12/7102 :التاريخ 
حالوة : من اجل 

شركة الزملوط للتوزيع : أبسم 
 املسامهة اخلصوصية احملدودة 

In the name of: SHAREKAT ALZALMOUT 
LELTAWZE'A M. KH. M  

 المن،قو الصن د و -ن يلال  :العننا  
انبلس ش سفيان .شريين ابوصاحلة  :عنوان التبليغ 

  1955957550ت _
 :

 

 03  
 

  Trade Mark No.: 31958 30599:العالمة التجارية رقم 

 31  
 

  Trade Mark No.: 31958 13913:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 1 :يف الصنف 

  Date: 24/07/2017 42/70/4730 :التاريخ 
مواد ومستحضرات صيدالنية؛ مستحضرات : من اجل 

صيدالنية وبيطرية؛ مستحضرات صحية لغاايت طبية؛ مواد 
وأغذية محية معدة لإلستعمال الطيب أو البيطري؛ مكمالت 
للحمية الغذائية لإلنسان واحليواانت؛ مواد محية معدة 

الستخدام الطيب؛ مكمالت محية؛ لصقات، مواد ضماد؛ ل
مطهرات؛ معقمات؛ مواد ومستحضرات صيدالنية، مبا يف ذلك 
أمحاض ومستحضرات كيميائية لغاايت صيدالنية؛ كرميات 

يستخدم لطلب اجللد؛ زيوت دوائية؛  ( جل)صيدالنية؛ هالم 
ومراهم للبشرة لغاايت ( لوشن)كرميات وجل وزيوت وغسوالت 

النية؛ مراهم دوائية؛ مستحضرات صيدالنية للمعاجلة صيد
املثلية؛ مستحضرات صيدالنية تتألف من خالصات النبااتت؛ 
خالصات النبااتت الطبية؛ مستحضرات العناية ابألظافر؛ 
مستحضرات طبية للعناية ابلشعر؛ مستحضرات صيدالنية 
للعناية ابلبشرة؛ مستحضرات صيدالنية تستخدم لفروة الرأس 

ألظافر والشعر والبشرة ومستحضرات صيدالنية للوقاية وا
واحلماية من الشمس؛ مستحضرات حلروق الشمس لغاايت 
صيدالنية؛ مستحضرات معقمة ومضادة للبكترياي؛ مناديل 
لالستخدام الطيب؛ ضمادات طبية؛ مناديل، ضمادات، قطع 
قماش، ومواد تستخد لتضميد اجلروح، مبا يف ذلك تلك املبللة 

حضرات صيدالنية؛ قطع تنظيف قماشية مبللة مبواد معقمة مبست
لغاايت صحية؛ ضمادات للجروح؛ حبوب دواء مضادة 
للسعال؛ حبوب دواء لغاايت صيدالنية؛ مستحضرات إلنعاش 
رائحة الفم، حتتوي على أدوية؛ قطرات العني؛ مياه غرغرة لغاايت 

.. طبية؛ حبوب دواء لعالج التهاب احللق
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  In the name of: Mundipharma AG مونديفارما ايه جيه : أبسم 
 7404 –سيي اتي   47ريهينويج -س تي ألبان :العنوان 

 بازل ،سويسرا 
 -انبلس 439ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 

 فلسطني 
 :

 

  

لالستخدام الطيب؛ ضمادات طبية؛ مناديل، ضمادات، قطع 
قماش، ومواد تستخد لتضميد اجلروح، مبا يف ذلك تلك املبللة 

حضرات صيدالنية؛ قطع تنظيف قماشية مبللة مبواد معقمة مبست
لغاايت صحية؛ ضمادات للجروح؛ حبوب دواء مضادة 
للسعال؛ حبوب دواء لغاايت صيدالنية؛ مستحضرات إلنعاش 
رائحة الفم، حتتوي على أدوية؛ قطرات العني؛ مياه غرغرة لغاايت 

.. طبية؛ حبوب دواء لعالج التهاب احللق
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573 32  
 

  Trade Mark No.: 31959 13919:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 19 39 :يف الصنف 

  Date: 24/07/2017 42/70/4730 :التاريخ 
؛ األسفلت، زفت، والقار، (غري معدنية)اد بناء مو : من اجل 

أمسنت اسبستوس، منتجات قارية للبناء، ورق مقوى 
، طني حجري، أمسنت، طالءات من األمسنت (أسفليت)للبناء

صامدة للنار، أعمدة من األمسنت، بالط من األمسنت، مواد 
إنشاء غري معدنية، لباد للبناء؛ أمسنت لألفران، أمسنت مغنيسي، 

م، طني للبناء، جبص، الطوب، حجارة رصف أسفلتية، حجر رخا
جريي، طني، قار الفحم، خرسانة، فلني مضغوط، طوب مشوي 

غري معدنية للبناء، ( حشوات)متكتل، صلصال انري؛ كظام 
جرانيت، حصى، أمسنت مانع، جري، جري حجري، حصى 

. الرصف
 In the name of: Sharkeet ALQreatem م .خ.شركة القريطم التجارية م: أبسم 

Al Tijariyah  
 رام هللا  :العنوان 

اتقان للخدمات  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 
  1ط - رام هللا برج رام هللا التجاري -االستشارية 

 :

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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574 31  
 

  Trade Mark No.: 31960 13917:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 11 :يف الصنف 

  Date: 24/07/2017 42/70/4730 :التاريخ 
النشاط , ادارة االعمال, تنظيم االعمال, االعالانت: من اجل 

خدمات املساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية , املكتيب
تنظيم املعارض التجارية للغاايت , لشركات صناعية او جتارية

اخلدمات الرتوجيية املقدمة من قبل شركة , عالنية او التجاريةاال
, جتارية من خالل اصدار بطاقات احملالت التجارية للعمالء

حترير , خدمات إعداد مناذج الدعاية واإلعالن أو ترويج املبيعات
خدمات املساعدة , خدمات عرض عامة, النصوص االعالنية

ترويج , عرض املنتوجات, زلتشغيل شركة جتارية على مبدأ االمتيا
ترويج , املبيعات يف مزادات عامة, (الطراف اخرى)املبيعات 

خدمات املساعدة لالنشطة , وخدمات ادارة مراكز التسوق
التجارية اليت تتكون من طلبات معاجلة من خالل شبكات 

االعالن املباشر , وكاالت االسترياد والتصدير, اتصاالت عاملية
شراء )خدمات التوريد لالطراف االخرى , على شبكة كمبيوترات

ادارة , توزيع العينات, (املنتوجات واخلدمات لشركات اخرى
, وكاالت االنباء التجارية, العالقات العامة, امللفات احملوسبة

أتجري املساحات , اتجري االت البيع, وكاالت االعالانت
ة املساعدة يف إدار , نشر مواد الدعاية واإلعالن, اإلعالنية
, البحث عن املعلومات لالخرين يف ملفات حاسوب, األعمال

حتضري , النسخ, جتميع املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب
املساعدة يف إدارة األعمال التجارية أو , أعمدة الدعاية واإلعالن

, اإلعالن ابلربيد املباشر, إدارة أعمال فناين التمثيل, الصناعية
, دراسات السوق, نسخ الواثئق, نحتديث مواد الدعاية واإلعال
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575

جتميع املعلومات يف , لالخرين يف ملفات حاسوب
حتضري أعمدة الدعاية , النسخ, بقواعد بياانت حاسو 

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

ظيم املعلومات يف تن, إستطالعات الرأي, اخلارجي
نشر نصوص الدعاية , قواعد بياانت حاسوب

, وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, واإلعالن
, خدمات البيع ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة كانت

خدمات جتميع تشكيلة من السلع لصاحل الغري، وذلك 
. لتمكني عامة الزابئن من معاينتها و شرائها

شركة القريطم التجارية : أبسم 
 م .خ.م

In the name of: Sharkeet ALQreatem Al Tijariyah  

  ا     :العننا  
اتقان  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

رام هللا برج رام هللا  -للخدمات االستشارية 
  3ط -التجاري 

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 06  
 

  Trade Mark No.: 31961 30560:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 25/07/2017 79/12/7102 :التاريخ 
الدعاية واالعالن وادارة وتوجية االعمال : من اجل 

وتفعيل النشاط املكتيب 
شركةاس ام سي للتقنيات : أبسم 

 الرقمية 
In the name of: sharikit smc liltaqineyat al raqamiya  

 - ف وووود   جوووو تف-نوووو يلال :العنوووونا  
3522250256  
 -رفيداي هاتف-انبلس :عنوان التبليغ 
1955793526  

 :

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 31962 30567:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 25/07/2017 79/12/7102 :التاريخ 
الدعاية واالعالن وادارة وتوجية االعمال : من اجل 

وتفعيل النشاط املكتيب 

إستطالعات , الدعاية واإلعالن اخلارجي, لصق اإلعالانت
نشر نصوص , تنظيم املعلومات يف قواعد بياانت حاسوب, الرأي

خدمات , وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, الدعاية واإلعالن
خدمات جتميع , البيع ابجلملة وابلتجزئة ابي طريقة كانت

لسلع لصاحل الغري، وذلك لتمكني عامة الزابئن من تشكيلة من ا
. معاينتها و شرائها

 In the name of: Sharkeet ALQreatem م .خ.كة القريطم التجارية مشر : أبسم 
Al Tijariyah  

 رام هللا  :العنوان 
اتقان للخدمات  -احملامي مهند عساف  :عنوان التبليغ 

  1ط -رام هللا برج رام هللا التجاري  -االستشارية 
 :

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

 ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة 
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شركةاس ام سي للتقنيات : أبسم 
 الرقمية 

In the name of: sharikit smc liltaqineyat al raqamiya  

 - ف وووود   جوووو تف-نوووو يلال : العنوووونا 
3522250256  
 -رفيداي هاتف-انبلس :عنوان التبليغ 
1955793526  

 :

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31963 30563:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 26/07/2017 76/12/7102 :التاريخ 
االيواء  -خدمات توفري االطعمة واملشروابت: من اجل 

. املؤقت
  In the name of: sharekat mataam khobs wsamak شركة مطاعم خبز ومسك : أبسم 

 ديا   ح   د  ش  -جن ر  :العننا  
ط  -عمارة العدل  -دوار الداخلية  :عنوان التبليغ 

7  
 :

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

 مبعزل عن العالمة 

شركةاس ام سي للتقنيات : أبسم 
 الرقمية 

In the name of: sharikit smc liltaqineyat al raqamiya  

 - ف وووود   جوووو تف-نوووو يلال : العنوووونا 
3522250256  
 -رفيداي هاتف-انبلس :عنوان التبليغ 
1955793526  

 :

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31963 30563:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 26/07/2017 76/12/7102 :التاريخ 
االيواء  -خدمات توفري االطعمة واملشروابت: من اجل 

. املؤقت
  In the name of: sharekat mataam khobs wsamak شركة مطاعم خبز ومسك : أبسم 

 ديا   ح   د  ش  -جن ر  :العننا  
ط  -عمارة العدل  -دوار الداخلية  :عنوان التبليغ 

7  
 :

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

 مبعزل عن العالمة 

  Trade Mark No.: 31961 30560:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 25/07/2017 79/12/7102 :التاريخ 
الدعاية واالعالن وادارة وتوجية االعمال : من اجل 

وتفعيل النشاط املكتيب 
شركةاس ام سي للتقنيات : أبسم 

 الرقمية 
In the name of: sharikit smc liltaqineyat al raqamiya  

 - ف وووود   جوووو تف-نوووو يلال :العنوووونا  
3522250256  
 -رفيداي هاتف-انبلس :عنوان التبليغ 
1955793526  

 :

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 31962 30567:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 25/07/2017 79/12/7102 :التاريخ 
الدعاية واالعالن وادارة وتوجية االعمال : من اجل 

وتفعيل النشاط املكتيب 

576

577

  Trade Mark No.: 31961 30560:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 25/07/2017 79/12/7102 :التاريخ 
الدعاية واالعالن وادارة وتوجية االعمال : من اجل 

وتفعيل النشاط املكتيب 
شركةاس ام سي للتقنيات : أبسم 

 الرقمية 
In the name of: sharikit smc liltaqineyat al raqamiya  

 - ف وووود   جوووو تف-نوووو يلال :العنوووونا  
3522250256  
 -رفيداي هاتف-انبلس :عنوان التبليغ 
1955793526  

 :

 

 02  
 

  Trade Mark No.: 31962 30567:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 25/07/2017 79/12/7102 :التاريخ 
الدعاية واالعالن وادارة وتوجية االعمال : من اجل 

وتفعيل النشاط املكتيب 

شركةاس ام سي للتقنيات : أبسم 
 الرقمية 

In the name of: sharikit smc liltaqineyat al raqamiya  

 - ف وووود   جوووو تف-نوووو يلال : العنوووونا 
3522250256  
 -رفيداي هاتف-انبلس :عنوان التبليغ 
1955793526  

 :

 

 09  
 

  Trade Mark No.: 31963 30563:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 26/07/2017 76/12/7102 :التاريخ 
االيواء  -خدمات توفري االطعمة واملشروابت: من اجل 

. املؤقت
  In the name of: sharekat mataam khobs wsamak شركة مطاعم خبز ومسك : أبسم 

 ديا   ح   د  ش  -جن ر  :العننا  
ط  -عمارة العدل  -دوار الداخلية  :عنوان التبليغ 

7  
 :

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

 مبعزل عن العالمة 
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  Trade Mark No.: 31964 30561:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 26/07/2017 76/12/7102 :التاريخ 
( مشروابت)مياه معدنية : من اجل 

شركة املهند لتعبئة املياه : أبسم 
واملشروابت اخلفيفة مسامهة 

 خصوصية 

In the name of: Sharekat Almohanad Letaabeat Almeyah 
Walmashrubat Alkhafeefa Mosahama Khososiya  

  ا    ال  ره  :العننا  
جوال  0عمارة السلوادي ط  :عنوان التبليغ 

1955361911  
 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 71  
 

578

579

 05  
 

  Trade Mark No.: 31964 30561:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 26/07/2017 76/12/7102 :التاريخ 
( مشروابت)مياه معدنية : من اجل 

شركة املهند لتعبئة املياه : أبسم 
واملشروابت اخلفيفة مسامهة 

 خصوصية 

In the name of: Sharekat Almohanad Letaabeat Almeyah 
Walmashrubat Alkhafeefa Mosahama Khososiya  

  ا    ال  ره  :العننا  
جوال  0عمارة السلوادي ط  :عنوان التبليغ 

1955361911  
 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 71  
 

  Trade Mark No.: 31965 30569:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 26/07/2017 76/12/7102 :التاريخ 
الكاكاو والشوكوالتة واحللوايت السكرية : من اجل 

وعجينة الكاكاو واخلبز 
شركة خمابز وحلوايت : أبسم 

 سويت الند 
In the name of: sharekt mahabez w halwea sweet land  

 فلس، ر  -ن يلال -دقر    :العننا  
:  عالء ديرية  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 70  
 

  Trade Mark No.: 31965 30569:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 26/07/2017 76/12/7102 :التاريخ 
الكاكاو والشوكوالتة واحللوايت السكرية : من اجل 

وعجينة الكاكاو واخلبز 
شركة خمابز وحلوايت : أبسم 

 سويت الند 
In the name of: sharekt mahabez w halwea sweet land  

 فلس، ر  -ن يلال -دقر    :العننا  
:  عالء ديرية  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 70  
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  Trade Mark No.: 31966 30566:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 26/07/2017 76/12/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة مواكبة للحلول : أبسم 

 التكنولوجية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sharekat Muwakaba Lelhulul 
Altechnologiya Mosahama Khososiya  

 ا    ا  الشووورا    وووناك ر  :العنوونا  
 الم ص ن  

:  رام هللا ام الشرايط حواكري املاصيون  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 77  
 

  Trade Mark No.: 31967 30562:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 27/07/2017 72/12/7102 :التاريخ 
احلبوب والبقوليات : من اجل 

  Trade Mark No.: 31966 30566:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 26/07/2017 76/12/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة مواكبة للحلول : أبسم 

 التكنولوجية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sharekat Muwakaba Lelhulul 
Altechnologiya Mosahama Khososiya  

 ا    ا  الشووورا    وووناك ر  :العنوونا  
 الم ص ن  

:  رام هللا ام الشرايط حواكري املاصيون  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 77  
 

  Trade Mark No.: 31967 30562:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 27/07/2017 72/12/7102 :التاريخ 
احلبوب والبقوليات : من اجل 

580
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  Trade Mark No.: 31965 30569:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 26/07/2017 76/12/7102 :التاريخ 
الكاكاو والشوكوالتة واحللوايت السكرية : من اجل 

وعجينة الكاكاو واخلبز 
شركة خمابز وحلوايت : أبسم 

 سويت الند 
In the name of: sharekt mahabez w halwea sweet land  

 فلس، ر  -ن يلال -دقر    :العننا  
:  عالء ديرية  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 70  
 

  Trade Mark No.: 31966 30566:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 26/07/2017 76/12/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة مواكبة للحلول : أبسم 

 التكنولوجية مسامهة خصوصية 
In the name of: Sharekat Muwakaba Lelhulul 
Altechnologiya Mosahama Khososiya  

 ا    ا  الشووورا    وووناك ر  :العنوونا  
 الم ص ن  

:  رام هللا ام الشرايط حواكري املاصيون  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 77  
 

  Trade Mark No.: 31967 30562:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 31 30 :يف الصنف 

  Date: 27/07/2017 72/12/7102 :التاريخ 
احلبوب والبقوليات : من اجل 

 In the name of: SALEH MOHAMAD SUBHI AL صاحل دمحم صبحي النتشه : أبسم 
NATSHEH  

لووووووووووووونية  -الخل وووووووووووو  :العنوووووووووووونا  
3522222112  

:   1955995117لوزة  -اخلليل :عنوان التبليغ 

 

 73  
 

  Trade Mark No.: 31968 30569:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 27/07/2017 72/12/7102 :التاريخ 
/ حساسات الغاز؛ أجهزة القياس للفولتية : من اجل 

درجة حرارة البطارية؛ أجهزة القياس؛ / التيار الكهرابئي 
مؤشر الدوران؛ أنظمة اإلنيار ضد تسرب الغاز؛ أجهزة 
إذالق الغاز؛ أجهزة اإلنيار؛ تروس التشغيل املعزولة 

؛ (الكهرابئية)للغاز؛ تروس التشغيل املعزولة للغاز 
ئية؛ املالمسات اخلوائية عالية املرحالت، الكهراب

الضغط؛ قواطع الدارات عالية الفولتية؛ الواقيات من 
تيبيابت التيارات؛ لوحات التحكم ابلطاقة؛ 
املفاعالت؛ آالت توزيع الطاقة الكهرابئية؛ لوحات 
مفاتيح كهرابئية؛ حموالت التوزيع؛ احملوالت؛ وعاكسات 

الت الدارات ؛ فاص(الكهرابئية)التيار؛ تروس التشغيل 
الكهرابئية؛ تزويدات الطاقة اإللكرتونية؛ حموالت 
الطاقة اإللكرتونية؛ أجهزة التحكم ابلطاقة الكهرابئية؛ 
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  Trade Mark No.: 31968 86913:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 9 :يف الصنف 

  Date: 27/07/2017 72/72/7762 :التاريخ 
التيار / حساسات الغاز؛ أجهزة القياس للفولتية : من اجل 
وران؛ درجة حرارة البطارية؛ أجهزة القياس؛ مؤشر الد/ الكهرابئي 

أنظمة اإلنذار ضد تسرب الغاز؛ أجهزة إغالق الغاز؛ أجهزة 
اإلنذار؛ تروس التشغيل املعزولة للغاز؛ تروس التشغيل املعزولة 

؛ املرحالت، الكهرابئية؛ املالمسات اخلوائية (الكهرابئية)للغاز 
عالية الضغط؛ قواطع الدارات عالية الفولتية؛ الواقيات من 

حات التحكم ابلطاقة؛ املفاعالت؛ آالت تذبذابت التيارات؛ لو 
توزيع الطاقة الكهرابئية؛ لوحات مفاتيح كهرابئية؛ حموالت التوزيع؛ 

؛ (الكهرابئية)احملوالت؛ وعاكسات التيار؛ تروس التشغيل 
فاصالت الدارات الكهرابئية؛ تزويدات الطاقة اإللكرتونية؛ 

الكهرابئية؛ حموالت الطاقة اإللكرتونية؛ أجهزة التحكم ابلطاقة 
منظمات الفولتية؛ املوصالت اإللكرتونية؛ قواطع الدارات 
املنخفضة واملتوسطة؛ مفاتيح قطع الدارات الكهرابئيه؛ احملوالت 
العاكسة املستخدمة يف توليد الطاقة الشمسية؛ األجهزة لقياس 
استهالك الطاقة الكهرابئية؛ أجهزة وأدوات قياس الكهرابء؛ 

شخيص جتهيزات الطاقة الكهرابئية؛ أجهزة األجهزة واألدوات لت
حتليل استهالك الكهرابء؛ قنوات متديد األسالك /مراقبة/قياس

الكهرابئية؛ الكوابل الكهرابئية، األسالك، املوصالت وتركيبات 
توصيلها؛ احملوالت؛ أجهزة االتصاالت بني السفن والشاطئ؛ 

اسوب أجهزة التحكم عن بعد؛ معّدات االتصاالت؛ برجميات احل
من أجل نظام سكادا؛ برامج أنظمة تشغيل الشبكات؛ برجميات 
احلاسوب للسفن؛ برجميات احلاسوب ؛ منصات استخدام 
الربجميات احلاسوبية؛ أنظمة التحكم اإللكرتونية لآلالت؛ خوادم 
الشبكات؛ أجهزة معاجلة البياانت؛ معاجلات املعلومات الرقمية؛ 

؛ أجهزة التسجيل، أو اإلرسال (ئيةالكهراب)أجهزة التحكم ابملراقبة 
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  Trade Mark No.: 31974 30521:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 27/07/2017 72/12/7102 :التاريخ 
خملل /خملل اخليار /خملل الفلفل احلار : من اجل 

رب البندوره / خملل الزيتون/ابذجنان
الشركه الرتكيه الفلسطينيه : أبسم 

 للصناعات الغيائيه 
In the name of: Palestinian Turkish Company for food 
Manufacturing  

-مفوووورق ب  وووو  الشوووور    :العنوووونا  
  3325322665353طنلكر  

طولكرم -مفرق ابقه الشرقيه :عنوان التبليغ 
1152157662121  

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 30 
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  Trade Mark No.: 31974 30521:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 27/07/2017 72/12/7102 :التاريخ 
خملل /خملل اخليار /خملل الفلفل احلار : من اجل 

رب البندوره / خملل الزيتون/ابذجنان
الشركه الرتكيه الفلسطينيه : أبسم 

 للصناعات الغيائيه 
In the name of: Palestinian Turkish Company for food 
Manufacturing  

-مفوووورق ب  وووو  الشوووور    :العنوووونا  
  3325322665353طنلكر  

طولكرم -مفرق ابقه الشرقيه :عنوان التبليغ 
1152157662121  

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 30 
 

أو النسخ للمعلومات؛ أجهزة احلاسوب؛ خوادم احلاسوب؛ الكتب 
الرقمية القابلة للتنزيل من اإلنرتنت؛ البطارايت وشواحن 

. البطارايت
هيونداي هيفي إندسرتيز  : أبسم 

 ، ليميتد .كو
In the name of: Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.  

، بانغي جينسوووينن ا  0111 :العنووو ا  
غووووووو ،   لسوووووووا ،  -دورو، دونووووووو  -

 جمن رية ك ريه 
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  7727ب .ص 
 :
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  Trade Mark No.: 31977 30522:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 27/07/2017 72/12/7102 :التاريخ 
صلصة /عمبة/خردل/الكاتشاب/املايونيز: من اجل 

خل /ماء ورد/ماء زهر/صلصة املعكرونة/الصواي
خل /خل الفواكه/خل الكوكتيل/خل الثوم/التفاح
فراولة /شوكالته سائلة/دبس الرومان/العنب
روح خل /عصري الليمون/سائل العسل/سائلة
صلصة /طحني شنيتسل%/9محض اخلليك /مركز
صلصة الفلفل /ة الشطةصلص/صلصة الباربيكيو/البيتزا
احلار 

الشركه الرتكيه : أبسم 
 الفلسطينيه للصناعات الغيائيه 

In the name of: PALESTINIAN TURKISH COMPANY 
FOR FOOD MANUFACTURING  

طوووونلكر  -ب  وووو  الشوووور    :العنووونا  
322665353  

طولكرم -ابقه الشرقيه :عنوان التبليغ 
157662121  

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 37  
 

  Trade Mark No.: 31977 30522:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 27/07/2017 72/12/7102 :التاريخ 
صلصة /عمبة/خردل/الكاتشاب/املايونيز: من اجل 

خل /ماء ورد/ماء زهر/صلصة املعكرونة/الصواي
خل /خل الفواكه/خل الكوكتيل/خل الثوم/التفاح
فراولة /شوكالته سائلة/دبس الرومان/العنب
روح خل /عصري الليمون/سائل العسل/سائلة
صلصة /طحني شنيتسل%/9محض اخلليك /مركز
صلصة الفلفل /ة الشطةصلص/صلصة الباربيكيو/البيتزا
احلار 

الشركه الرتكيه : أبسم 
 الفلسطينيه للصناعات الغيائيه 

In the name of: PALESTINIAN TURKISH COMPANY 
FOR FOOD MANUFACTURING  

طوووونلكر  -ب  وووو  الشوووور    :العنووونا  
322665353  

طولكرم -ابقه الشرقيه :عنوان التبليغ 
157662121  

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 37  
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585

  Trade Mark No.: 31974 30521:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 27/07/2017 72/12/7102 :التاريخ 
خملل /خملل اخليار /خملل الفلفل احلار : من اجل 

رب البندوره / خملل الزيتون/ابذجنان
الشركه الرتكيه الفلسطينيه : أبسم 

 للصناعات الغيائيه 
In the name of: Palestinian Turkish Company for food 
Manufacturing  

-مفوووورق ب  وووو  الشوووور    :العنوووونا  
  3325322665353طنلكر  

طولكرم -مفرق ابقه الشرقيه :عنوان التبليغ 
1152157662121  

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 30 
 

  Trade Mark No.: 31979 30525:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 30/07/2017 31/12/7102 :التاريخ 
جملة دورية : من اجل 

حييفة نزار عبد العزيز : أبسم 
 رمضان 

In the name of: HOTHAIFA NIZAR AA RAMADAN  

الخل وو  دوو ر سوو  ة دموو  ة  :العنوونا  
  3522555535االسراء 

اخلليل عني سارة عمارة االسراء  :عنوان التبليغ 
1955222219  

 :

 مشروطة بعدم منح محاية على عبارة عامل السيارات 

 33  
 

  Trade Mark No.: 31980 30591:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 2 :يف الصنف 

  Date: 30/07/2017 31/12/7102 :التاريخ 
املضخات الكهرابئية لربك السباحة؛ الفراشي : من اجل 

؛ آالت اخلتم (أجزاء من آالت)العاملة كهرابئيا 
امليكانيكية؛ آالت البيع ابلقطع النقدية؛ مضخات 

؛ جزازات العشب (معّدات حمطّات الوقود)البنزين 
؛ أجهزة التحريك لفتح وإذالق أبواب (آالت)

ت الرتاص؛ املركبات؛ اجلرافات انزالقية التوجيه؛ آال
الرافعات؛ آالت التعامل مع البضائع؛ جرافات احلفر؛ 
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  Trade Mark No.: 31979 30525:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 30/07/2017 31/12/7102 :التاريخ 
جملة دورية : من اجل 

حييفة نزار عبد العزيز : أبسم 
 رمضان 

In the name of: HOTHAIFA NIZAR AA RAMADAN  

الخل وو  دوو ر سوو  ة دموو  ة  :العنوونا  
  3522555535االسراء 

اخلليل عني سارة عمارة االسراء  :عنوان التبليغ 
1955222219  

 :

 مشروطة بعدم منح محاية على عبارة عامل السيارات 

 33  
 

  Trade Mark No.: 31980 30591:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 2 :يف الصنف 

  Date: 30/07/2017 31/12/7102 :التاريخ 
املضخات الكهرابئية لربك السباحة؛ الفراشي : من اجل 

؛ آالت اخلتم (أجزاء من آالت)العاملة كهرابئيا 
امليكانيكية؛ آالت البيع ابلقطع النقدية؛ مضخات 

؛ جزازات العشب (معّدات حمطّات الوقود)البنزين 
؛ أجهزة التحريك لفتح وإذالق أبواب (آالت)

ت الرتاص؛ املركبات؛ اجلرافات انزالقية التوجيه؛ آال
الرافعات؛ آالت التعامل مع البضائع؛ جرافات احلفر؛ 

  Trade Mark No.: 31979 30525:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 16 06 :يف الصنف 

  Date: 30/07/2017 31/12/7102 :التاريخ 
جملة دورية : من اجل 

حييفة نزار عبد العزيز : أبسم 
 رمضان 

In the name of: HOTHAIFA NIZAR AA RAMADAN  

الخل وو  دوو ر سوو  ة دموو  ة  :العنوونا  
  3522555535االسراء 

اخلليل عني سارة عمارة االسراء  :عنوان التبليغ 
1955222219  

 :

 مشروطة بعدم منح محاية على عبارة عامل السيارات 

 33  
 

  Trade Mark No.: 31980 30591:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 2 :يف الصنف 

  Date: 30/07/2017 31/12/7102 :التاريخ 
املضخات الكهرابئية لربك السباحة؛ الفراشي : من اجل 

؛ آالت اخلتم (أجزاء من آالت)العاملة كهرابئيا 
امليكانيكية؛ آالت البيع ابلقطع النقدية؛ مضخات 

؛ جزازات العشب (معّدات حمطّات الوقود)البنزين 
؛ أجهزة التحريك لفتح وإذالق أبواب (آالت)

ت الرتاص؛ املركبات؛ اجلرافات انزالقية التوجيه؛ آال
الرافعات؛ آالت التعامل مع البضائع؛ جرافات احلفر؛ 

586

 33  
 

  Trade Mark No.: 31980 38913:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 7 :يف الصنف 

  Date: 30/07/2017 33/37/7387 :التاريخ 
املضخات الكهرابئية لربك السباحة؛ الفراشي العاملة  : من اجل 
؛ آالت اخلتم امليكانيكية؛ آالت البيع (أجزاء من آالت)كهرابئيا 

؛ (معّدات حمطّات الوقود)ابلقطع النقدية؛ مضخات البنزين 
؛ أجهزة التحريك لفتح وإغالق أبواب (آالت)جزازات العشب 

توجيه؛ آالت الرتاص؛ الرافعات؛ املركبات؛ اجلرافات انزالقية ال
آالت التعامل مع البضائع؛ جرافات احلفر؛ مغارف جرافات احلفر؛ 

؛ اجلرافات؛ اجلرافات ذات (بولدوزرات)قطع احلفارات؛ جرافات 
املغارف األمامية واخللفية؛ اجلرافات ذات العجالت؛ مستلزمات 

طية ؛ السيور املطا[أجزاء آالت]اجلرافات ذات العجالت؛ عدد 
بكوهنا قطع لآلليات اإلنشاء الزاحفة ؛ وحدات احلماية من الغبار 
آلليات اإلنشاء؛ آليات أعمال األساس؛ آليات حتطيم الكتل 
اإلمسنتية؛ آليات اهلندسة املدنية؛ آالت زراعية؛ اجلرافات انزالقية 
التوجيه لالستخدامات الزراعية؛ اسطواانت لآلالت؛ أجهزة حقن 

االحرتاق الداخلي؛ معدات اإلشعال حملركات الوقود حملركات 
عدا عن ما هو للمركبات )االحرتاق الداخلي؛ آالت قوة الدفع 

؛ فالتر احملركات وحمركات االحرتاق الداخلي؛ تروس ختفيض (الربية
السرعة بكوهنا قطع من آالت؛ أجهزة التحكم اهليدروليكية 

ي لآلالت، لآلالت واحملركات الرئيسية؛ أجهزة التحكم اهلوائ
احملركات وحمركات االحرتاق الداخلي؛ أجهزة التحكم اهليدروليكية 
لآلالت، احملركات وحمركات االحرتاق الداخلي؛ انقالت الطاقة 

؛ الكامات بكوهنا قطع (عدا ما كان للمركبات الربية)والرتوس 
؛ ممتصات الصدمات لآلالت [أجزاء آالت]آالت؛ أذرع التدوير

عدا عن ما )؛ أجهزة الكبح لآلالت (ركباتعدا عن ما هو للم)
؛ احللقات عدا عن املستخدمة للمركبات الربية (هو للمركبات
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؛ األوعية (قطع من آالت)؛ املرشحات (قطع من آالت)
؛ آالت [أجزاء آالت]؛ حمامل [أجزاء من آالت]االسطوانية 

شطف؛ أنظمة ميكانيكية لركن السيارات؛ آالت معاجلة املواد 
كية؛ طابعات األبعاد؛ املكانس الكهرابئية الروبوتية؛ البالستي

الروبوطات الصناعيه؛ أجهزة حتميل الروبوطات؛ آالت التحميل، 
؛ أجهزة النقل لتحميل وإفراغ احلمولة؛ (املعدالت)األوتوماتيكية 

اقطاب كهرابئية للحام؛ آالت تربية دودة القز؛ احملركات وحمركات 
(. ما كان للمركبات الربية ابستثناء)االحرتاق الداخلي 

هيونداي هيفي إندسرتيز  : أبسم 
 ، ليميتد .كو

In the name of: Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.  

، بانغي جينسوووينن ا  0111 :العنووو ا  
غووووووو ،   لسوووووووا ،  -رو، دونووووووو  دو -

 جمن رية ك ريه 
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  7777ب .ص 
 :
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  Trade Mark No.: 31980 38913:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 7 7 :يف الصنف 

  Date: 30/07/2017 33/37/7387 :التاريخ 
املضخات الكهرابئية لربك السباحة؛ الفراشي العاملة  : من اجل 
؛ آالت اخلتم امليكانيكية؛ آالت البيع (أجزاء من آالت)كهرابئيا 

؛ (معّدات حمطّات الوقود)ابلقطع النقدية؛ مضخات البنزين 
؛ أجهزة التحريك لفتح وإغالق أبواب (آالت)جزازات العشب 

توجيه؛ آالت الرتاص؛ الرافعات؛ املركبات؛ اجلرافات انزالقية ال
آالت التعامل مع البضائع؛ جرافات احلفر؛ مغارف جرافات احلفر؛ 

؛ اجلرافات؛ اجلرافات ذات (بولدوزرات)قطع احلفارات؛ جرافات 
املغارف األمامية واخللفية؛ اجلرافات ذات العجالت؛ مستلزمات 

طية ؛ السيور املطا[أجزاء آالت]اجلرافات ذات العجالت؛ عدد 
بكوهنا قطع لآلليات اإلنشاء الزاحفة ؛ وحدات احلماية من الغبار 
آلليات اإلنشاء؛ آليات أعمال األساس؛ آليات حتطيم الكتل 
اإلمسنتية؛ آليات اهلندسة املدنية؛ آالت زراعية؛ اجلرافات انزالقية 
التوجيه لالستخدامات الزراعية؛ اسطواانت لآلالت؛ أجهزة حقن 

االحرتاق الداخلي؛ معدات اإلشعال حملركات الوقود حملركات 
عدا عن ما هو للمركبات )االحرتاق الداخلي؛ آالت قوة الدفع 

؛ فالتر احملركات وحمركات االحرتاق الداخلي؛ تروس ختفيض (الربية
السرعة بكوهنا قطع من آالت؛ أجهزة التحكم اهليدروليكية 

ي لآلالت، لآلالت واحملركات الرئيسية؛ أجهزة التحكم اهلوائ
احملركات وحمركات االحرتاق الداخلي؛ أجهزة التحكم اهليدروليكية 
لآلالت، احملركات وحمركات االحرتاق الداخلي؛ انقالت الطاقة 

؛ الكامات بكوهنا قطع (عدا ما كان للمركبات الربية)والرتوس 
؛ ممتصات الصدمات لآلالت [أجزاء آالت]آالت؛ أذرع التدوير

عدا عن ما )؛ أجهزة الكبح لآلالت (ركباتعدا عن ما هو للم)
؛ احللقات عدا عن املستخدمة للمركبات الربية (هو للمركبات
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  Trade Mark No.: 31981 38918:م العالمة التجارية رق
  In Class: 12 87 :يف الصنف 

  Date: 30/07/2017 33/37/7387 :التاريخ 
كراسي املقعدين؛ مظالت اهلبوط؛ السكك املطاطية : من اجل 

للجرافات انزالقية التوجيه؛ مركبات اجلر؛ الشاحنات ذات 
الرافعات  الرافعات الشوكية؛ مضخات اهلواء للشاحنات ذات

الشوكية؛ املشعاعات للشاحنات ذات الرافعات الشوكية؛ واقيات 
الوحل للشاحنات ذات الرافعات الشوكية؛ العوادم للشاحنات 
ذات الرافعات الشوكية؛ كامتات الصوت للشاحنات ذات 
الرافعات الشوكية؛ إطارات لعجالت املركبات؛ أنظمة التعليق 

ت؛ جرارات لألغراض الزراعية؛ للمركبات؛ أنظمة الفرامل للمركبا
حمركات الديزل ملركبات اإلنشاءات؛ احملركات للمركبات الربية؛ 
املركبات احلربية للنقل؛ أبواب للمركبات؛ واقيات الصدمات 
للمركبات؛ أحزمة األمان لالستخدام يف املركبات؛ خزاانت الوقود 

غطية للمركبات؛ أغطية حمركات املركبات؛ هياكل جسم املركبات؛ أ
ملقاعد املركبات؛ عجالت توجيه املركبات؛ مقاعد للمركبات؛ 

. واقيات الوحل؛ األجهزة للنقل برا أو جوا أو حبرا
هيونداي هيفي إندسرتيز  : أبسم 

 ، ليميتد .كو
In the name of: Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.  

، بانغي جينسوووينن ا  0111 :العنووو ا  
غووووووو ،   لسوووووووا ،  -دورو، دونووووووو  -

 رية ك ريه جمن  
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  7777ب .ص 
 :
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اإلنشاءات؛ احملركات للمركبات الربية؛ املركبات احلربية 
ب للمركبات؛ واقيات الصدمات للمركبات؛ للنقل؛ أبوا

أحزمة األمان لالستخدام يف املركبات؛ خزاانت الوقود 
للمركبات؛ أذطية حمركات املركبات؛ هياكل جسم 
املركبات؛ أذطية ملقاعد املركبات؛ عجالت توجيه 
املركبات؛ مقاعد للمركبات؛ واقيات الوحل؛ األجهزة 

. للنقل برا أو جوا أو حبرا
هيونداي هيفي إندسرتيز  : أبسم 

 ، ليميتد .كو
In the name of: Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.  

ا ب نه نج نسووو نينا  1333 :العنوونا  
غووووونا ينلسوووووو  ا  -دي يا دينووووو  -

 جمين يو ين ي  
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 39  
 

  Trade Mark No.: 31982 30597:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 30/07/2017 31/12/7102 :التاريخ 
النب والشاي والكاكاو والسكر واالرز : من اجل 

والتابيوكا والساذو والنب االصطناعي الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر 

588

589

اإلنشاءات؛ احملركات للمركبات الربية؛ املركبات احلربية 
ب للمركبات؛ واقيات الصدمات للمركبات؛ للنقل؛ أبوا

أحزمة األمان لالستخدام يف املركبات؛ خزاانت الوقود 
للمركبات؛ أذطية حمركات املركبات؛ هياكل جسم 
املركبات؛ أذطية ملقاعد املركبات؛ عجالت توجيه 
املركبات؛ مقاعد للمركبات؛ واقيات الوحل؛ األجهزة 

. للنقل برا أو جوا أو حبرا
هيونداي هيفي إندسرتيز  : أبسم 

 ، ليميتد .كو
In the name of: Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.  

ا ب نه نج نسووو نينا  1333 :العنوونا  
غووووونا ينلسوووووو  ا  -دي يا دينووووو  -

 جمين يو ين ي  
 -سااب وشركاهم للملكية الفكرية  :عنوان التبليغ 

 البرية  1127ب .ص 
 :

 

 39  
 

  Trade Mark No.: 31982 30597:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 30/07/2017 31/12/7102 :التاريخ 
النب والشاي والكاكاو والسكر واالرز : من اجل 

والتابيوكا والساذو والنب االصطناعي الدقيق 
واملستحضرات املصنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر 

واحللوايت واحللوايت املثلجة عسل النحل والعسل 
ومسحوق اخلبيز امللح واخلردل .االسود اخلمرية 

/ البهارات ، الثلج(التوابل)الصلصات .واخلل
شركة ابريستا للمطاعم : أبسم 

 واالستثمارات 
In the name of: Sharket Barista Lil Mtaam W IL 
estethmarat  

يووووووووورج  ا     - ا     :العنووووووووونا  
  0ط -الت   ا 

:  رام هللا، برج رام اللع  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31985 30599:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 31/07/2017 30/12/7102 :التاريخ 
روائح معطرة وعطور؛ مواد تواليت ومواد : من اجل 

العناية الشخصية؛ الصابون ومستحضرات االستحمام 
والشامبو ومكيفات الشعر؛ مستحضرات العناية 
ابلشعر؛ مستحضرات العناية ابلبشرة أو اجللد، 

لعناية من الشمس مستحضرات جتميل؛ مستحضرات ا

واحللوايت واحللوايت املثلجة عسل النحل والعسل 
ومسحوق اخلبيز امللح واخلردل .االسود اخلمرية 

/ البهارات ، الثلج(التوابل)الصلصات .واخلل
شركة ابريستا للمطاعم : أبسم 

 واالستثمارات 
In the name of: Sharket Barista Lil Mtaam W IL 
estethmarat  

يووووووووورج  ا     - ا     :العنووووووووونا  
  0ط -الت   ا 

:  رام هللا، برج رام اللع  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31985 30599:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 31/07/2017 30/12/7102 :التاريخ 
روائح معطرة وعطور؛ مواد تواليت ومواد : من اجل 

العناية الشخصية؛ الصابون ومستحضرات االستحمام 
والشامبو ومكيفات الشعر؛ مستحضرات العناية 
ابلشعر؛ مستحضرات العناية ابلبشرة أو اجللد، 

لعناية من الشمس مستحضرات جتميل؛ مستحضرات ا

واحللوايت واحللوايت املثلجة عسل النحل والعسل 
ومسحوق اخلبيز امللح واخلردل .االسود اخلمرية 

/ البهارات ، الثلج(التوابل)الصلصات .واخلل
شركة ابريستا للمطاعم : أبسم 

 واالستثمارات 
In the name of: Sharket Barista Lil Mtaam W IL 
estethmarat  

يووووووووورج  ا     - ا     :العنووووووووونا  
  0ط -الت   ا 

:  رام هللا، برج رام اللع  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 7  
 

  Trade Mark No.: 31985 30599:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 31/07/2017 30/12/7102 :التاريخ 
روائح معطرة وعطور؛ مواد تواليت ومواد : من اجل 

العناية الشخصية؛ الصابون ومستحضرات االستحمام 
والشامبو ومكيفات الشعر؛ مستحضرات العناية 
ابلشعر؛ مستحضرات العناية ابلبشرة أو اجللد، 

لعناية من الشمس مستحضرات جتميل؛ مستحضرات ا
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وتسمري اجللد؛ زيوت عطرية؛ املكياج؛ مستحضرات 
ازالة املكياج؛ الرموش واحلواجب الصناعية؛ مواد 
الصقة للصق الرموش واحلواجب الصناعية؛ االظافر 
الصناعية؛ مواد الصقة للصق االظافرالصناعية؛ مربد 
لالظافر؛ مستحضرات احلالقة وازالة الشعر؛ 

و؛ مستحضرات لتنظيف فراشي مستحضرات تعطري اجل
التجميل 

شركة الكاترينا انتشورال : أبسم 
 بيويت ملستحضرات التجميل 

In the name of: Al Catrina Natural beauty Co. for 
Cosmetic preparations  

/ ي وووو  لحووووا / فلسوووو، ر  :العنوووونا  
 الخل    –ع    القدس 

شارع القدس / بيت حلم / فلسطني  :عنوان التبليغ 
 اخلليل  –

 :

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31986 30596:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 31/07/2017 30/12/7102 :التاريخ 
مواد , الدهاانت والورنيش طلالءات اللك : من اجل 

, الوقاية من الصدا ومواد حفظ اخلشب من التلف 
راتنج طبيعي خام , مواد تثبيت االلوان , مواد التلوين 

معادن يف شكل رقائق او مسحوق الستخدام , 

وتسمري اجللد؛ زيوت عطرية؛ املكياج؛ مستحضرات 
ازالة املكياج؛ الرموش واحلواجب الصناعية؛ مواد 
الصقة للصق الرموش واحلواجب الصناعية؛ االظافر 
الصناعية؛ مواد الصقة للصق االظافرالصناعية؛ مربد 
لالظافر؛ مستحضرات احلالقة وازالة الشعر؛ 

و؛ مستحضرات لتنظيف فراشي مستحضرات تعطري اجل
التجميل 

شركة الكاترينا انتشورال : أبسم 
 بيويت ملستحضرات التجميل 

In the name of: Al Catrina Natural beauty Co. for 
Cosmetic preparations  

/ ي وووو  لحووووا / فلسوووو، ر  :العنوووونا  
 الخل    –ع    القدس 

شارع القدس / بيت حلم / فلسطني  :عنوان التبليغ 
 اخلليل  –

 :

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31986 30596:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 31/07/2017 30/12/7102 :التاريخ 
مواد , الدهاانت والورنيش طلالءات اللك : من اجل 

, الوقاية من الصدا ومواد حفظ اخلشب من التلف 
راتنج طبيعي خام , مواد تثبيت االلوان , مواد التلوين 

معادن يف شكل رقائق او مسحوق الستخدام , 

590

وتسمري اجللد؛ زيوت عطرية؛ املكياج؛ مستحضرات 
ازالة املكياج؛ الرموش واحلواجب الصناعية؛ مواد 
الصقة للصق الرموش واحلواجب الصناعية؛ االظافر 
الصناعية؛ مواد الصقة للصق االظافرالصناعية؛ مربد 
لالظافر؛ مستحضرات احلالقة وازالة الشعر؛ 

و؛ مستحضرات لتنظيف فراشي مستحضرات تعطري اجل
التجميل 

شركة الكاترينا انتشورال : أبسم 
 بيويت ملستحضرات التجميل 

In the name of: Al Catrina Natural beauty Co. for 
Cosmetic preparations  

/ ي وووو  لحووووا / فلسوووو، ر  :العنوووونا  
 الخل    –ع    القدس 

شارع القدس / بيت حلم / فلسطني  :عنوان التبليغ 
 اخلليل  –

 :

 

 3  
 

  Trade Mark No.: 31986 30596:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 2 7 :يف الصنف 

  Date: 31/07/2017 30/12/7102 :التاريخ 
مواد , الدهاانت والورنيش طلالءات اللك : من اجل 

, الوقاية من الصدا ومواد حفظ اخلشب من التلف 
راتنج طبيعي خام , مواد تثبيت االلوان , مواد التلوين 

معادن يف شكل رقائق او مسحوق الستخدام , 
. الدهانني وفنيي الديكور وعمال الطباعة والفنانني 

  In the name of: mohammad ali soliman zyoud دمحم علي سليمان زيود : أبسم 
 -جنوو ر  -الضوفو الهر  وو  :العنونا  

 ع    ن يلال 
شارع  -جنني  -الضفة الغربية  :عنوان التبليغ 

 انبلس 
 :

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31987 30592:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 31/07/2017 30/12/7102 :التاريخ 
الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال : من اجل 

. وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة العميد للتسويق : أبسم 

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

 ا    يال  ووووووورة عووووووو     :العنووووووونا  
 / اال س ل دم  ة دشت   

:   1955505052جوال  :عنوان التبليغ 

 

 0 
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591

592

. الدهانني وفنيي الديكور وعمال الطباعة والفنانني 
  In the name of: mohammad ali soliman zyoud دمحم علي سليمان زيود : أبسم 

 -جنوو ر  -الضوفو الهر  وو  :العنونا  
 ع    ن يلال 

شارع  -جنني  -الضفة الغربية  :عنوان التبليغ 
 انبلس 

 :

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31987 30592:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 31/07/2017 30/12/7102 :التاريخ 
الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال : من اجل 

. وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة العميد للتسويق : أبسم 

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

 ا    يال  ووووووورة عووووووو     :العنووووووونا  
 / اال س ل دم  ة دشت   

:   1955505052جوال  :عنوان التبليغ 

 

 0 

. الدهانني وفنيي الديكور وعمال الطباعة والفنانني 
  In the name of: mohammad ali soliman zyoud دمحم علي سليمان زيود : أبسم 

 -جنوو ر  -الضوفو الهر  وو  :العنونا  
 ع    ن يلال 

شارع  -جنني  -الضفة الغربية  :عنوان التبليغ 
 انبلس 

 :

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 31987 30592:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 31/07/2017 30/12/7102 :التاريخ 
الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال : من اجل 

. وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة العميد للتسويق : أبسم 

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

 ا    يال  ووووووورة عووووووو     :العنووووووونا  
 / اال س ل دم  ة دشت   

:   1955505052جوال  :عنوان التبليغ 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31991 30550:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :الصنف يف 

  Date: 31/07/2017 30/12/7102 :التاريخ 
تبغ التدخني، , التبغ املصنع او ذري املصنع: من اجل 

التبغ امللفوف يدواي، التبغ املمضوغ، تبغ , تبغ الغليون
السيجار، , السجائر، السجائر االلكرتونية, صنوص

السيجاريليوس، تبغ السعوط، ادوات املدخنني الداخلة 
، ورق السجائر، اانبيب السجائر 31يف الصنف 

والكربيت 
جيه يت انرتانشيوانل اس : أبسم 

 ايه 
In the name of: JT International SA  

,  ادجوووووو ف - ي يوووووو ي  2 :العنوووووونا  
 سنيسرا , جن ف 1232

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 9  
 

 

  Trade Mark No.: 31991 30550:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :الصنف يف 

  Date: 31/07/2017 30/12/7102 :التاريخ 
تبغ التدخني، , التبغ املصنع او ذري املصنع: من اجل 

التبغ امللفوف يدواي، التبغ املمضوغ، تبغ , تبغ الغليون
السيجار، , السجائر، السجائر االلكرتونية, صنوص

السيجاريليوس، تبغ السعوط، ادوات املدخنني الداخلة 
، ورق السجائر، اانبيب السجائر 31يف الصنف 

والكربيت 
جيه يت انرتانشيوانل اس : أبسم 

 ايه 
In the name of: JT International SA  

,  ادجوووووو ف - ي يوووووو ي  2 :العنوووووونا  
 سنيسرا , جن ف 1232

/  :عنوان التبليغ 
  

 :

 

 9  
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  Trade Mark No.: 31992 30557:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 31/07/2017 30/12/7102 :التاريخ 
األجهزة واألدوات العلمية واملالحية : من اجل 

وأدوات التصوير الفوتوذرايف واملساحية وأجهزة 
والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

واإلنقاذ ( اإلشراف)والقياس واإلشارة واملراقبة 
والتعليم؛ أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو حتويل أو 
تكثيف أو تنظيم أو التحكم يف الطاقة الكهرابئية؛ 

صور؛ أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو ال
حامالت بياانت مغناطيسية؛ أقراص تسجيل؛ أقراص 
مدجمة، أقراص فيديوية رقمية وذريها من وسائط 
التسجيل الرقمية؛ آالت حاسبة، معدات معاجلة 
البياانت؛ هواتف نقالة؛ هواتف خلوية؛ هواتف ذكية؛ 
هواتف السلكية؛ ساعات ذكية؛ أجهزة اتصاالت 

يوت لوحية؛ السلكية؛ أجهزة كمبيوتر؛ أجهزة كمب
أجهزة  ]أجهزة كمبيوتر حممولة؛ حمطات العمل 

؛ حمطات العمل للهواتف النقالة؛ أجهزة [كمبيوتر
املودم للكمبيوتر ؛ أجهزة املودم ملشغالت ومضية 

؛ كابل مودم؛ ()للنواقل املتسلسلة املشرتكة 
خوادم الكمبيوتر؛ أجهزة توجيه الشبكات؛ حماور 

األقراص الصلبة اخلارجية شبكات الكمبيوتر؛ حمركات 
كهرابئية؛ بواابت ( مهايئات)للكمبيوتر؛ حموالت 

اإلنرتنت؛ أجهزة ختزين البياانت، وخباصة ذاكرة فالش، 
بطاقات الياكرة الرقمية املؤمنة؛ لوحات مفاتيح 

؛ قواعد [ألجهزة الكمبيوتر]؛ فأرة [ألجهزة الكمبيوتر]

593

 5  
 

  Trade Mark No.: 31992 29113:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 1 :يف الصنف 

  Date: 31/07/2017 29/70/3790 :التاريخ 
األجهزة واألدوات العلمية واملالحية واملساحية : من اجل 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرايف والسينمائي واألجهزة 
وأدوات الوزن والقياس واإلشارة واملراقبة  واألدوات البصرية

واإلنقاذ والتعليم؛ أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو ( اإلشراف)
حتويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم يف الطاقة الكهرابئية؛ 
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور؛ حامالت 
بياانت مغناطيسية؛ أقراص تسجيل؛ أقراص مدجمة، أقراص 

يديوية رقمية وغريها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آالت ف
حاسبة، معدات معاجلة البياانت؛ هواتف نقالة؛ هواتف خلوية؛ 
هواتف ذكية؛ هواتف السلكية؛ ساعات ذكية؛ أجهزة اتصاالت 
السلكية؛ أجهزة كمبيوتر؛ أجهزة كمبيوت لوحية؛ أجهزة كمبيوتر 

طات العمل ؛ حم[أجهزة كمبيوتر]حممولة؛ حمطات العمل 
للهواتف النقالة؛ أجهزة املودم للكمبيوتر ؛ أجهزة املودم 

؛ كابل ()ملشغالت ومضية للنواقل املتسلسلة املشرتكة 
مودم؛ خوادم الكمبيوتر؛ أجهزة توجيه الشبكات؛ حماور شبكات 
الكمبيوتر؛ حمركات األقراص الصلبة اخلارجية للكمبيوتر؛ حموالت 

واابت اإلنرتنت؛ أجهزة ختزين البياانت، كهرابئية؛ ب( مهايئات)
وخباصة ذاكرة فالش، بطاقات الذاكرة الرقمية املؤمنة؛ لوحات 

؛ قواعد [ألجهزة الكمبيوتر]؛ فأرة [ألجهزة الكمبيوتر]مفاتيح 
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؛ [معدات معاجلة بياانت]؛ ماسحات [ألجهزة الكمبيوتر]تثبيت 
األبعاد؛ املاسحات الضوئية ثالثية األبعاد؛ طابعات ثالثية 

مساعات األذن؛ أجهزة لتدفق حمتوى الوسائط عرب الشبكات 
الالسلكية احمللية، وخباصة صناديق تدفق الوسائط وقضبان تدفق 
الوسائط؛ مساعات خارجية؛ مساعات للهواتف؛ مساعات 

هواتف ]السلكية؛ قواعد حمطات اهلواتف النقالة؛ قواعد تثبيت 
ع االفرتاضي؛ مساعات الواقع ؛ مساعات األذن؛ أجهزة الواق[نقالة

االفرتاضي؛ برجميات الواقع االفرتاضي؛ نظارات ثالثية األبعاد؛ 
أجهزة قابلة لالرتداء ملراقبة اللياقة البدنية؛ علب للهواتف 
الذكية؛ علب ألجهزة الكمبيوتر، أغطية للهواتف الذكية؛ أغطية 

قالة ألجهزة الكمبيوتر اللوحية؛ واقيات شاشة عرض اهلواتف الن
لعرض األفالم؛ بطارايت كهرابئية؛ أجهزة شحن البطارايت؛ 

؛ برجميات تشغيل؛ برجميات [حزم الطاقة]مراكم كهرابئية 
؛ تطبيقات برجميات الكمبيوتر القابلة للتنزيل؛ برامج [مسجلة]

؛ برجميات وتطبيقات ألجهزة [برجميات قابلة للتنزيل]كمبيوتر 
بعد لفتح وإغالق أبواب  اهلواتف النقالة؛ جهاز التحكم عن

السيارة؛ حملالت حمرك السيارة احملوسبة؛ مشغالت الفيديو 
الرقمية داخل السيارة؛ كامريات لوحة القيادة؛ كامريات للرؤية 

أجهزة كمبيوتر على ]اخللفية للسيارات؛ أجهزة مالحة للمركبات 
؛ أجهزة قياس ضغط اهلواء يف اإلطارات؛ مؤشرات [منت املركبة

تيكية تبني اخنفاض الضغط يف إطارات املركبات؛ أجهزة أوتوما
راديو للمركبات؛ لوحات متأرجحة كهرابئية؛ أطقم بدون مقابض 

؛ مكربات مسعية؛ [للتصوير الفوتوغرايف]للهواتف؛ كامريات 
مكربات صوت السلكية إلكرتونية حممولة؛ وحدات شحن 
السلكية للهواتف النقالة لالستخدام مع منصات الشحن 
الالسلكية؛ منصات شحن السلكية؛ منصات لوحة القيادة 

؛ ؛ مشغالت للهواتف النقالة؛ مشغالت 
مشغالت أقراص الفيديو الرقمية، مشغالت الفيديو الرقمية؛ 
مسجالت الفيديو الرقمية؛ أجهزة تلفزيون؛ أجهزة استقبال 

( مهايئات)وتوزيع الشحنة؛ أجهزة عرض فيديوية؛ حموالت 
أجهزة شحن للمعدات القابلة إلعادة الشحن؛ ألواح الطاقة؛ 

مشسية إلنتاج الكهرابء؛ أدوات واقية من التغري املفاجئ يف 
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الفلطية؛ شرائط القدرة مع مآخذ ميكن نقلها؛ أسالك متديد 
؛ كبالت  ()مسعية -القدرة الكهرابئية؛ أسالك صوتية

؛ موصالت وكبالت لنواقل [كهرابئية]كهرابئية؛ موصالت 
( مهايئات)؛ حموالت والصوت واإليثرنت و  

إلكرتونية؛ وحدات حتكم السلكية للمراقبة عن بُعد والسيطرة 
على وظيفة وحالة األجهزة أو األنظمة الكهرابئية واإللكرتونية 

للمقود [ كهرابئية]وامليكانيكية األخرى؛ لوحات التحكم 
ب الفيديو؛ لالستخدام مع أجهزة الكمبيوتر، وغريها من ألعا

زة ملراقبة ھزة ملراقبة األطفال الرضع؛ موازين؛ أجھأج
حليواانت؛ نظام احليواانت األليفة؛ أطواق الكرتونية لتدريب ا

سياج السلكي للحيواانت؛ أجهزة مراقبة كهرابئية؛ ضوابط ستائر 
؛ أجهزة حتكم عن بُعد للتحكم يف املنتجات [كهرابئية]مضلعة 

م عن بُعد لستائر النوافذ؛ أجهزة قياس، اإللكرتونية؛ أجهزة حتك
وخباصة عدادات اجلسيمات وكاشفات اثين أكسيد الكربون 
وأجهزة الكشف عن الدخان؛ أجهزة إنذار ضد احلريق؛ 

أجهزة قياس الضغط )؛ ابرومرتات (منظمات احلرارة)ثريموستات 
؛ أجهزة قياس رطوبة اجلو؛ أجهزة قياس واستشعار درجة (اجلوي

أجهزة إنذار للكشف عن تسرب املياه؛ حمطات رصد  احلرارة ؛
جوي رقمية؛ موازين احلرارة الرقمية، ليست ألغراض طبية، 

[ منظمات]أقفال كهرابئية؛ أجهزة حتكم يف اإلضاءة؛ خافتات 
للضوء؛ أضواء الليل الكهرابئية؛ كامريات اجلرس؛ [ كهرابئية]

زة استشعار أجهزة استشعار لألبواب والنوافذ الكهرابئية؛ أجه
احلركة؛ أجهزة إنذار صوتية؛ أجهزة األمان واإلنذار؛ ( جمسات)

أجهزة مالحية لألقمار الصناعية؛ معدات مالحية؛ بوصالت 
ألجهزة املالحة؛ [ ]اجتاهية؛ أنظمة حتديد املواقع العاملية 
؛ منارات مضيئة؛ []أجهزة تتبع وحتديد املواقع العاملية 

؛ إطارات صور رقمية؛ كامريات ميكن ارتدائها مناظري ثنائية رقمية
على اجلسم؛ ملحقات كامريات ميكن ارتدائها على اجلسم 
وخباصة كابالت توصيل، مثبتات األغطية الواقية،أحزمة الكتف، 
مثبتات زجاج املركبات األمامي، شواحن مشغالت ومضية 

الصغرية، حافظات حممولة، ( )للنواقل املتسلسلة املشرتكة 
واحن متعددة الوحدات، بطارايت، منصات شحن البطارايت، ش
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مثبتات للوقايه من الشمس، مساعة استقبال فقط؛ ميكروفوانت؛ 
حمطات راديوية ثنائية االجتاه؛ أجهزة تكرار راديوية ثنائية االجتاه؛ 

مفتاح اضغط / ملحقات راديوية ثنائية االجتاه وخباصة زر 
طارايت قابلة إلعادة ، مساعات، ب()السلكي للتحدث 

الشحن، مساعات أذن مستقبلة، ألواح واقية، منصات حائط، 
منصات املكاتب، مشابك أحزمة، حقائب نقل، ميكروفوانت، 
وصالت للشحن على احلائط؛ بواابت توصيل بيين للسماح 

( )لنظام الراديو لالتصال بشبكة هاتفية عمومية تبديلية 
؛ أجهزة ومعدات تشفري ()ف أو لنظام مركز سنرتال اهلوات

البياانت؛ أجهزة نداء السلكي؛ أنظمة كابالت راديوية ثنائية 
االجتاه؛ لوحات مفاتيح إرسال راديوي لالستخدام التجاري أو 
السالمة العامة؛ لوحات مفاتيح نظام راديوية ثنائية االجتاه 
لالرسال الالسلكي؛ أنظمة اتصاالت سلكية والسلكية 

؛ عتاد ()بط احملاداثت الصوتية عرب اإلنرتنت لربوتوكول ر 
نظام راديوي للمكتب يستخدم يف السالمة العامة؛ بنية حتتية 

حممولة لضمان بث مشهد فيديوي (  لتطور طويل األجل)
للواقعة؛ معدات طرفية عن بُعد للمراقبة واإلشراف وحيازة 

ية؛  الستخدامها يف اإلعدادات الصناع( )املعلومات 
. كتيبات التعليمات يف شكل إلكرتوين

موتوروال تريدمارك : أبسم 
 هولدنغز، إل إل سي 

In the name of: Motorola Trademark Holdings, LLC  

ميرتشوووايزا   . دبليووو  222 :العنووو ا  
شيكاغ ،  0011مارت بالزا ، س يت 

،ال اليووووات الة  ووووز   61606إلينوووو   
 . االمريكية

ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 
 فلسطني  -انبلس 391

 :
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  Trade Mark No.: 31993 30553:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 9 5 :يف الصنف 

  Date: 31/07/2017 30/12/7102 :التاريخ 
األجهزة واألدوات العلمية واملالحية : من اجل 

واملساحية وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوذرايف 
والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن 

واإلنقاذ ( اإلشراف)والقياس واإلشارة واملراقبة 
والتعليم؛ أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو حتويل أو 
تكثيف أو تنظيم أو التحكم يف الطاقة الكهرابئية؛ 
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور؛ 

ة؛ أقراص تسجيل؛ أقراص حامالت بياانت مغناطيسي
مدجمة، أقراص فيديوية رقمية وذريها من وسائط 
التسجيل الرقمية؛ آالت حاسبة، معدات معاجلة 
البياانت؛ هواتف نقالة؛ هواتف خلوية؛ هواتف ذكية؛ 
هواتف السلكية؛ ساعات ذكية؛ أجهزة اتصاالت 
السلكية؛ أجهزة كمبيوتر؛ أجهزة كمبيوت لوحية؛ 

أجهزة  ]مولة؛ حمطات العمل أجهزة كمبيوتر حم
؛ حمطات العمل للهواتف النقالة؛ أجهزة [كمبيوتر

املودم للكمبيوتر ؛ أجهزة املودم ملشغالت ومضية 
؛ كابل مودم؛ ()للنواقل املتسلسلة املشرتكة 

594

 
 

  Trade Mark No.: 31993 29112:مة التجارية رقم العال
  In Class: 9 1 :يف الصنف 

  Date: 31/07/2017 29/70/3790 :التاريخ 
األجهزة واألدوات العلمية واملالحية واملساحية : من اجل 

وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرايف والسينمائي واألجهزة 
والقياس واإلشارة واملراقبة  واألدوات البصرية وأدوات الوزن

واإلنقاذ والتعليم؛ أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو ( اإلشراف)
حتويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم يف الطاقة الكهرابئية؛ 
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور؛ حامالت 
بياانت مغناطيسية؛ أقراص تسجيل؛ أقراص مدجمة، أقراص 

وغريها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آالت فيديوية رقمية 
حاسبة، معدات معاجلة البياانت؛ هواتف نقالة؛ هواتف خلوية؛ 
هواتف ذكية؛ هواتف السلكية؛ ساعات ذكية؛ أجهزة اتصاالت 
السلكية؛ أجهزة كمبيوتر؛ أجهزة كمبيوت لوحية؛ أجهزة كمبيوتر 

؛ حمطات العمل [أجهزة كمبيوتر]حممولة؛ حمطات العمل 
هواتف النقالة؛ أجهزة املودم للكمبيوتر ؛ أجهزة املودم لل

؛ كابل ()ملشغالت ومضية للنواقل املتسلسلة املشرتكة 
مودم؛ خوادم الكمبيوتر؛ أجهزة توجيه الشبكات؛ حماور شبكات 
الكمبيوتر؛ حمركات األقراص الصلبة اخلارجية للكمبيوتر؛ حموالت 

ت؛ أجهزة ختزين البياانت، كهرابئية؛ بواابت اإلنرتن( مهايئات)
وخباصة ذاكرة فالش، بطاقات الذاكرة الرقمية املؤمنة؛ لوحات 
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؛ قواعد [ألجهزة الكمبيوتر]؛ فأرة [ألجهزة الكمبيوتر]مفاتيح 
؛ [معدات معاجلة بياانت]؛ ماسحات [ألجهزة الكمبيوتر]تثبيت 

املاسحات الضوئية ثالثية األبعاد؛ طابعات ثالثية األبعاد؛ 
ات األذن؛ أجهزة لتدفق حمتوى الوسائط عرب الشبكات مساع

الالسلكية احمللية، وخباصة صناديق تدفق الوسائط وقضبان تدفق 
الوسائط؛ مساعات خارجية؛ مساعات للهواتف؛ مساعات 

هواتف ]السلكية؛ قواعد حمطات اهلواتف النقالة؛ قواعد تثبيت 
مساعات الواقع ؛ مساعات األذن؛ أجهزة الواقع االفرتاضي؛ [نقالة

االفرتاضي؛ برجميات الواقع االفرتاضي؛ نظارات ثالثية األبعاد؛ 
أجهزة قابلة لالرتداء ملراقبة اللياقة البدنية؛ علب للهواتف 
الذكية؛ علب ألجهزة الكمبيوتر، أغطية للهواتف الذكية؛ أغطية 
ألجهزة الكمبيوتر اللوحية؛ واقيات شاشة عرض اهلواتف النقالة 

فالم؛ بطارايت كهرابئية؛ أجهزة شحن البطارايت؛ لعرض األ
؛ برجميات تشغيل؛ برجميات [حزم الطاقة]مراكم كهرابئية 

؛ تطبيقات برجميات الكمبيوتر القابلة للتنزيل؛ برامج [مسجلة]
؛ برجميات وتطبيقات ألجهزة [برجميات قابلة للتنزيل]كمبيوتر 

الق أبواب اهلواتف النقالة؛ جهاز التحكم عن بعد لفتح وإغ
السيارة؛ حملالت حمرك السيارة احملوسبة؛ مشغالت الفيديو 
الرقمية داخل السيارة؛ كامريات لوحة القيادة؛ كامريات للرؤية 

أجهزة كمبيوتر على ]اخللفية للسيارات؛ أجهزة مالحة للمركبات 
؛ أجهزة قياس ضغط اهلواء يف اإلطارات؛ مؤشرات [منت املركبة

فاض الضغط يف إطارات املركبات؛ أجهزة أوتوماتيكية تبني اخن
راديو للمركبات؛ لوحات متأرجحة كهرابئية؛ أطقم بدون مقابض 

؛ مكربات مسعية؛ [للتصوير الفوتوغرايف]للهواتف؛ كامريات 
مكربات صوت السلكية إلكرتونية حممولة؛ وحدات شحن 
السلكية للهواتف النقالة لالستخدام مع منصات الشحن 

صات شحن السلكية؛ منصات لوحة القيادة الالسلكية؛ من
؛ ؛ مشغالت للهواتف النقالة؛ مشغالت 

مشغالت أقراص الفيديو الرقمية، مشغالت الفيديو الرقمية؛ 
مسجالت الفيديو الرقمية؛ أجهزة تلفزيون؛ أجهزة استقبال 

( مهايئات)وتوزيع الشحنة؛ أجهزة عرض فيديوية؛ حموالت 
عدات القابلة إلعادة الشحن؛ ألواح الطاقة؛ أجهزة شحن للم
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مشسية إلنتاج الكهرابء؛ أدوات واقية من التغري املفاجئ يف 
الفلطية؛ شرائط القدرة مع مآخذ ميكن نقلها؛ أسالك متديد 

؛ كبالت  ()مسعية -القدرة الكهرابئية؛ أسالك صوتية
؛ موصالت وكبالت لنواقل [كهرابئية]كهرابئية؛ موصالت 

( مهايئات)؛ حموالت يثرنت و والصوت واإل 
إلكرتونية؛ وحدات حتكم السلكية للمراقبة عن بُعد والسيطرة 
على وظيفة وحالة األجهزة أو األنظمة الكهرابئية واإللكرتونية 

للمقود [ كهرابئية]وامليكانيكية األخرى؛ لوحات التحكم 
لالستخدام مع أجهزة الكمبيوتر، وغريها من ألعاب الفيديو؛ 

زة ملراقبة ھزة ملراقبة األطفال الرضع؛ موازين؛ أجھأج
احليواانت األليفة؛ أطواق الكرتونية لتدريب احليواانت؛ نظام 
سياج السلكي للحيواانت؛ أجهزة مراقبة كهرابئية؛ ضوابط ستائر 

ات ؛ أجهزة حتكم عن بُعد للتحكم يف املنتج[كهرابئية]مضلعة 
ائر النوافذ؛ أجهزة قياس، اإللكرتونية؛ أجهزة حتكم عن بُعد لست

وخباصة عدادات اجلسيمات وكاشفات اثين أكسيد الكربون 
وأجهزة الكشف عن الدخان؛ أجهزة إنذار ضد احلريق؛ 

أجهزة قياس الضغط )؛ ابرومرتات (منظمات احلرارة)ثريموستات 
؛ أجهزة قياس رطوبة اجلو؛ أجهزة قياس واستشعار درجة (اجلوي

للكشف عن تسرب املياه؛ حمطات رصد احلرارة ؛ أجهزة إنذار 
جوي رقمية؛ موازين احلرارة الرقمية، ليست ألغراض طبية، 

[ منظمات]أقفال كهرابئية؛ أجهزة حتكم يف اإلضاءة؛ خافتات 
للضوء؛ أضواء الليل الكهرابئية؛ كامريات اجلرس؛ [ كهرابئية]

أجهزة استشعار لألبواب والنوافذ الكهرابئية؛ أجهزة استشعار 
احلركة؛ أجهزة إنذار صوتية؛ أجهزة األمان واإلنذار؛ ( ساتجم)

أجهزة مالحية لألقمار الصناعية؛ معدات مالحية؛ بوصالت 
ألجهزة املالحة؛ [ ]اجتاهية؛ أنظمة حتديد املواقع العاملية 
؛ منارات مضيئة؛ []أجهزة تتبع وحتديد املواقع العاملية 

رقمية؛ كامريات ميكن ارتدائها مناظري ثنائية رقمية؛ إطارات صور 
على اجلسم؛ ملحقات كامريات ميكن ارتدائها على اجلسم 
وخباصة كابالت توصيل، مثبتات األغطية الواقية،أحزمة الكتف، 
مثبتات زجاج املركبات األمامي، شواحن مشغالت ومضية 

الصغرية، حافظات حممولة، ( )للنواقل املتسلسلة املشرتكة 
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لوحدات، بطارايت، منصات شحن البطارايت، شواحن متعددة ا
مثبتات للوقايه من الشمس، مساعة استقبال فقط؛ ميكروفوانت؛ 
حمطات راديوية ثنائية االجتاه؛ أجهزة تكرار راديوية ثنائية االجتاه؛ 

مفتاح اضغط / ملحقات راديوية ثنائية االجتاه وخباصة زر 
إلعادة ، مساعات، بطارايت قابلة ()السلكي للتحدث 

الشحن، مساعات أذن مستقبلة، ألواح واقية، منصات حائط، 
منصات املكاتب، مشابك أحزمة، حقائب نقل، ميكروفوانت، 
وصالت للشحن على احلائط؛ بواابت توصيل بيين للسماح 

( )لنظام الراديو لالتصال بشبكة هاتفية عمومية تبديلية 
ة ومعدات تشفري ؛ أجهز ()أو لنظام مركز سنرتال اهلواتف 

البياانت؛ أجهزة نداء السلكي؛ أنظمة كابالت راديوية ثنائية 
االجتاه؛ لوحات مفاتيح إرسال راديوي لالستخدام التجاري أو 
السالمة العامة؛ لوحات مفاتيح نظام راديوية ثنائية االجتاه 
لالرسال الالسلكي؛ أنظمة اتصاالت سلكية والسلكية 

؛ عتاد ()الصوتية عرب اإلنرتنت لربوتوكول ربط احملاداثت 
نظام راديوي للمكتب يستخدم يف السالمة العامة؛ بنية حتتية 

حممولة لضمان بث مشهد فيديوي (  لتطور طويل األجل)
للواقعة؛ معدات طرفية عن بُعد للمراقبة واإلشراف وحيازة 

الستخدامها يف اإلعدادات الصناعية؛  ( )املعلومات 
. تعليمات يف شكل إلكرتوينكتيبات ال
موتوروال تريدمارك : أبسم 

 هولدنغز، إل إل سي 
In the name of: Motorola Trademark Holdings, LLC  

ميرتشوووايزا   . دبليووو  222 :العنووو ا  
شيكاغ ،  0011مارت بالزا ، س يت 

،ال اليووووات الة  ووووز   61606إلينوووو   
 . االمريكية

ب .مساس للملكيه الفكريه ص :عنوان التبليغ 
 فلسطني  -انبلس 391

 :
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  Trade Mark No.: 31996 30556:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 01/08/2017 10/19/7102 :التاريخ 
خدمات توفري األطعمة واملشروابت ، االيواء : من اجل 
املؤقت 
شركة مطاعم وحلوايت : أبسم 

 فانيال مسامهة خصوصية 
In the name of: Sharekat Mataeam Wa halawyat Vanilla 
Mosahama Khososiya  

 ا    الم سوووو ن  عوووو     :العنوووونا  
 فندق ال راند ب  و 

عمارة انور -شارع النهضة -البرية  :عنوان التبليغ 
 الطابق الثاين -عقل للسياحة والسفر 

 :

 

 0 
 

موتوروال تريدمارك : أبسم 
 هولدنغز، إل إل سي 

In the name of: Motorola Trademark Holdings, LLC  

م رتشووو ندايز . ديل ووون 222 :العنووونا  
ع ك غنا  1233م  ت بحيا ا سني  

االنال وووو ت المتحوووودة  63651هل نوووونا 
 . االمريك و

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

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31995 30559:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :الصنف يف 

  Date: 01/08/2017 10/19/7102 :التاريخ 
الشيبس املصنوع من البطاطا : من اجل 

  In the name of: Halawani Industrial Company شركة حلواين الصناعية : أبسم 
: ب.ص-سوووووح ب-اال د  :العنووووونا  

215-11511  
انبلس، عمارة جالرياي -شركة فراس  :عنوان التبليغ 

  269. ب. سنرت، ص
 :

 

595

596

موتوروال تريدمارك : أبسم 
 هولدنغز، إل إل سي 

In the name of: Motorola Trademark Holdings, LLC  

م رتشووو ندايز . ديل ووون 222 :العنووونا  
ع ك غنا  1233م  ت بحيا ا سني  

االنال وووو ت المتحوووودة  63651هل نوووونا 
 . االمريك و

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

 :

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 31995 30559:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :الصنف يف 

  Date: 01/08/2017 10/19/7102 :التاريخ 
الشيبس املصنوع من البطاطا : من اجل 

  In the name of: Halawani Industrial Company شركة حلواين الصناعية : أبسم 
: ب.ص-سوووووح ب-اال د  :العنووووونا  

215-11511  
انبلس، عمارة جالرياي -شركة فراس  :عنوان التبليغ 

  269. ب. سنرت، ص
 :

 
 0 

 

  Trade Mark No.: 31996 30556:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 01/08/2017 10/19/7102 :التاريخ 
خدمات توفري األطعمة واملشروابت ، االيواء : من اجل 
املؤقت 
شركة مطاعم وحلوايت : أبسم 

 فانيال مسامهة خصوصية 
In the name of: Sharekat Mataeam Wa halawyat Vanilla 
Mosahama Khososiya  

 ا    الم سوووو ن  عوووو     :العنوووونا  
 فندق ال راند ب  و 

عمارة انور -شارع النهضة -البرية  :عنوان التبليغ 
 الطابق الثاين -عقل للسياحة والسفر 

 :

 

 0 
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 0 
 

  Trade Mark No.: 31996 30556:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 01/08/2017 10/19/7102 :التاريخ 
خدمات توفري األطعمة واملشروابت ، االيواء : من اجل 
املؤقت 
شركة مطاعم وحلوايت : أبسم 

 فانيال مسامهة خصوصية 
In the name of: Sharekat Mataeam Wa halawyat Vanilla 
Mosahama Khososiya  

 ا    الم سوووو ن  عوووو     :العنوووونا  
 فندق ال راند ب  و 

عمارة انور -شارع النهضة -البرية  :عنوان التبليغ 
 الطابق الثاين -عقل للسياحة والسفر 

 :

 

 0 
 

597

598

  Trade Mark No.: 31997 30552:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 01/08/2017 10/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة مطاعم وحلوايت : أبسم 

 فانيال مسامهة خصوصية 
In the name of: Sharekat Mataeam Wa halawyat Vanilla 
Mosahama Khososiya  

 ا    الم سوووو ن  عوووو     :العنوووونا  
 فندق ال راند ب  و 

عمارة انور -شارع النهضة -البرية  :عنوان التبليغ 
 الطابق الثاين -عقل للسياحة والسفر 

 :

 

 36  
 

  Trade Mark No.: 31997 30552:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 01/08/2017 10/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة مطاعم وحلوايت : أبسم 

 فانيال مسامهة خصوصية 
In the name of: Sharekat Mataeam Wa halawyat Vanilla 
Mosahama Khososiya  

 ا    الم سوووو ن  عوووو     :العنوووونا  
 فندق ال راند ب  و 

عمارة انور -شارع النهضة -البرية  :عنوان التبليغ 
 الطابق الثاين -عقل للسياحة والسفر 

 :

 

 36  
 

  Trade Mark No.: 32000 37111:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 29/07/2017 75/12/7102 :التاريخ 
أقنعة الطني، أقنعة الكرمي، أقنعة اهليدروجل، : من اجل 

. أقنعة النوم، منظفات الوجه، االمصال
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  
جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 

ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 32  
 

  Trade Mark No.: 32001 37110:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 29/07/2017 75/12/7102 :التاريخ 
أقنعة الطني، أقنعة الكرمي، أقنعة اهليدروجل، : من اجل 

. أقنعة النوم، منظفات الوجه، االمصال
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  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 39  
 

  Trade Mark No.: 32002 37117:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 29/07/2017 75/12/7102 :التاريخ 
أقنعة الطني، أقنعة الكرمي، أقنعة اهليدروجل، : من اجل 

. أقنعة النوم، منظفات الوجه، االمصال
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  
جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 

ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 
عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  

جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 
ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 39  
 

  Trade Mark No.: 32002 37117:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 29/07/2017 75/12/7102 :التاريخ 
أقنعة الطني، أقنعة الكرمي، أقنعة اهليدروجل، : من اجل 

. أقنعة النوم، منظفات الوجه، االمصال
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  
جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 

ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

599

600

  Trade Mark No.: 32000 37111:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 29/07/2017 75/12/7102 :التاريخ 
أقنعة الطني، أقنعة الكرمي، أقنعة اهليدروجل، : من اجل 

. أقنعة النوم، منظفات الوجه، االمصال
  In the name of: Johnson & Johnson جونسون اند جونسون : أبسم 

عوريو مور ن نج رسو ا ي   :العننا  
جننسووون  انووود جننسووون  بوووحياا ن ووون 

ا 32200يرانزييووووكا ن وووون ج رسووووو ا 
 النال  ت المتحدة االمريك و 

عزيز وفؤاد ورجا شحادة، حمامون،  :عنوان التبليغ 
 رام هللا ,21ب .ص

 :

 

 32  
 

  Trade Mark No.: 32001 37110:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 29/07/2017 75/12/7102 :التاريخ 
أقنعة الطني، أقنعة الكرمي، أقنعة اهليدروجل، : من اجل 

. أقنعة النوم، منظفات الوجه، االمصال

  Trade Mark No.: 31997 30552:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 01/08/2017 10/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة مطاعم وحلوايت : أبسم 

 فانيال مسامهة خصوصية 
In the name of: Sharekat Mataeam Wa halawyat Vanilla 
Mosahama Khososiya  

 ا    الم سوووو ن  عوووو     :العنوووونا  
 فندق ال راند ب  و 

عمارة انور -شارع النهضة -البرية  :عنوان التبليغ 
 الطابق الثاين -عقل للسياحة والسفر 

 :

 

 36  
 

  Trade Mark No.: 31997 30552:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 01/08/2017 10/19/7102 :التاريخ 
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه : من اجل 

االعمال وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة مطاعم وحلوايت : أبسم 

 فانيال مسامهة خصوصية 
In the name of: Sharekat Mataeam Wa halawyat Vanilla 
Mosahama Khososiya  

 ا    الم سوووو ن  عوووو     :العنوووونا  
 فندق ال راند ب  و 

عمارة انور -شارع النهضة -البرية  :عنوان التبليغ 
 الطابق الثاين -عقل للسياحة والسفر 

 :

 

 36  
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 0 
 

  Trade Mark No.: 32004 37111:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 03/08/2017 13/19/7102 :التاريخ 
الدعاية واالعالن زادارة وتوجيه االعمال : من اجل 

, وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة اكرم سبيتاين : أبسم 

 واوالده م خ م 
In the name of: SHREKAT AKRAM SBITANY W 
AWLADEH  

, دمووو  ة يجووورة المصووو     :العنووونا  
المصوو     13عو    ام و  تنموو    وا 

– فلس، ر  – ا     132ص ب 

:   1955505052جوال  :عنوان التبليغ 

  مشروطة بعدم منح محاية على 

 

601

602

 0 
 

  Trade Mark No.: 32004 37111:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 03/08/2017 13/19/7102 :التاريخ 
الدعاية واالعالن زادارة وتوجيه االعمال : من اجل 

, وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة اكرم سبيتاين : أبسم 

 واوالده م خ م 
In the name of: SHREKAT AKRAM SBITANY W 
AWLADEH  

, دمووو  ة يجووورة المصووو     :العنووونا  
المصوو     13عو    ام و  تنموو    وا 

– فلس، ر  – ا     132ص ب 

:   1955505052جوال  :عنوان التبليغ 

  مشروطة بعدم منح محاية على 

 

 0 
 

  Trade Mark No.: 32004 37111:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 35 39 :يف الصنف 

  Date: 03/08/2017 13/19/7102 :التاريخ 
الدعاية واالعالن زادارة وتوجيه االعمال : من اجل 

, وتفعيل النشاط املكتيب 
شركة اكرم سبيتاين : أبسم 

 واوالده م خ م 
In the name of: SHREKAT AKRAM SBITANY W 
AWLADEH  

, دمووو  ة يجووورة المصووو     :العنووونا  
المصوو     13عو    ام و  تنموو    وا 

– فلس، ر  – ا     132ص ب 

:   1955505052جوال  :عنوان التبليغ 

  مشروطة بعدم منح محاية على 

  Trade Mark No.: 32005 37119:العالمة التجارية رقم  
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 06/08/2017 16/19/7102 :التاريخ 
خدمات توفري االطعمة واملشروابت، : من اجل 

املقاهي، الكافتريايت، املطاعم املؤقتة أو املتنقلة، 
مطاعم اخلدمة الياتية، مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة، 

. التزويد ابلطعام والشراب
  In the name of: Hamza Mohmmad Taleb Hazama محزه دمحم طالب حزمه : أبسم 

  ا    ع    ن يلال ال  لن   :العننا  
:  رام هللا شارع انبلس البالوع  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 7  
 

  Trade Mark No.: 32005 37119:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 06/08/2017 16/19/7102 :التاريخ 
خدمات توفري االطعمة واملشروابت، : من اجل 

املقاهي، الكافتريايت، املطاعم املؤقتة أو املتنقلة، 
مطاعم اخلدمة الياتية، مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة، 

. التزويد ابلطعام والشراب
  In the name of: Hamza Mohmmad Taleb Hazama محزه دمحم طالب حزمه : أبسم 

  ا    ع    ن يلال ال  لن   :العننا  
:  رام هللا شارع انبلس البالوع  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 7  
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  Trade Mark No.: 32006 37116:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 06/08/2017 16/19/7102 :التاريخ 
و املياه املعدنية و ( شراب الشعري)البرية : من اجل 

الغازية و ذريها من املشروابت ذري الكحولية، 
مشروابت مستخلصة من الفواكه و عصائر الفواكه، 

شراب و مستحضرات أخرى لعمل املشروابت 
شركة احتاد اخلليج : أبسم 

 لألذيية 
In the name of: Gulf Union Foods Company  

 -المملكو العر  و السعند و :العننا  
الريو  ا المدينووو الصوون د و الث لثوووا 

الري    056ب .ص 231ع      ا 
11020 0  

. انبلس، عمارة جالرياي سنرت، ص :عنوان التبليغ 
  269. ب

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 3  
 

  Trade Mark No.: 32007 37112:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 32006 37116:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 06/08/2017 16/19/7102 :التاريخ 
و املياه املعدنية و ( شراب الشعري)البرية : من اجل 

الغازية و ذريها من املشروابت ذري الكحولية، 
مشروابت مستخلصة من الفواكه و عصائر الفواكه، 

شراب و مستحضرات أخرى لعمل املشروابت 
شركة احتاد اخلليج : أبسم 

 لألذيية 
In the name of: Gulf Union Foods Company  

 -المملكو العر  و السعند و :العننا  
الريو  ا المدينووو الصوون د و الث لثوووا 

الري    056ب .ص 231ع      ا 
11020 0  

. انبلس، عمارة جالرياي سنرت، ص :عنوان التبليغ 
  269. ب

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 3  
 

  Trade Mark No.: 32007 37112:العالمة التجارية رقم 

  Trade Mark No.: 32006 37116:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32 37 :يف الصنف 

  Date: 06/08/2017 16/19/7102 :التاريخ 
و املياه املعدنية و ( شراب الشعري)البرية : من اجل 

الغازية و ذريها من املشروابت ذري الكحولية، 
مشروابت مستخلصة من الفواكه و عصائر الفواكه، 

شراب و مستحضرات أخرى لعمل املشروابت 
شركة احتاد اخلليج : أبسم 

 لألذيية 
In the name of: Gulf Union Foods Company  

 -المملكو العر  و السعند و :العننا  
الريو  ا المدينووو الصوون د و الث لثوووا 

الري    056ب .ص 231ع      ا 
11020 0  

. انبلس، عمارة جالرياي سنرت، ص :عنوان التبليغ 
  269. ب

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 3  
 

  Trade Mark No.: 32007 37112:العالمة التجارية رقم 

603

604

  Trade Mark No.: 32005 37119:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 43 13 :يف الصنف 

  Date: 06/08/2017 16/19/7102 :التاريخ 
خدمات توفري االطعمة واملشروابت، : من اجل 

املقاهي، الكافتريايت، املطاعم املؤقتة أو املتنقلة، 
مطاعم اخلدمة الياتية، مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة، 

. التزويد ابلطعام والشراب
  In the name of: Hamza Mohmmad Taleb Hazama محزه دمحم طالب حزمه : أبسم 

  ا    ع    ن يلال ال  لن   :العننا  
:  رام هللا شارع انبلس البالوع  :عنوان التبليغ 

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

 مبعزل عن العالمة 

 7  
 

  In Class: 43 13 :يف الصنف 
  Date: 07/08/2017 12/19/7102 :التاريخ 

خدمات توفري االطعمة واملشروابت : من اجل 
  In the name of: sharket al bezreh altejareia شركة البزرة التجارية : أبسم 

  ف د    -ن يلال :العننا  
:  رفيداي  -انبلس :عنوان التبليغ 

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 32008 37119:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 29 75 :يف الصنف 

  Date: 07/08/2017 12/19/7102 :التاريخ 
اللحوم واألمساك وحلوم الدواجن والصيد، : من اجل 

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

ابلسكر، البيض واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت 
. والدهون الصاحلة لألكل

شركة بدائل الطبيعيه : أبسم 
 ملنتجات الطبيعه واالستثمار 

In the name of: natura alternatives company  

  ف د    -ن يلال  :العننا  
فوق معرض  -رفيداي  -انبلس  :عنوان التبليغ 

 جوال 
 :
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 6  
 

  Trade Mark No.: 32012 37107:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 

  Date: 09/08/2017 15/19/7102 :التاريخ 
السجائر، التبغ، منتجات التبغ، الوالعات، : من اجل 

. الكربيت، لوازم املدخنني
شركة هنر االردن لصناعة : أبسم 

 التوابكو 
In the name of: Jordan River Tobacco Manufacturing Co.  

ال،وووو ي  الثوووو ن ا دموووو  ة  :العنوووونا  
كنع   الخن اا الشو    الري سو ا  ا  

  ا الضفو الهر  وا فلس، ر 
مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة،  :عنوان التبليغ 

 ، رام هللا 21ب .حمامون، ص
 :

 

 2  
 

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 32012 37107:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 

  Date: 09/08/2017 15/19/7102 :التاريخ 
السجائر، التبغ، منتجات التبغ، الوالعات، : من اجل 

. الكربيت، لوازم املدخنني
شركة هنر االردن لصناعة : أبسم 

 التوابكو 
In the name of: Jordan River Tobacco Manufacturing Co.  

ال،وووو ي  الثوووو ن ا دموووو  ة  :العنوووونا  
كنع   الخن اا الشو    الري سو ا  ا  

  ا الضفو الهر  وا فلس، ر 
مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة،  :عنوان التبليغ 

 ، رام هللا 21ب .حمامون، ص
 :

 

 2  
 

  Trade Mark No.: 32013 37103:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 

  Date: 09/08/2017 15/19/7102 :التاريخ 
السجائر، التبغ، منتجات التبغ، الوالعات، : من اجل 

. الكربيت، لوازم املدخنني
شركة هنر االردن لصناعة : أبسم 

 التوابكو 
In the name of: Jordan River Tobacco Manufacturing Co.  

ال،وووو ي  الثوووو ن ا دموووو  ة  :العنوووونا  
كنع   الخن اا الشو    الري سو ا  ا  

  ا الضفو الهر  وا فلس، ر 
مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة،  :عنوان التبليغ 

 ، رام هللا 21ب .حمامون، ص
 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 9  
 

  Trade Mark No.: 32013 37103:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 

  Date: 09/08/2017 15/19/7102 :التاريخ 
السجائر، التبغ، منتجات التبغ، الوالعات، : من اجل 

. الكربيت، لوازم املدخنني
شركة هنر االردن لصناعة : أبسم 

 التوابكو 
In the name of: Jordan River Tobacco Manufacturing Co.  

ال،وووو ي  الثوووو ن ا دموووو  ة  :العنوووونا  
كنع   الخن اا الشو    الري سو ا  ا  

  ا الضفو الهر  وا فلس، ر 
مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة،  :عنوان التبليغ 

 ، رام هللا 21ب .حمامون، ص
 :

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

 مبعزل عن العالمة 

 9  
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  Trade Mark No.: 32014 37101:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 

  Date: 09/08/2017 15/19/7102 :التاريخ 
السجائر، التبغ، منتجات التبغ، الوالعات، : من اجل 

. الكربيت، لوازم املدخنني
شركة هنر االردن لصناعة : أبسم 

 التوابكو 
In the name of: Jordan River Tobacco Manufacturing Co.  

ال،وووو ي  الثوووو ن ا دموووو  ة  :العنوووونا  
كنع   الخن اا الشو    الري سو ا  ا  

  ا الضفو الهر  وا فلس، ر 
مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة،  :عنوان التبليغ 

 ، رام هللا 21ب .حمامون، ص
 :

 

 

  Trade Mark No.: 32023 37173:العالمة التجارية رقم 
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  Trade Mark No.: 32014 37101:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 

  Date: 09/08/2017 15/19/7102 :التاريخ 
السجائر، التبغ، منتجات التبغ، الوالعات، : من اجل 

. الكربيت، لوازم املدخنني
شركة هنر االردن لصناعة : أبسم 

 التوابكو 
In the name of: Jordan River Tobacco Manufacturing Co.  

ال،وووو ي  الثوووو ن ا دموووو  ة  :العنوووونا  
كنع   الخن اا الشو    الري سو ا  ا  

  ا الضفو الهر  وا فلس، ر 
مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة،  :عنوان التبليغ 

 ، رام هللا 21ب .حمامون، ص
 :

 

 

  Trade Mark No.: 32023 37173:العالمة التجارية رقم 

  In Class: 38 39 :يف الصنف 
  Date: 10/08/2017 01/19/7102 :التاريخ 

االتصاالت ، خدمات لوحات النشرات : من اجل 
( خدمات اتصاالت )االلكرتونية 

ايسر جواد ابراهيم : أبسم 
 الديك 

In the name of: Yaser Jawad Ibrahem Aldeek  

 ا    ي تنن وو  دموو  ة جنووو  :العنوونا  
  2الر مر 
:   7رام هللا بيتونيا عمارة جنة الرمحن  :عنوان التبليغ 

 مشروطه بعدم منح محاية على عقار فلسطني 

 7  
 

  Trade Mark No.: 32024 37171:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 10/08/2017 01/19/7102 :التاريخ 
مستحضرات جتميل و منتجات العناية : من اجل 

ابألظافر و منتجات العناية ابلوجه و البشرة و 
. جمموعات مكياج و جمموعات صباذة األضافر

  Trade Mark No.: 32014 37101:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 34 31 :يف الصنف 

  Date: 09/08/2017 15/19/7102 :التاريخ 
السجائر، التبغ، منتجات التبغ، الوالعات، : من اجل 

. الكربيت، لوازم املدخنني
شركة هنر االردن لصناعة : أبسم 

 التوابكو 
In the name of: Jordan River Tobacco Manufacturing Co.  

ال،وووو ي  الثوووو ن ا دموووو  ة  :العنوووونا  
كنع   الخن اا الشو    الري سو ا  ا  

  ا الضفو الهر  وا فلس، ر 
مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة،  :عنوان التبليغ 

 ، رام هللا 21ب .حمامون، ص
 :

 

 

  Trade Mark No.: 32023 37173:العالمة التجارية رقم 
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  In Class: 38 39 :يف الصنف 
  Date: 10/08/2017 01/19/7102 :التاريخ 

االتصاالت ، خدمات لوحات النشرات : من اجل 
( خدمات اتصاالت )االلكرتونية 

ايسر جواد ابراهيم : أبسم 
 الديك 

In the name of: Yaser Jawad Ibrahem Aldeek  

 ا    ي تنن وو  دموو  ة جنووو  :العنوونا  
  2الر مر 
:   7رام هللا بيتونيا عمارة جنة الرمحن  :عنوان التبليغ 

 مشروطه بعدم منح محاية على عقار فلسطني 

 7  
 

  Trade Mark No.: 32024 37171:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 10/08/2017 01/19/7102 :التاريخ 
مستحضرات جتميل و منتجات العناية : من اجل 

ابألظافر و منتجات العناية ابلوجه و البشرة و 
. جمموعات مكياج و جمموعات صباذة األضافر

  In Class: 38 39 :يف الصنف 
  Date: 10/08/2017 01/19/7102 :التاريخ 

االتصاالت ، خدمات لوحات النشرات : من اجل 
( خدمات اتصاالت )االلكرتونية 

ايسر جواد ابراهيم : أبسم 
 الديك 

In the name of: Yaser Jawad Ibrahem Aldeek  

 ا    ي تنن وو  دموو  ة جنووو  :العنوونا  
  2الر مر 
:   7رام هللا بيتونيا عمارة جنة الرمحن  :عنوان التبليغ 

 مشروطه بعدم منح محاية على عقار فلسطني 

 7  
 

  Trade Mark No.: 32024 37171:التجارية رقم العالمة 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 10/08/2017 01/19/7102 :التاريخ 
مستحضرات جتميل و منتجات العناية : من اجل 

ابألظافر و منتجات العناية ابلوجه و البشرة و 
. جمموعات مكياج و جمموعات صباذة األضافر

كوزميتيكس،   12بيويت: أبسم 
 . إنك

In the name of: .Beauty 21 Cosmetics, Inc  

، تش   لد ، و ا . هس2321 :العننا  
،ينتووووووو  ينا ي ل فن ن ووووووو ا النال وووووووو ت 

  21561المتحدة األمريك وا 
:  فلسطني  –الضفة الغربية  –طمون  :عنوان التبليغ 

  مشروطة بعدم منح محاية على كلمة 

 3  
 

  Trade Mark No.: 32025 37179:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 10/08/2017 01/19/7102 :التاريخ 
لواصق الذراض التجميل، لواصق لتثبيت : من اجل 

الشعر املستعار، مستحضرات جتميل،لواصق لتثبيت 
الرموش املستعارة، مستحضرات جتميل رموش، رموش 
مستعارة، رموش مستعارة، لواصق لتثبيت الرموش 
املستعارة، اظافر مستعارة، مكياج، مساحيق مكياج، 
مستحضرات مكياج،مستحضرات ازالة مكياج، 

اقنعة جتميلية، مستحضرات جتميل للعناية  مسكرة،
ابلبشرة، طالء اظافر 

كوزميتيكس،   12بيويت: أبسم 
 . إنك

In the name of: .Beauty 21 Cosmetics, Inc  

، تش   لد ، و ا . هس2321 :العننا  
،ينتووووووو  ينا ي ل فن ن ووووووو ا النال وووووووو ت 

  21561المتحدة األمريك وا 
:  فلسطني  –الضفة الغربية  –طمون  :عنوان التبليغ 

  مشروطة بعدم منح محاية على كلمة 

 3  
 

  Trade Mark No.: 32025 37179:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 10/08/2017 01/19/7102 :التاريخ 
لواصق الذراض التجميل، لواصق لتثبيت : من اجل 

الشعر املستعار، مستحضرات جتميل،لواصق لتثبيت 
الرموش املستعارة، مستحضرات جتميل رموش، رموش 
مستعارة، رموش مستعارة، لواصق لتثبيت الرموش 
املستعارة، اظافر مستعارة، مكياج، مساحيق مكياج، 
مستحضرات مكياج،مستحضرات ازالة مكياج، 

اقنعة جتميلية، مستحضرات جتميل للعناية  مسكرة،
ابلبشرة، طالء اظافر 

كوزميتيكس،   12بيويت: أبسم 
 . إنك

In the name of: .Beauty 21 Cosmetics, Inc  

، تش   لد ، و ا . هس2321 :العننا  
،ينتووووووو  ينا ي ل فن ن ووووووو ا النال وووووووو ت 

  21561المتحدة األمريك وا 
:  فلسطني  –الضفة الغربية  –طمون  :عنوان التبليغ 

  مشروطة بعدم منح محاية على كلمة 

 3  
 

  Trade Mark No.: 32025 37179:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 10/08/2017 01/19/7102 :التاريخ 
لواصق الذراض التجميل، لواصق لتثبيت : من اجل 

الشعر املستعار، مستحضرات جتميل،لواصق لتثبيت 
الرموش املستعارة، مستحضرات جتميل رموش، رموش 
مستعارة، رموش مستعارة، لواصق لتثبيت الرموش 
املستعارة، اظافر مستعارة، مكياج، مساحيق مكياج، 
مستحضرات مكياج،مستحضرات ازالة مكياج، 

اقنعة جتميلية، مستحضرات جتميل للعناية  مسكرة،
ابلبشرة، طالء اظافر 
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سونيا خالد اسعد : أبسم 
 االشهب 

In the name of: Sonia Khaled Assad Ashhab  

 ا    الم صووو ن  عووو     :العنووونا  
ا م ووو     وووب فنووودق الم ل ن ووون  ط   

 ص لن  سنن   اعيب 
رام هللا شارع االرسال عمارة االسراء  :عنوان التبليغ 

  1955205619جوال 3ط 
 :

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 32026 37176:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 44 11 :يف الصنف 

  Date: 10/08/2017 01/19/7102 :التاريخ 
زراعة احلدائق؛ تصميم احلدائق؛ خدمات : من اجل 

البستنة؛ زراعة املسطحات االرضية؛ تصميم وصيانة 
احلدائق؛ خدمات تصميم احلدائق؛ رعاية احلدائق أو 
مشاتل األزهار؛ زراعة أشجار احلدائق؛ تصميم بستنة 
املناظر الطبيعية لآلخرين؛ خدمات بستنة املناظر 

ستنة؛ أتجري أدوات الطبيعية؛ توفري املعلومات حول الب
البستنة؛ خدمات تصميم وصيانة احلدائق؛ خدمات 
البستنة وجز العشب؛ خدمات تصميم املناظر الطبيعية 
والبستنة؛ توفري املعلومات املتعلقة بزراعة أشجار 
احلدائق؛ توفري املعلومات املتعلقة برعاية احلدائق 

سونيا خالد اسعد : أبسم 
 االشهب 

In the name of: Sonia Khaled Assad Ashhab  

 ا    الم صووو ن  عووو     :العنووونا  
ا م ووو     وووب فنووودق الم ل ن ووون  ط   

 ص لن  سنن   اعيب 
رام هللا شارع االرسال عمارة االسراء  :عنوان التبليغ 

  1955205619جوال 3ط 
 :

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 32026 37176:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 44 11 :يف الصنف 

  Date: 10/08/2017 01/19/7102 :التاريخ 
زراعة احلدائق؛ تصميم احلدائق؛ خدمات : من اجل 

البستنة؛ زراعة املسطحات االرضية؛ تصميم وصيانة 
احلدائق؛ خدمات تصميم احلدائق؛ رعاية احلدائق أو 
مشاتل األزهار؛ زراعة أشجار احلدائق؛ تصميم بستنة 
املناظر الطبيعية لآلخرين؛ خدمات بستنة املناظر 

ستنة؛ أتجري أدوات الطبيعية؛ توفري املعلومات حول الب
البستنة؛ خدمات تصميم وصيانة احلدائق؛ خدمات 
البستنة وجز العشب؛ خدمات تصميم املناظر الطبيعية 
والبستنة؛ توفري املعلومات املتعلقة بزراعة أشجار 
احلدائق؛ توفري املعلومات املتعلقة برعاية احلدائق 
ومشاتل األزهار؛ تقدمي املعلومات املتعلقة برعاية 

دائق ومشاتل األزهار؛ توفري املعلومات املتعلقة احل
. بزراعة أشجار احلدائق

سامر إلياس ميخائيل : أبسم 
 عواد 

In the name of: Samer Elias Michael Awwad  

ا عووو    يرمووو ا 11دمووو  ة  :العنووونا  
 األ د   -خلداا دم   

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 32027 37172:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42 17 :يف الصنف 

  Date: 10/08/2017 01/19/7102 :التاريخ 
اهلندسة واخلدمات املعمارية؛ خدمات : من اجل 

التصميم الداخلي واخلارجي؛ استشارات وتصميم 
الديكور الداخلي املتعلقة ابختيار املنتجات الزخرفية، 
األلوان للدهاانت، الورنيش الالكيه، صبغات اخلشب؛ 
مزج األلوان؛ مطابقة االلوان؛ التصميم اجلرافيكي؛ 

لفنون التصويرية؛ خدمات التصميم اجلرافيكي؛ تصميم ا
استشارات التصميم؛ خدمات تصميم الفنون 
التصويرية؛ املصادقة على األعمال الفنية؛ خدمات 

. التصميم؛ اخلدمات يف جمال الفن

611

سونيا خالد اسعد : أبسم 
 االشهب 

In the name of: Sonia Khaled Assad Ashhab  

 ا    الم صووو ن  عووو     :العنووونا  
ا م ووو     وووب فنووودق الم ل ن ووون  ط   

 ص لن  سنن   اعيب 
رام هللا شارع االرسال عمارة االسراء  :عنوان التبليغ 

  1955205619جوال 3ط 
 :

 

 1  
 

  Trade Mark No.: 32026 37176:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 44 11 :يف الصنف 

  Date: 10/08/2017 01/19/7102 :التاريخ 
زراعة احلدائق؛ تصميم احلدائق؛ خدمات : من اجل 

البستنة؛ زراعة املسطحات االرضية؛ تصميم وصيانة 
احلدائق؛ خدمات تصميم احلدائق؛ رعاية احلدائق أو 
مشاتل األزهار؛ زراعة أشجار احلدائق؛ تصميم بستنة 
املناظر الطبيعية لآلخرين؛ خدمات بستنة املناظر 

ستنة؛ أتجري أدوات الطبيعية؛ توفري املعلومات حول الب
البستنة؛ خدمات تصميم وصيانة احلدائق؛ خدمات 
البستنة وجز العشب؛ خدمات تصميم املناظر الطبيعية 
والبستنة؛ توفري املعلومات املتعلقة بزراعة أشجار 
احلدائق؛ توفري املعلومات املتعلقة برعاية احلدائق 
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ومشاتل األزهار؛ تقدمي املعلومات املتعلقة برعاية 
دائق ومشاتل األزهار؛ توفري املعلومات املتعلقة احل

. بزراعة أشجار احلدائق
سامر إلياس ميخائيل : أبسم 
 عواد 

In the name of: Samer Elias Michael Awwad  

ا عووو    يرمووو ا 11دمووو  ة  :العنووونا  
 األ د   -خلداا دم   

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 32027 37172:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42 17 :يف الصنف 

  Date: 10/08/2017 01/19/7102 :التاريخ 
اهلندسة واخلدمات املعمارية؛ خدمات : من اجل 

التصميم الداخلي واخلارجي؛ استشارات وتصميم 
الديكور الداخلي املتعلقة ابختيار املنتجات الزخرفية، 
األلوان للدهاانت، الورنيش الالكيه، صبغات اخلشب؛ 
مزج األلوان؛ مطابقة االلوان؛ التصميم اجلرافيكي؛ 

لفنون التصويرية؛ خدمات التصميم اجلرافيكي؛ تصميم ا
استشارات التصميم؛ خدمات تصميم الفنون 
التصويرية؛ املصادقة على األعمال الفنية؛ خدمات 

. التصميم؛ اخلدمات يف جمال الفن

612

ومشاتل األزهار؛ تقدمي املعلومات املتعلقة برعاية 
دائق ومشاتل األزهار؛ توفري املعلومات املتعلقة احل

. بزراعة أشجار احلدائق
سامر إلياس ميخائيل : أبسم 
 عواد 

In the name of: Samer Elias Michael Awwad  

ا عووو    يرمووو ا 11دمووو  ة  :العنووونا  
 األ د   -خلداا دم   

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 9  
 

  Trade Mark No.: 32027 37172:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 42 17 :يف الصنف 

  Date: 10/08/2017 01/19/7102 :التاريخ 
اهلندسة واخلدمات املعمارية؛ خدمات : من اجل 

التصميم الداخلي واخلارجي؛ استشارات وتصميم 
الديكور الداخلي املتعلقة ابختيار املنتجات الزخرفية، 
األلوان للدهاانت، الورنيش الالكيه، صبغات اخلشب؛ 
مزج األلوان؛ مطابقة االلوان؛ التصميم اجلرافيكي؛ 

لفنون التصويرية؛ خدمات التصميم اجلرافيكي؛ تصميم ا
استشارات التصميم؛ خدمات تصميم الفنون 
التصويرية؛ املصادقة على األعمال الفنية؛ خدمات 

. التصميم؛ اخلدمات يف جمال الفن
سامر إلياس ميخائيل : أبسم 
 عواد 

In the name of: Samer Elias Michael Awwad  

ا عووو    يرمووو ا 11دمووو  ة  :العنووونا  
 األ د   -خلداا دم   

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 32028 37179:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 10/08/2017 01/19/7102 :التاريخ 
احللوايت، الشوكوالته، البسكويت، : من اجل 

البسكويت اهلش، بسكويت مكون من رقائق 
( بسكويت ويفر)

يلديز هولدينج أنونيم : أبسم 
 شريكييت 

In the name of: YILDIZ HOLDING ANONIM SIRKETI  

ي سووووووو كل  م ج ل سووووووو   :العنوووووونا  
 6/1:ع شووم  عوو كم يا سووني و نوون

 اس،ن نلا تري   / ،يسكندا  
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

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

613

سامر إلياس ميخائيل : أبسم 
 عواد 

In the name of: Samer Elias Michael Awwad  

ا عووو    يرمووو ا 11دمووو  ة  :العنووونا  
 األ د   -خلداا دم   

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 32028 37179:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 10/08/2017 01/19/7102 :التاريخ 
احللوايت، الشوكوالته، البسكويت، : من اجل 

البسكويت اهلش، بسكويت مكون من رقائق 
( بسكويت ويفر)

يلديز هولدينج أنونيم : أبسم 
 شريكييت 

In the name of: YILDIZ HOLDING ANONIM SIRKETI  

ي سووووووو كل  م ج ل سووووووو   :العنوووووونا  
 6/1:ع شووم  عوو كم يا سووني و نوون

 اس،ن نلا تري   / ،يسكندا  
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

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

سامر إلياس ميخائيل : أبسم 
 عواد 

In the name of: Samer Elias Michael Awwad  

ا عووو    يرمووو ا 11دمووو  ة  :العنووونا  
 األ د   -خلداا دم   

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 32028 37179:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 10/08/2017 01/19/7102 :التاريخ 
احللوايت، الشوكوالته، البسكويت، : من اجل 

البسكويت اهلش، بسكويت مكون من رقائق 
( بسكويت ويفر)

يلديز هولدينج أنونيم : أبسم 
 شريكييت 

In the name of: YILDIZ HOLDING ANONIM SIRKETI  

ي سووووووو كل  م ج ل سووووووو   :العنوووووونا  
 6/1:ع شووم  عوو كم يا سووني و نوون

 اس،ن نلا تري   / ،يسكندا  
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

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

 2  
 

  Trade Mark No.: 32029 37175:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 13/08/2017 03/19/7102 :التاريخ 
مستحضرات تبييض االقمشة ومواد اخرى : من اجل 

مستحضرات تنظيف , تستعمل يف ذسل وكي املالبس 
, صابون عطور وزيوت عطرية , وصقل وجلي وكشط 
, للشعر ( لوشن ) ذسول , مستحضرات جتميل 

. منظفات اسنان 
شركة بالك اند جولد : أبسم 

 ملستحضرات التجميل 
In the name of: SHAREKAT BLACK AND 
GOLDLMOSTAHD AL TAJMEEL  

المووووووووووورا   -جنووووووووووو ر  :العنووووووووووونا  
3562233321  

شارع حيفا دوار الداخلية -جنني  :عنوان التبليغ 
 جبانب احتاد املقاولني 

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 2  
 

  Trade Mark No.: 32029 37175:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 13/08/2017 03/19/7102 :التاريخ 
مستحضرات تبييض االقمشة ومواد اخرى : من اجل 

مستحضرات تنظيف , تستعمل يف ذسل وكي املالبس 
, صابون عطور وزيوت عطرية , وصقل وجلي وكشط 
, للشعر ( لوشن ) ذسول , مستحضرات جتميل 

. منظفات اسنان 
شركة بالك اند جولد : أبسم 

 ملستحضرات التجميل 
In the name of: SHAREKAT BLACK AND 
GOLDLMOSTAHD AL TAJMEEL  

المووووووووووورا   -جنووووووووووو ر  :العنووووووووووونا  
3562233321  

شارع حيفا دوار الداخلية -جنني  :عنوان التبليغ 
 جبانب احتاد املقاولني 

 :

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

 مبعزل عن العالمة 

سامر إلياس ميخائيل : أبسم 
 عواد 

In the name of: Samer Elias Michael Awwad  

ا عووو    يرمووو ا 11دمووو  ة  :العنووونا  
 األ د   -خلداا دم   

:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

 

 6  
 

  Trade Mark No.: 32028 37179:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 30 31 :يف الصنف 

  Date: 10/08/2017 01/19/7102 :التاريخ 
احللوايت، الشوكوالته، البسكويت، : من اجل 

البسكويت اهلش، بسكويت مكون من رقائق 
( بسكويت ويفر)

يلديز هولدينج أنونيم : أبسم 
 شريكييت 

In the name of: YILDIZ HOLDING ANONIM SIRKETI  

ي سووووووو كل  م ج ل سووووووو   :العنوووووونا  
 6/1:ع شووم  عوو كم يا سووني و نوون

 اس،ن نلا تري   / ،يسكندا  
:   097.بيت ساحور ص :عنوان التبليغ 

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

614

والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام 
 مبعزل عن العالمة 

 2  
 

  Trade Mark No.: 32029 37175:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 13/08/2017 03/19/7102 :التاريخ 
مستحضرات تبييض االقمشة ومواد اخرى : من اجل 

مستحضرات تنظيف , تستعمل يف ذسل وكي املالبس 
, صابون عطور وزيوت عطرية , وصقل وجلي وكشط 
, للشعر ( لوشن ) ذسول , مستحضرات جتميل 

. منظفات اسنان 
شركة بالك اند جولد : أبسم 

 ملستحضرات التجميل 
In the name of: SHAREKAT BLACK AND 
GOLDLMOSTAHD AL TAJMEEL  

المووووووووووورا   -جنووووووووووو ر  :العنووووووووووونا  
3562233321  

شارع حيفا دوار الداخلية -جنني  :عنوان التبليغ 
 جبانب احتاد املقاولني 

 :

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

 مبعزل عن العالمة 
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615

616

 

  Trade Mark No.: 32036 37136:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 14/08/2017 01/19/7102 :التاريخ 
مستحضرات تبييض االقمشة ومواد اخرى : من اجل 

مستحضرات تنظيف , تستعمل يف ذسل وكي املالبس 
, عطور وزيوت عطرية , صابون , وصقل وجلي وكشط 

, للشعر ( لوشن ) مستحضرات جتميل و ذسول 
. منظفات اسنان 

شركة يرهان العرت واوالده : أبسم 
 للتجارة 

In the name of: SHAREKAT BORHAN ALEETER W 
AWLADOHO LLTEJARA  

_ جنووووو ر ديا  الداخل وووووو  :العنووووونا  
  3522530022دم  ة اال يك 

شارع حيفا دوار الداخلية -جنني  :عنوان التبليغ 
 جبانب احتاد املقاولني 

 :

مشروطه بعدم منح محاية على كلمة 
  

 09  
 

 

  Trade Mark No.: 32036 37136:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 3 3 :يف الصنف 

  Date: 14/08/2017 01/19/7102 :التاريخ 
مستحضرات تبييض االقمشة ومواد اخرى : من اجل 

مستحضرات تنظيف , تستعمل يف ذسل وكي املالبس 
, عطور وزيوت عطرية , صابون , وصقل وجلي وكشط 

, للشعر ( لوشن ) مستحضرات جتميل و ذسول 
. منظفات اسنان 

شركة يرهان العرت واوالده : أبسم 
 للتجارة 

In the name of: SHAREKAT BORHAN ALEETER W 
AWLADOHO LLTEJARA  

_ جنووووو ر ديا  الداخل وووووو  :العنووووونا  
  3522530022دم  ة اال يك 

شارع حيفا دوار الداخلية -جنني  :عنوان التبليغ 
 جبانب احتاد املقاولني 

 :

مشروطه بعدم منح محاية على كلمة 
  

 09  
 

  Trade Mark No.: 32039 37135:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 14/08/2017 01/19/7102 :التاريخ 
مواد الصيدلة والطب البيطري واملواد ¬¬: من اجل 

اللصق الطبية  –أذيية األطفال واملرضى –الصحية
 –ومواد للتضميد املواد اخلاصة حبشوات األسنان

املواد املطهرة  -الشمع املستخدم يف طب األسنان
املستحضرات اخلاصة إبابدة األعشاب  -واملعقمة

املستحضرات املضادة  -واحلشرات الضارة
. فوط نسائية -–اتللطفيلي
  In the name of: shareket xrta al tebya شركظ اكسرتا الطبيه : أبسم 

نو يلال عوو    ايور الخ،وو ب  :العنونا  
  3522113351جنال  -

: جوال / انبلس ارض الغزاليه  :عنوان التبليغ 
1959767617  

 :

  Trade Mark No.: 32039 37135:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 14/08/2017 01/19/7102 :التاريخ 
مواد الصيدلة والطب البيطري واملواد ¬¬: من اجل 

اللصق الطبية  –أذيية األطفال واملرضى –الصحية
 –ومواد للتضميد املواد اخلاصة حبشوات األسنان

املواد املطهرة  -الشمع املستخدم يف طب األسنان
املستحضرات اخلاصة إبابدة األعشاب  -واملعقمة

املستحضرات املضادة  -واحلشرات الضارة
. فوط نسائية -–اتللطفيلي
  In the name of: shareket xrta al tebya شركظ اكسرتا الطبيه : أبسم 

نو يلال عوو    ايور الخ،وو ب  :العنونا  
  3522113351جنال  -

: جوال / انبلس ارض الغزاليه  :عنوان التبليغ 
1959767617  

 :
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  Trade Mark No.: 32039 37135:العالمة التجارية رقم 
  In Class: 5 9 :يف الصنف 

  Date: 14/08/2017 01/19/7102 :التاريخ 
مواد الصيدلة والطب البيطري واملواد ¬¬: من اجل 

اللصق الطبية  –أذيية األطفال واملرضى –الصحية
 –ومواد للتضميد املواد اخلاصة حبشوات األسنان

املواد املطهرة  -الشمع املستخدم يف طب األسنان
املستحضرات اخلاصة إبابدة األعشاب  -واملعقمة

املستحضرات املضادة  -واحلشرات الضارة
. فوط نسائية -–اتللطفيلي
  In the name of: shareket xrta al tebya شركظ اكسرتا الطبيه : أبسم 

نو يلال عوو    ايور الخ،وو ب  :العنونا  
  3522113351جنال  -

: جوال / انبلس ارض الغزاليه  :عنوان التبليغ 
1959767617  

 :

617

العالمة التجارية رقم : 28398   

يف الصنف : 30   

التاريخ : 2016/01/05   

من اجل : السكر والقهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ 

األرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق واملستحرضات املصنوعة من 

الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات املثلجة؛ عسل 

النحل والعسل األسود؛ الخمرية ومسحوق الخبيز؛ امللح؛ الخردل؛ 

الخل والصلصات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.   

بأسم : الرشكة املتحدة للسكر   

العنوان : ص .ب 23023 جدة 21426 اململكة العربية 

السعودية.   

عنوان التبليغ :

 سامس للملكية الفكرية ص ب 219 نابلس _فلسطنب 

    

Trade Mark No.: 28398

In Class: 30

Date: 052016/01/

 In Respect of: Sugar, coffee, tea, cocoa, 

and artificial coffee; rice, tapioca and sago; flour and 

preparations made from cereals; bread, pastry and 

confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking-

powder; salt; mustard; vinegar, sauces )condiments(; 

spices; ice...

 In the name of: United Sugar Company

Address:

 P.O.Box 23023 Jeddah 21426, Saudi Arabia

 Address for Services:    
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العالمة التجارية رقم :28771 
في الصنف : 12

التاريخ : 2016/03/13
ــايئ أو  ــوي أو امل ــري أو الج ــل ال ــات للنق ــل : مركب ــن اج م

ــات؛  ــة؛ عرب ــة؛ ســيارات؛ مركبــات كهربائي الســكك الحديدي

شــاحنات؛ شــاحنات مغلقــة ]مركبــات[؛ ســيارات دفــع 

رباعــي رياضيــة متعــددة األغــراض؛ حافــالت؛ مركبــات 

ســيارات  رياضيــة؛  ســيارات  )RV(؛  الرتفيهيــة  الرحــالت 

الســباق؛ دراجــات هوائيــة؛ ســيارات شــحن؛ شــاحنات 

ذلــك جــرارات  مبــا يف  رافعــات شــوكية؛ جــرارات  ذات 

القطْـــر والســحب؛ لبــادات املكابــح للمركبــات الريــة؛ 

واقيــات صدمــات للمركبــات؛ أكيــاس هــواء ]أجهــزة أمــان 

للمركبــات الريــة[؛ واقيــات وحــل )رفــرف(؛ ِقـــطع ملركبــات 

النقــل الــري أو الجــوي أو املــايئ، مكائــن للمركبــات الريــة؛ 

محــركات للمركبــات الريــة؛ هيــاكل للمركبــات؛ هيــاكل 

للمركبــات )شســيهات(؛ آليــات نقــل الحركــة للمركبــات 

الريــة؛ مخمــدات صدمــات لتوقــف املركبــات؛ نوابــض 

مخمــدة للصدمــات يف املركبــات؛ عجــالت املركبــات؛ مكابــح 

للمركبــات؛ زجــاج املركبــات األمامــي؛ مســاحات للمركبــات؛ 

اإلتجــاه  إشــارات  الريــة؛  للمركبــات  توجيــه  أجهــزة 

الرفــع  تعطيــل  أجهــزة  للمركبــات؛  مقاعــد  للمركبــات؛ 

لتعزيــز الكبــح عنــد الهبــوط للمركبــات )كوابــح للمركبــات(؛ 

لــوزام للمركبــات، حامــالت حقائــب للمركبــات؛ أغطيــة 

مشــكلة للمركبــات؛ أغطيــة ملقاعــد املركبــات؛ والعــات 

ــال ــان لألطف ــد أم ــيارات؛ مقاع ــيجار للس س

كايشــا  كايوشــييك  جيدوشــا  نيســان   : بأســم 

ــور  )وتعمــل أيضــا باالســم التجــاري نيســان موت

كو.,ليمتــد( 
العنــوان : رقــم 2 ,تــاكارا – كــو , كاتاجــاوا 
ــن  ــاوا – كي ــي, كاتاج ــا – ش ــو , يوكوهام – ك

, اليابــان 
عنــوان التبليــغ : ســماس للملكيــه الفكريــه 

ص.ب 219 نابلــس- فلســطين 

Trade Mark No.:28771  
In Class: 12 
Date: 13/03/2016 

In Respect of: Vehicles for locomotion 
by land, air, water or rail; Automobiles; 
Electric vehicles; Waggons; Trucks; 
Vans [vehicles]; Sport utility vehicles; 
Motor buses; Recreational vehicles 
(RV); Sports cars; Racing cars; Bicycles; 
Lorries; Fork lift trucks; Tractors 
including towing tractors; Brake pads 
for land vehicles; Vehicle bumpers; Air 
bags [safety devices for land vehicles]; 
Mudguards; Parts of land, air and water 
vehicles, Engines for land vehicles; 
Motors for land vehicles; Bodies for 
vehicles; Vehicle chassis; Transmissions, 
for land vehicles; Suspension shock 
absorbers for vehicles; Shock absorbing 
springs for vehicles; Vehicle wheels; 
Brakes for vehicles; Windscreens; 
Wipers for vehicles; Steering for land 
vehicles; Direction signals for vehicles; 
Vehicle seats; Spoilers for vehicles; 
Vehicle accessories, Luggage carriers 
for vehicles; Vehicle covers [shaped]; 
Covers (Seat -) for vehicles; Cigar 
lighters for automobiles; Safety seats for 
children
In the name of: Nissan Jidosha 
Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.)
Address: No.2, Takara-cho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, Japan
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  Trade Mark No.: 26966  62922 :العالمة التجارية رقم 
  In Class: 32  26 :في الصنف 

  Date: 19/05/2015  99/50/6590 :التاريخ 
  In Respect of: SOFT DRINK, JUICE المشروبات الغازية والعصائر : من اجل 

للتجارة والتوزيع مسامهة  شركة يونيفود: أبسم 
 خصوصية 

In the name of: sharikat unifood 
liltijarah waltawzee mosahama 
khososya  

 - Address: Ramallah wa albireh رام هللا والبيرة رام هللا  :العنوان 
Ramallah  

 رام هللا والبيرة رام هللا  :عنوان التبليغ 
 

Address for Services :  Ramallah wa 
albireh - Ramallah   

   
 

 

619
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20 ةرشن 5/10/2017 ةياغلو 27/7/2017 خيرات نم تاليدعتلا رشن

 # 38 # اھتیكلم تلقتنا ىتلا ةیراجتلا تامالعلا
 دیدجلا كلاملا ىلصالا كلاملا لیوحتلا دنس خیرات ةمالعلا مقر

 دتميل غنيديرت بروي غولليک .لأ .رآ.هيإ.سأ زيلغنرب 14/08/2017 2804
 ةراجتلل سا را اتلد ةکرش يس نا يا يتيلوق سرات 01/10/2017 4334
 ةراجتلل سا را اتلد ةکرش كنا يتلاوک سا را يت 01/10/2017 6597
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8709
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8710
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8711
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8712
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8713
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8718
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8719
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8723
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8724
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8725
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8726
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8727
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8728
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8733
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8734
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8737

10891 29/08/2017 
 يکيشوباک زغنيدلوه نزتيس
 زغنيدلوه نزتيس( اشياک
 )دتميل ،ينبموک

 يکيشوباک يکوت نزيتيس
 زا غنيديرت وسلوا اشياک
 يت لا ،.وک شتاو نيزيتيس
 يد

10892 29/08/2017 
 يکيشوباک زغنيدلوه نزتيس
 زغنيدلوه نزتيس( اشياک
 )دتميل ،ينبموک

 يکيشوباک يکوت نزيتيس
 زا غنيديرت وسلوا اشياک
 يت لا ،.وک شتاو نيزيتيس
 يد

10893 29/08/2017 
 يکيشوباک زغنيدلوه نزتيس
 زغنيدلوه نزتيس( اشياک
 )دتميل ،ينبموک

 يکيشوباک يکوت نزيتيس
 زا غنيديرت وسلوا اشياک
 يت لا ،.وک شتاو نيزيتيس
 يد

12274 29/08/2017 
 يکيشوباک زغنيدلوه نزتيس
 زغنيدلوه نزتيس( اشياک
 )دتميل ،ينبموک

 يکيشوباک يکوت نزيتيس
 زا غنيديرت وسلوا اشياک
 يت لا ،.وک شتاو نيزيتيس
 يد

16087 01/10/2017 
 ةينيطسلفلا ةيبرعلا ةکرشلا
 م.خ.م قوستلا زکارمل

 نيطسلف ازالب ةکرش
 ةيراقعلا

 يرتسدنارالوس كتنو نيرغ يج هيا يجرينا ريلک وتويک 02/10/2017 20465
 شتا يب ما يج

22784 29/08/2017 
 يکيشوباک زغنيدلوه نزتيس
 زغنيدلوه نزتيس( اشياک
 )دتميل ، وک

 يکيشوباک يکوت نزيتيس
 زا غنيديرت وسلوا اشياک
 يت لا ،.وک شتاو نيزيتيس
 يد

 هيإ سأ زيروتاروبال زيلامراف تاراشتسإلل ليان دنا غناو 01/08/2017 23084
 هيإ سأ زيروتاروبال زيلامراف تاراشتسإلل ليان دنا غناو 01/08/2017 23086
23561 01/08/2017 

 ا ( ينابموک تيليج اذ
 .) نيشيروبرک ريواليد

 لا لا ينابموک تيليج اذ
 يس

24252 29/08/2017 

 يکيشوباک زغندلوه نزيتس
 زا غنديرت وسلوا اشياک
 يت لا ,.وک زغندلوه نزيتس
 .يد

 يکيشوباک يکوت نزيتيس
 زا غنيديرت وسلوا اشياک
 يت لا ،.وک شتاو نيزيتيس
 يد

25017 01/10/2017 
 ةيداع ةسبلالل يواکم ةکرش
 ةماع

 يليسيت وبورغ .ما.يت.يج
 .لا.را.سا وناسيلوم

26761 03/08/2017 
 نيطسلف ازالب ةکرش
 ةيراقعلا

 ةينيطسلفلا ةيبرعلا ةکرشلا
 م.خ.م قوستلا زکارمل

26937 29/08/2017 
 ةينيطسلفلا ةيبرعلا ةکرشلا
 م.خ.م قوستلا زکارمل

 نيطسلف ازالب ةکرش
 ةيراقعلا

 دتميل غنيديرت بروي غولليک .لأ .رآ.هيإ.سأ زيلغنرب 14/08/2017 28256
28728 30/07/2017 

 دلجلاب ةيانعلل أبس ةکرش
 راحن دمحا نيسح ماهلا ةيصوصخ ةمهاسم ةرشبلاو

29980 24/09/2017 
 ةيئاذغلا داوملل ةريدلا ةکرش
 ةماع ةيداع ةيکالهتسالاو

 ةميلس وبا تالحم ةکرش
 ةيئاذغلا داوملل

29981 24/09/2017 
 ةيئاذغلا داوملل ةريدلا ةکرش
 ةماع ةيداع ةيکالهتسالاو

 ةميلس وبا تالحم ةکرش
 ةيئاذغلا داوملل

30142 30/07/2017 
 دلجلاب ةيانعلل أبس ةکرش
 راحن دمحا نيسح ماهلا ةيصوصخ ةمهاسم ةرشبلاو

العالمات التجارية التي انتقلت ملكيتها
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 دیدجلا كلاملا ىلصالا كلاملا لیوحتلا دنس خیرات ةمالعلا مقر
 دتميل غنيديرت بروي غولليک .لأ .رآ.هيإ.سأ زيلغنرب 14/08/2017 2804
 ةراجتلل سا را اتلد ةکرش يس نا يا يتيلوق سرات 01/10/2017 4334
 ةراجتلل سا را اتلد ةکرش كنا يتلاوک سا را يت 01/10/2017 6597
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8709
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8710
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8711
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8712
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8713
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8718
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8719
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8723
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8724
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8725
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8726
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8727
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8728
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8733
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8734
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8737

10891 29/08/2017 
 يکيشوباک زغنيدلوه نزتيس
 زغنيدلوه نزتيس( اشياک
 )دتميل ،ينبموک

 يکيشوباک يکوت نزيتيس
 زا غنيديرت وسلوا اشياک
 يت لا ،.وک شتاو نيزيتيس
 يد

10892 29/08/2017 
 يکيشوباک زغنيدلوه نزتيس
 زغنيدلوه نزتيس( اشياک
 )دتميل ،ينبموک

 يکيشوباک يکوت نزيتيس
 زا غنيديرت وسلوا اشياک
 يت لا ،.وک شتاو نيزيتيس
 يد

10893 29/08/2017 
 يکيشوباک زغنيدلوه نزتيس
 زغنيدلوه نزتيس( اشياک
 )دتميل ،ينبموک

 يکيشوباک يکوت نزيتيس
 زا غنيديرت وسلوا اشياک
 يت لا ،.وک شتاو نيزيتيس
 يد

12274 29/08/2017 
 يکيشوباک زغنيدلوه نزتيس
 زغنيدلوه نزتيس( اشياک
 )دتميل ،ينبموک

 يکيشوباک يکوت نزيتيس
 زا غنيديرت وسلوا اشياک
 يت لا ،.وک شتاو نيزيتيس
 يد

16087 01/10/2017 
 ةينيطسلفلا ةيبرعلا ةکرشلا
 م.خ.م قوستلا زکارمل

 نيطسلف ازالب ةکرش
 ةيراقعلا

 يرتسدنارالوس كتنو نيرغ يج هيا يجرينا ريلک وتويک 02/10/2017 20465
 شتا يب ما يج

22784 29/08/2017 
 يکيشوباک زغنيدلوه نزتيس
 زغنيدلوه نزتيس( اشياک
 )دتميل ، وک

 يکيشوباک يکوت نزيتيس
 زا غنيديرت وسلوا اشياک
 يت لا ،.وک شتاو نيزيتيس
 يد

 هيإ سأ زيروتاروبال زيلامراف تاراشتسإلل ليان دنا غناو 01/08/2017 23084
 هيإ سأ زيروتاروبال زيلامراف تاراشتسإلل ليان دنا غناو 01/08/2017 23086
23561 01/08/2017 

 ا ( ينابموک تيليج اذ
 .) نيشيروبرک ريواليد

 لا لا ينابموک تيليج اذ
 يس

24252 29/08/2017 

 يکيشوباک زغندلوه نزيتس
 زا غنديرت وسلوا اشياک
 يت لا ,.وک زغندلوه نزيتس
 .يد

 يکيشوباک يکوت نزيتيس
 زا غنيديرت وسلوا اشياک
 يت لا ،.وک شتاو نيزيتيس
 يد

25017 01/10/2017 
 ةيداع ةسبلالل يواکم ةکرش
 ةماع

 يليسيت وبورغ .ما.يت.يج
 .لا.را.سا وناسيلوم

26761 03/08/2017 
 نيطسلف ازالب ةکرش
 ةيراقعلا

 ةينيطسلفلا ةيبرعلا ةکرشلا
 م.خ.م قوستلا زکارمل

26937 29/08/2017 
 ةينيطسلفلا ةيبرعلا ةکرشلا
 م.خ.م قوستلا زکارمل

 نيطسلف ازالب ةکرش
 ةيراقعلا

 دتميل غنيديرت بروي غولليک .لأ .رآ.هيإ.سأ زيلغنرب 14/08/2017 28256
28728 30/07/2017 

 دلجلاب ةيانعلل أبس ةکرش
 راحن دمحا نيسح ماهلا ةيصوصخ ةمهاسم ةرشبلاو

29980 24/09/2017 
 ةيئاذغلا داوملل ةريدلا ةکرش
 ةماع ةيداع ةيکالهتسالاو

 ةميلس وبا تالحم ةکرش
 ةيئاذغلا داوملل

29981 24/09/2017 
 ةيئاذغلا داوملل ةريدلا ةکرش
 ةماع ةيداع ةيکالهتسالاو

 ةميلس وبا تالحم ةکرش
 ةيئاذغلا داوملل

30142 30/07/2017 
 دلجلاب ةيانعلل أبس ةکرش
 راحن دمحا نيسح ماهلا ةيصوصخ ةمهاسم ةرشبلاو

 # 5 # كلاملا ناونع رییغت مت ىتلا ةیراجتلا تامالعلا
 دیدجلا ناونعلا ىلصالا ناونعلا لیوحتلا دنس خیرات ةمالعلا مقر

4308 24/08/2017 
 سنيرب ويد درافيلوب ،13
 1724 - لا ،يرنه
 جروبمسکول

 ،لايور درافيلوب ،26
 2449-لا غروبيسکول

4309 24/08/2017 
 سنيرب ويد درافيلوب ،13
 1724 - لا ،يرنه
 جروبمسکول

 ،لايور درافيلوب ،26
 2449-لا غروبيسکول

4310 24/08/2017 
 سنيرب ويد درافيلوب ،13
 1724 - لا ،يرنه
 جروبمسکول

 ،لايور درافيلوب ،26
 2449-لا غروبيسکول

4541 01/10/2017 
 - / وشت - وبروکوک , 1-2
 يش - وفوشت ،موشت
 نابايلا ، ويکوط

 ،يکاموروست ،2-11-1
 ويکوط،يش-امات

 .نابايلا ،206-8551

18146 27/07/2017 

 اينروفيلاک ثواس 1601
 اينروفيلاک ،وتلا ولاب ،وينيفا

 ةدحتملا تايالولا 94304
 ةيکيرمألا

 ولنيم ،وليو قيرط 1601
 ،94025 اينروفيلاک ،كراب
 ةيکيرمالا ةدحتملا تايالولا



422العدد العرشون 2017/11/7

 دیدجلا ناونعلا ىلصالا ناونعلا لیوحتلا دنس خیرات ةمالعلا مقر

4308 24/08/2017 
 سنيرب ويد درافيلوب ،13
 1724 - لا ،يرنه
 جروبمسکول

 ،لايور درافيلوب ،26
 2449-لا غروبيسکول

4309 24/08/2017 
 سنيرب ويد درافيلوب ،13
 1724 - لا ،يرنه
 جروبمسکول

 ،لايور درافيلوب ،26
 2449-لا غروبيسکول

4310 24/08/2017 
 سنيرب ويد درافيلوب ،13
 1724 - لا ،يرنه
 جروبمسکول

 ،لايور درافيلوب ،26
 2449-لا غروبيسکول

4541 01/10/2017 
 - / وشت - وبروکوک , 1-2
 يش - وفوشت ،موشت
 نابايلا ، ويکوط

 ،يکاموروست ،2-11-1
 ويکوط،يش-امات

 .نابايلا ،206-8551

18146 27/07/2017 

 اينروفيلاک ثواس 1601
 اينروفيلاک ،وتلا ولاب ،وينيفا

 ةدحتملا تايالولا 94304
 ةيکيرمألا

 ولنيم ،وليو قيرط 1601
 ،94025 اينروفيلاک ،كراب
 ةيکيرمالا ةدحتملا تايالولا

 # 20 # كلاملا مسا رییغت مت ىتلا ةیراجتلا تامالعلا
 دیدجلا مسالا ىلصالا مسالا لیوحتلا دنس خیرات ةمالعلا مقر

 مودو براش كريم ةکرش نشيروبروک غنيريش 27/07/2017 3835
 د ت ل تسيا راف اليف د ت ل تسيا راف اليف 24/08/2017 4308
 يئ ب س تروبس اليف يف يب دنالريدين اليف 24/08/2017 4309

16087 01/10/2017 
 ةينيطسلفلا ةيبرعلا ةکرشلا
 .م.ع.م قوستلا زکارمل

 ةينيطسلفلا ةيبرعلا ةکرشلا
 م.خ.م قوستلا زکارمل

18123 01/10/2017 
 ليبوموتوا ياوغنايج يوهنا
 .يد يت لا ،.وک

 ليبوموتا ياوهغنايج يوهنا
 .يد يت لا ،.بروک بورغ

18124 01/10/2017 
 ليبوموتوا ياوغنايج يوهنا
 .يد يت لا ،.وک

 ليبوموتا ياوهغنايج يوهنا
 .يد يت لا ،.بروک بورغ

 مودو براش كريم ةکرش نشيروبروک غنيريش 27/07/2017 19911
 مودو براش كريم ةکرش نشيروبروک غنيريش 27/07/2017 19915
 مودو براش كريم ةکرش نشيروبروک غنيريش 27/07/2017 23810
 مودو براش كريم ةکرش نشيروبروک غنيريش 27/07/2017 24483
 مودو براش كريم ةکرش نشيروبروک غنيريش 27/07/2017 24484
 مودو براش كريم ةکرش نشيروبروک غنيريش 27/07/2017 24485
 مودو براش كريم ةکرش نشيروبروک غنيريش 27/07/2017 24486
 مودو براش كريم ةکرش نشيروبروک غنيريش 27/07/2017 25246
 مودو براش كريم ةکرش نشيروبروک غنيريش 27/07/2017 25247
 نيطسلف ازالب ةکرش .قوستلا زکارمل وفارب ةکرش 02/08/2017 26761

 ةيراقعلا
26937 29/08/2017 

 ةينيطسلفلا ةيبرعلا ةکرشلا
 م.ع.م قوستلا زکارمل

 ةينيطسلفلا ةيبرعلا ةکرشلا
 م.خ.م قوستلا زکارمل

 مودو براش كريم ةکرش نشيروبروک غنيريش 27/07/2017 27983
 مودو براش كريم ةکرش نشيروبروک غنيريش 27/07/2017 27984
 مودو براش كريم ةکرش نشيروبروک غنيريش 27/07/2017 27985

 دیدجلا كلاملا ىلصالا كلاملا لیوحتلا دنس خیرات ةمالعلا مقر
 دتميل غنيديرت بروي غولليک .لأ .رآ.هيإ.سأ زيلغنرب 14/08/2017 2804
 ةراجتلل سا را اتلد ةکرش يس نا يا يتيلوق سرات 01/10/2017 4334
 ةراجتلل سا را اتلد ةکرش كنا يتلاوک سا را يت 01/10/2017 6597
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8709
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8710
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8711
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8712
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8713
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8718
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8719
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8723
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8724
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8725
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8726
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8727
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8728
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8733
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8734
 دتميل يک وي زريب يد يج هيا يرانيتنيس زريب يد 01/10/2017 8737

10891 29/08/2017 
 يکيشوباک زغنيدلوه نزتيس
 زغنيدلوه نزتيس( اشياک
 )دتميل ،ينبموک

 يکيشوباک يکوت نزيتيس
 زا غنيديرت وسلوا اشياک
 يت لا ،.وک شتاو نيزيتيس
 يد

10892 29/08/2017 
 يکيشوباک زغنيدلوه نزتيس
 زغنيدلوه نزتيس( اشياک
 )دتميل ،ينبموک

 يکيشوباک يکوت نزيتيس
 زا غنيديرت وسلوا اشياک
 يت لا ،.وک شتاو نيزيتيس
 يد

10893 29/08/2017 
 يکيشوباک زغنيدلوه نزتيس
 زغنيدلوه نزتيس( اشياک
 )دتميل ،ينبموک

 يکيشوباک يکوت نزيتيس
 زا غنيديرت وسلوا اشياک
 يت لا ،.وک شتاو نيزيتيس
 يد

12274 29/08/2017 
 يکيشوباک زغنيدلوه نزتيس
 زغنيدلوه نزتيس( اشياک
 )دتميل ،ينبموک

 يکيشوباک يکوت نزيتيس
 زا غنيديرت وسلوا اشياک
 يت لا ،.وک شتاو نيزيتيس
 يد

16087 01/10/2017 
 ةينيطسلفلا ةيبرعلا ةکرشلا
 م.خ.م قوستلا زکارمل

 نيطسلف ازالب ةکرش
 ةيراقعلا

 يرتسدنارالوس كتنو نيرغ يج هيا يجرينا ريلک وتويک 02/10/2017 20465
 شتا يب ما يج

22784 29/08/2017 
 يکيشوباک زغنيدلوه نزتيس
 زغنيدلوه نزتيس( اشياک
 )دتميل ، وک

 يکيشوباک يکوت نزيتيس
 زا غنيديرت وسلوا اشياک
 يت لا ،.وک شتاو نيزيتيس
 يد

 هيإ سأ زيروتاروبال زيلامراف تاراشتسإلل ليان دنا غناو 01/08/2017 23084
 هيإ سأ زيروتاروبال زيلامراف تاراشتسإلل ليان دنا غناو 01/08/2017 23086
23561 01/08/2017 

 ا ( ينابموک تيليج اذ
 .) نيشيروبرک ريواليد

 لا لا ينابموک تيليج اذ
 يس

24252 29/08/2017 

 يکيشوباک زغندلوه نزيتس
 زا غنديرت وسلوا اشياک
 يت لا ,.وک زغندلوه نزيتس
 .يد

 يکيشوباک يکوت نزيتيس
 زا غنيديرت وسلوا اشياک
 يت لا ،.وک شتاو نيزيتيس
 يد

25017 01/10/2017 
 ةيداع ةسبلالل يواکم ةکرش
 ةماع

 يليسيت وبورغ .ما.يت.يج
 .لا.را.سا وناسيلوم

26761 03/08/2017 
 نيطسلف ازالب ةکرش
 ةيراقعلا

 ةينيطسلفلا ةيبرعلا ةکرشلا
 م.خ.م قوستلا زکارمل

26937 29/08/2017 
 ةينيطسلفلا ةيبرعلا ةکرشلا
 م.خ.م قوستلا زکارمل

 نيطسلف ازالب ةکرش
 ةيراقعلا

 دتميل غنيديرت بروي غولليک .لأ .رآ.هيإ.سأ زيلغنرب 14/08/2017 28256
28728 30/07/2017 

 دلجلاب ةيانعلل أبس ةکرش
 راحن دمحا نيسح ماهلا ةيصوصخ ةمهاسم ةرشبلاو

29980 24/09/2017 
 ةيئاذغلا داوملل ةريدلا ةکرش
 ةماع ةيداع ةيکالهتسالاو

 ةميلس وبا تالحم ةکرش
 ةيئاذغلا داوملل

29981 24/09/2017 
 ةيئاذغلا داوملل ةريدلا ةکرش
 ةماع ةيداع ةيکالهتسالاو

 ةميلس وبا تالحم ةکرش
 ةيئاذغلا داوملل

30142 30/07/2017 
 دلجلاب ةيانعلل أبس ةکرش
 راحن دمحا نيسح ماهلا ةيصوصخ ةمهاسم ةرشبلاو

 # 5 # كلاملا ناونع رییغت مت ىتلا ةیراجتلا تامالعلا
 دیدجلا ناونعلا ىلصالا ناونعلا لیوحتلا دنس خیرات ةمالعلا مقر

4308 24/08/2017 
 سنيرب ويد درافيلوب ،13
 1724 - لا ،يرنه
 جروبمسکول

 ،لايور درافيلوب ،26
 2449-لا غروبيسکول

4309 24/08/2017 
 سنيرب ويد درافيلوب ،13
 1724 - لا ،يرنه
 جروبمسکول

 ،لايور درافيلوب ،26
 2449-لا غروبيسکول

4310 24/08/2017 
 سنيرب ويد درافيلوب ،13
 1724 - لا ،يرنه
 جروبمسکول

 ،لايور درافيلوب ،26
 2449-لا غروبيسکول

4541 01/10/2017 
 - / وشت - وبروکوک , 1-2
 يش - وفوشت ،موشت
 نابايلا ، ويکوط

 ،يکاموروست ،2-11-1
 ويکوط،يش-امات

 .نابايلا ،206-8551

18146 27/07/2017 

 اينروفيلاک ثواس 1601
 اينروفيلاک ،وتلا ولاب ،وينيفا

 ةدحتملا تايالولا 94304
 ةيکيرمألا

 ولنيم ،وليو قيرط 1601
 ،94025 اينروفيلاک ،كراب
 ةيکيرمالا ةدحتملا تايالولا



423العدد العرشون 2017/11/7

 دیدجلا مسالا ىلصالا مسالا لیوحتلا دنس خیرات ةمالعلا مقر
 مودو براش كريم ةکرش نشيروبروک غنيريش 27/07/2017 3835
 د ت ل تسيا راف اليف د ت ل تسيا راف اليف 24/08/2017 4308
 يئ ب س تروبس اليف يف يب دنالريدين اليف 24/08/2017 4309

16087 01/10/2017 
 ةينيطسلفلا ةيبرعلا ةکرشلا
 .م.ع.م قوستلا زکارمل

 ةينيطسلفلا ةيبرعلا ةکرشلا
 م.خ.م قوستلا زکارمل

18123 01/10/2017 
 ليبوموتوا ياوغنايج يوهنا
 .يد يت لا ،.وک

 ليبوموتا ياوهغنايج يوهنا
 .يد يت لا ،.بروک بورغ

18124 01/10/2017 
 ليبوموتوا ياوغنايج يوهنا
 .يد يت لا ،.وک

 ليبوموتا ياوهغنايج يوهنا
 .يد يت لا ،.بروک بورغ

 مودو براش كريم ةکرش نشيروبروک غنيريش 27/07/2017 19911
 مودو براش كريم ةکرش نشيروبروک غنيريش 27/07/2017 19915
 مودو براش كريم ةکرش نشيروبروک غنيريش 27/07/2017 23810
 مودو براش كريم ةکرش نشيروبروک غنيريش 27/07/2017 24483
 مودو براش كريم ةکرش نشيروبروک غنيريش 27/07/2017 24484
 مودو براش كريم ةکرش نشيروبروک غنيريش 27/07/2017 24485
 مودو براش كريم ةکرش نشيروبروک غنيريش 27/07/2017 24486
 مودو براش كريم ةکرش نشيروبروک غنيريش 27/07/2017 25246
 مودو براش كريم ةکرش نشيروبروک غنيريش 27/07/2017 25247
 نيطسلف ازالب ةکرش .قوستلا زکارمل وفارب ةکرش 02/08/2017 26761

 ةيراقعلا
26937 29/08/2017 

 ةينيطسلفلا ةيبرعلا ةکرشلا
 م.ع.م قوستلا زکارمل

 ةينيطسلفلا ةيبرعلا ةکرشلا
 م.خ.م قوستلا زکارمل

 مودو براش كريم ةکرش نشيروبروک غنيريش 27/07/2017 27983
 مودو براش كريم ةکرش نشيروبروک غنيريش 27/07/2017 27984
 مودو براش كريم ةکرش نشيروبروک غنيريش 27/07/2017 27985

5/10/2017 هياغلو 27/7/2017 خيرات نم هددجملا تامالعلا

هکرشلا مسا هيلمع رخا خيرات همالعلا همالعلا مقر يلسلستلا مقر
 ةعانصلا ةکرش
 ةمهاسملا ةيبرعلا
 ةدودحملا ةيصوصخلا

• 1450 عيبر 24/08/2017

 دوونيک يس يف ياج
• 4401 دوونکا 27/07/2017 نشيروبروک

 سکوب موه
• 4404 خا يب شتا 27/07/2017 كنا،سيفوا

 سکوب موه
• 4405 وا يب شتا 27/07/2017 كنا،سيفوا

 سکوب موه
• 4406 سفوا سکوب موه 27/07/2017 كنا،سيفوا

 يت لا زيرتسادنا ليلک
• 4408 ةروص 07/08/2017 يد

 يت لا زيرتسادنا ليلک
• 4409 ةمسر 07/08/2017 يد

 ةراجتلل شيعي ةکرش
• 4411 نوسنور 10/08/2017 م.م ةيلودلا

 ايلاتيا زنياه
• 4417 زييلراف 12/08/2017 هيا.يب.سا

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4419 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4420 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4421 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4422 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4423 دنال يکليم 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4424 ةنبللاب مطامط 15/08/2017

 يدينحلا ةکرش
 و نابلألا تاجتنمل
 ةيئاذغلا داوملا
 ةدودحملا ةمهاسملا

• 4425 ةنبل ةرتعز 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو تاجتنمل
 ةمهاسملا هيئاذغلا

 هدودحملا
• 4426 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو تاجتنمل
 ةمهاسملا هيئاذغلا

 هدودحملا
• 4427 يدينجلا ةنبل ةعور 15/08/2017

 , ) يسويس ( نولفير
• 4430 يلراش 17/08/2017 ،.يا . سا

 ) سيوس ( نولفير
• 4431 سکيلف 17/08/2017 ا.س

 , ) يسويس ( نولفير
• 4432 نولفر 17/08/2017 يا . سا

• 4436 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4437 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان

 لکش ىلع كيان راعش 26/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4438 حص ةراشا ةمسر

 لکش ىلع كيان راعش 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4439 حص ةمسر

• 4440 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4441 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4451 ةمسر 22/08/2017 .كنيا امراف اليتسا
 ادنلريا زدوف تفارک
 يتربورب لاوشتکلتنا

 دتيمل
• 4453 الوک تروبس 29/08/2017

• 4464 يس ما يد 07/09/2017 يس ما يد
 معاطم ةکرش
• 4478 ينودربلا و ةروص 09/09/2017 م.خ.م ينودربلا

 معاطم ةکرش
• 4479 ينودربلا و ةروص 09/09/2017 م.خ.م ينودربلا

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4480 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4481 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4482 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4483 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4484 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4485 ةروص 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4486 ةروص 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4487 ةروص 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4488 ةروص 10/09/2017

 جنيک رغريب
• 4491 بلک زديک 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4492 بلک زديک 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4493 بلک سدياک 12/09/2017 نشيروبروک

 جنک رغريب
• 4494 جنکرغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4495 جنيک رغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4496 جنيک رغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4497 ربوه 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4498 ربوه 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغروب
• 4502 جنيک رغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 اشوديج وزوسيا
 اشايک يکيشوباک
 دتيميل زروتوم وزوسيا

• 4505 وزوسيا 12/09/2017

 ولب دنا سورک ولب
• 4506 تنسيرک ولب 14/09/2017 نشييسوسا كليش

 داقعلا ةکرش
 ةراجتلل مهاکرشو

 ةعانصلاو
• 4507 الليرويف 14/09/2017

 وبا دبع لداع مساق
• 4510 يسلبانلا 16/09/2017 ةحلاص

 وبا دبع لداع مساق
• 4511 نوتيزلا تيز 16/09/2017 ةحلاص

• 4516 ليبيل دير دنوب كورب 23/09/2017 يس لا يب رفيلينوي
• 4519 ليبيل ولي نوتبيل 23/09/2017 يس لا يب رفيلينوي
 ناکيريما شيتيرب
• 4521 لام لاب 03/10/2017 .كنيا )زدنارب( وکابوت

 قيفوت يقدص ريمس
• 5319 نام وين 30/07/2017 يواکم

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5320 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5321 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5322 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5323 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5331 ةحقش 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5332 ةحقش 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5333 ةحقش 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5334 نيمساي زرا 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5335 نيمساي 07/09/2017

 ليلخ ىسوم ميهاربإ
• 16575 جات ةمسر 01/10/2017 يسابوطلا

• 17948 يريک 27/07/2017 ليب يرجامورف
 ةنيز وبأ تالحم ةکرش

• 17951 ةنيز رکس 28/07/2017 ةيئاذغلا داوملل

 دنا نوسنوج
 نم ةکرش ،نوسنوج

 يسريجوين
• 17952 ليسيرنإ 28/07/2017

 دنا نوسنوج
 نم ةکرش ،نوسنوج

 يسريجوين
• 17953 لسکيرنإ 28/07/2017

 ايلاطيا زنياه
• 17957 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17958 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17959 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17960 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17961 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17962 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17963 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17964 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تياو تنديارت 04/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17971 ةروص عم تنمريبس

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تياو تنديارت 04/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17972 ةروص عم يريبورتس

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تياو تنديارت 04/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17973 ةروص عم تنمربيب

 ةکرش ،دتيمل روبمط
• 17974 روئيلوب 04/08/2017 ةيليئارسا

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تسيوت خيطب تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17984 ةروص -

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 عانعنلا تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17985 ةروص -رضخالا

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 - عانعنلا تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17986 ةروص

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 -ةلوارف تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17987 ةروص

 را دنا يب ةکرش
• 17989 ةيربعلا ةغللاب يجازم 10/08/2017 رامثتسالاو قيوستلل

 را دنا يب ةکرش
• 17990 ةيربعلا ةغللاب يجازم 10/08/2017 رامثتسالاو قيوستلل

 ةيبطلا يدهنلا ةکرش 10/08/2017 ةيبطلا يدهنلا ةکرش
• 17991 ةمسر عم

 عم يدهنلا ةيلديص 10/08/2017 ةيبطلا يدهنلا ةکرش
• 17992 ةمسر

 زسنياس نسناج
• 17996 اسوثنإ 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 17997 نشوفإ 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 17998 انيروک 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 17999 سيمربان 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 18000 اتنافير 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 18001 وريبسور 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 ةدحتملا ةکرشلا
• 18009 ةمسر عم ارتسکا 16/08/2017 ةدودحملا تاينورتکلالل

 ةدحتملا ةکرشلا
 عم 24/7 سروف 16/08/2017 ةدودحملا تاينورتکلالل

• 18010 ةمسر

 مشاه دمحم ضهان
• 18016 نتباکلا 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18017 نويل 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18018 نيوک 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18019 جنک 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18021 سمش 06/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18022 نيوک ربوس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18023 جنک ربوس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18024 ريف ربوس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18025 كاج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18026 جنوس مس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18028 رهاوج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18029 نيوک لارنج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18030 نويل وت 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18032 سکول لارنج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18033 سنرب 16/08/2017 نابض

• 18036 يف 17/08/2017 .كنا اکريما جانوف
• 18037 جانوف 17/08/2017 .كنا اکريما جانوف
• 18038 جانوف 17/08/2017 .كنا اکريما جانوف
 ناملوک دنأ تيکير
• 18039 كيو ريإ 17/08/2017 ديتميل )زيس ريفوأ(

 ناملوک دنأ تيکير
• 18040 كيو ريإ 17/08/2017 ديتميل )زيس ريفوأ(

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18041 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18042 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18043 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18044 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18045 ةلدابم 17/08/2017

 يناولح ةکرش
• 18060 وميم 22/08/2017 ةيعانصلا

 تسيا لديم
 ,كروتين غنيتساکدورب

 .كنا
• 18061 اوس ويدار 22/08/2017

 تسيا لديم
 ,كروتين غنيتساکدورب

 .كنا
• 18062 اوس ويدار 22/08/2017

• 18064 رسن ةمسر 23/08/2017 .كنا وکابوت ناباج
• 18068 ربيانس 23/08/2017 هايملل لالز عنصم
 داوملل ةيملاعلا ةکرشلا

• 18071 موت 23/08/2017 ةيئاذغلا

 تراغيس-ناکيريمأ
 )زيسرفوأ( ينابموک

 دتيمل
• 18076 غوف 25/08/2017

 ايرثلا ةکرش
• 18077 ةمسر عم ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18078 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18079 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18080 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18081 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18082 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 صلب فلا ةکرش
 داوم داريتساو ةراجتل
 سکتمزوکلاو ليمجتلا

• 18086 يم روف 30/08/2017

 تالاصتالا ةکرش
 ةينيطسلفلا ةيولخلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 18093 لاوج 25/08/2017

 تايلکاب ليبرا
 يف ييانس تابوبوه
 سا .هيا تيراکيت

• 18097 اليبرا 30/08/2017

 تايلکاب ليبرا
 يف ييانس تابوبوه
 سا .هيا تيراکيت

• 18098 اليبرا 30/08/2017

 زسنياس نسناج
• 18099 ايوجنف 30/08/2017 يس وي ادنلريا

 لانويشانرتنا ياکسا
• 18102 ياکسا 31/08/2017 يج هيا

 لانويشانرتنا ياکسا
• 18103 ياکسا 31/08/2017 يج هيا

 لانويشانرتنا ياکسا
• 18104 ياکسا 31/08/2017 يج هيا

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18107 تيکاتک 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18108 شتنب 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18109 يبر 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18110 اتيفال 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18111 ابمور 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18112 سناد صند 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18113 زيوکس 30/08/2017

 زيسروسير انياش
 يرويرب ونس

 ينابموک )جنينوايل(
 دتيميل

• 18114 ونس 29/08/2017

 زيسروسير انياش
 يرويرب ونس

 ينابموک )جنينوايل(
 دتيميل

• 18115 اواشويکا 20/09/2017

 ياوهغنايج يوهنا
 بورغ ليبوموتا
 .يد يت لا ،.بروک

• 18123 كاج 07/09/2017

 ياوهغنايج يوهنا
 بورغ ليبوموتا
 .يد يت لا ،.بروک

 اهلخاد ةرئاد ةمسر 07/09/2017
• 18124 ةمحن

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
• 18130 يس اتياف زلوه 14/09/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 18133 ةمسر عم نوتسنيو 16/09/2017 .كنا وکابوت ناباج
• 18146 كوبسيف 20/09/2017 .كنا ،كوبسيف
 اشوديج ناسين
 اشياک يکيشوباک
 مساب اضيأ لمعتو(
 ،.وک روتوم ناسين

 )دتميل

• 18157 اديت 21/09/2017

 اشوديج ناسين
 اشياک يکيشوباک
 مساب اضيأ لمعتو(
 ،.وک روتوم ناسين

 )دتميل

• 18158 300 يب نا 21/09/2017

• 18159 بوش لريغ تيوس 21/09/2017 .دتيمل ويلاغ رييب
• 18160 بوش لريغ تيوس 21/09/2017 .دتيمل ويلاغ رييب
 نروتوم كسيرياب
• 18161 ويلبد ما يب 21/09/2017 تفاشلسجنيتکا كريف

 نروتوم كسيرياب
• 18162 ةروص عم ويلبد ما يب 21/09/2017 تفاشلسجنيتکا كريف

 نروتوم كسيرياب
• 18163 ينيم 21/09/2017 تفاشلسجنيتکا كريف

 اديغ اتالوکيشت نيلوس
 تيراکيت يف يياناس
 يتيکريس مينونأ

• 18165 اداما نيلوس 04/10/2017

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم يس يب ما 2 28/09/2017

• 18174 راعش

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم يس يب ما 2 28/09/2017

• 18175 راعش

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم 2 يس يب ما 28/09/2017

• 18176 راعش

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم 2 يس يب ما 28/09/2017

• 18177 راعش

 يب ما يج كت - يفورب
• 18179 راعش عم راک يفورب 28/09/2017 شتا

 مشاه دمحم ضهان
• 18397 وبريت 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18399 سکول ونکت 16/08/2017 نابض

 دمحم "ريهز دئار
• 19109 وتنورب 30/07/2017 حوبدملا " يلع

تاريخ التجديداسم العالمة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



424العدد العرشون 2017/11/7

هکرشلا مسا هيلمع رخا خيرات همالعلا همالعلا مقر يلسلستلا مقر
 ةعانصلا ةکرش
 ةمهاسملا ةيبرعلا
 ةدودحملا ةيصوصخلا

• 1450 عيبر 24/08/2017

 دوونيک يس يف ياج
• 4401 دوونکا 27/07/2017 نشيروبروک

 سکوب موه
• 4404 خا يب شتا 27/07/2017 كنا،سيفوا

 سکوب موه
• 4405 وا يب شتا 27/07/2017 كنا،سيفوا

 سکوب موه
• 4406 سفوا سکوب موه 27/07/2017 كنا،سيفوا

 يت لا زيرتسادنا ليلک
• 4408 ةروص 07/08/2017 يد

 يت لا زيرتسادنا ليلک
• 4409 ةمسر 07/08/2017 يد

 ةراجتلل شيعي ةکرش
• 4411 نوسنور 10/08/2017 م.م ةيلودلا

 ايلاتيا زنياه
• 4417 زييلراف 12/08/2017 هيا.يب.سا

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4419 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4420 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4421 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4422 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4423 دنال يکليم 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4424 ةنبللاب مطامط 15/08/2017

 يدينحلا ةکرش
 و نابلألا تاجتنمل
 ةيئاذغلا داوملا
 ةدودحملا ةمهاسملا

• 4425 ةنبل ةرتعز 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو تاجتنمل
 ةمهاسملا هيئاذغلا

 هدودحملا
• 4426 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو تاجتنمل
 ةمهاسملا هيئاذغلا

 هدودحملا
• 4427 يدينجلا ةنبل ةعور 15/08/2017

 , ) يسويس ( نولفير
• 4430 يلراش 17/08/2017 ،.يا . سا

 ) سيوس ( نولفير
• 4431 سکيلف 17/08/2017 ا.س

 , ) يسويس ( نولفير
• 4432 نولفر 17/08/2017 يا . سا

• 4436 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4437 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان

 لکش ىلع كيان راعش 26/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4438 حص ةراشا ةمسر

 لکش ىلع كيان راعش 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4439 حص ةمسر

• 4440 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4441 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4451 ةمسر 22/08/2017 .كنيا امراف اليتسا
 ادنلريا زدوف تفارک
 يتربورب لاوشتکلتنا

 دتيمل
• 4453 الوک تروبس 29/08/2017

• 4464 يس ما يد 07/09/2017 يس ما يد
 معاطم ةکرش
• 4478 ينودربلا و ةروص 09/09/2017 م.خ.م ينودربلا

 معاطم ةکرش
• 4479 ينودربلا و ةروص 09/09/2017 م.خ.م ينودربلا

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4480 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4481 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4482 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4483 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4484 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4485 ةروص 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4486 ةروص 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4487 ةروص 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4488 ةروص 10/09/2017

 جنيک رغريب
• 4491 بلک زديک 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4492 بلک زديک 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4493 بلک سدياک 12/09/2017 نشيروبروک

 جنک رغريب
• 4494 جنکرغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4495 جنيک رغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4496 جنيک رغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4497 ربوه 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4498 ربوه 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغروب
• 4502 جنيک رغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 اشوديج وزوسيا
 اشايک يکيشوباک
 دتيميل زروتوم وزوسيا

• 4505 وزوسيا 12/09/2017

 ولب دنا سورک ولب
• 4506 تنسيرک ولب 14/09/2017 نشييسوسا كليش

 داقعلا ةکرش
 ةراجتلل مهاکرشو

 ةعانصلاو
• 4507 الليرويف 14/09/2017

 وبا دبع لداع مساق
• 4510 يسلبانلا 16/09/2017 ةحلاص

 وبا دبع لداع مساق
• 4511 نوتيزلا تيز 16/09/2017 ةحلاص

• 4516 ليبيل دير دنوب كورب 23/09/2017 يس لا يب رفيلينوي
• 4519 ليبيل ولي نوتبيل 23/09/2017 يس لا يب رفيلينوي
 ناکيريما شيتيرب
• 4521 لام لاب 03/10/2017 .كنيا )زدنارب( وکابوت

 قيفوت يقدص ريمس
• 5319 نام وين 30/07/2017 يواکم

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5320 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5321 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5322 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5323 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5331 ةحقش 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5332 ةحقش 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5333 ةحقش 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5334 نيمساي زرا 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5335 نيمساي 07/09/2017

 ليلخ ىسوم ميهاربإ
• 16575 جات ةمسر 01/10/2017 يسابوطلا

• 17948 يريک 27/07/2017 ليب يرجامورف
 ةنيز وبأ تالحم ةکرش

• 17951 ةنيز رکس 28/07/2017 ةيئاذغلا داوملل

 دنا نوسنوج
 نم ةکرش ،نوسنوج

 يسريجوين
• 17952 ليسيرنإ 28/07/2017

 دنا نوسنوج
 نم ةکرش ،نوسنوج

 يسريجوين
• 17953 لسکيرنإ 28/07/2017

 ايلاطيا زنياه
• 17957 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17958 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17959 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17960 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17961 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17962 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17963 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17964 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تياو تنديارت 04/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17971 ةروص عم تنمريبس

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تياو تنديارت 04/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17972 ةروص عم يريبورتس

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تياو تنديارت 04/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17973 ةروص عم تنمربيب

 ةکرش ،دتيمل روبمط
• 17974 روئيلوب 04/08/2017 ةيليئارسا

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تسيوت خيطب تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17984 ةروص -

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 عانعنلا تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17985 ةروص -رضخالا

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 - عانعنلا تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17986 ةروص

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 -ةلوارف تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17987 ةروص

 را دنا يب ةکرش
• 17989 ةيربعلا ةغللاب يجازم 10/08/2017 رامثتسالاو قيوستلل

 را دنا يب ةکرش
• 17990 ةيربعلا ةغللاب يجازم 10/08/2017 رامثتسالاو قيوستلل

 ةيبطلا يدهنلا ةکرش 10/08/2017 ةيبطلا يدهنلا ةکرش
• 17991 ةمسر عم

 عم يدهنلا ةيلديص 10/08/2017 ةيبطلا يدهنلا ةکرش
• 17992 ةمسر

 زسنياس نسناج
• 17996 اسوثنإ 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 17997 نشوفإ 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 17998 انيروک 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 17999 سيمربان 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 18000 اتنافير 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 18001 وريبسور 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 ةدحتملا ةکرشلا
• 18009 ةمسر عم ارتسکا 16/08/2017 ةدودحملا تاينورتکلالل

 ةدحتملا ةکرشلا
 عم 24/7 سروف 16/08/2017 ةدودحملا تاينورتکلالل

• 18010 ةمسر

 مشاه دمحم ضهان
• 18016 نتباکلا 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18017 نويل 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18018 نيوک 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18019 جنک 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18021 سمش 06/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18022 نيوک ربوس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18023 جنک ربوس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18024 ريف ربوس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18025 كاج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18026 جنوس مس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18028 رهاوج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18029 نيوک لارنج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18030 نويل وت 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18032 سکول لارنج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18033 سنرب 16/08/2017 نابض

• 18036 يف 17/08/2017 .كنا اکريما جانوف
• 18037 جانوف 17/08/2017 .كنا اکريما جانوف
• 18038 جانوف 17/08/2017 .كنا اکريما جانوف
 ناملوک دنأ تيکير
• 18039 كيو ريإ 17/08/2017 ديتميل )زيس ريفوأ(

 ناملوک دنأ تيکير
• 18040 كيو ريإ 17/08/2017 ديتميل )زيس ريفوأ(

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18041 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18042 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18043 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18044 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18045 ةلدابم 17/08/2017

 يناولح ةکرش
• 18060 وميم 22/08/2017 ةيعانصلا

 تسيا لديم
 ,كروتين غنيتساکدورب

 .كنا
• 18061 اوس ويدار 22/08/2017

 تسيا لديم
 ,كروتين غنيتساکدورب

 .كنا
• 18062 اوس ويدار 22/08/2017

• 18064 رسن ةمسر 23/08/2017 .كنا وکابوت ناباج
• 18068 ربيانس 23/08/2017 هايملل لالز عنصم
 داوملل ةيملاعلا ةکرشلا

• 18071 موت 23/08/2017 ةيئاذغلا

 تراغيس-ناکيريمأ
 )زيسرفوأ( ينابموک

 دتيمل
• 18076 غوف 25/08/2017

 ايرثلا ةکرش
• 18077 ةمسر عم ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18078 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18079 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18080 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18081 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18082 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 صلب فلا ةکرش
 داوم داريتساو ةراجتل
 سکتمزوکلاو ليمجتلا

• 18086 يم روف 30/08/2017

 تالاصتالا ةکرش
 ةينيطسلفلا ةيولخلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 18093 لاوج 25/08/2017

 تايلکاب ليبرا
 يف ييانس تابوبوه
 سا .هيا تيراکيت

• 18097 اليبرا 30/08/2017

 تايلکاب ليبرا
 يف ييانس تابوبوه
 سا .هيا تيراکيت

• 18098 اليبرا 30/08/2017

 زسنياس نسناج
• 18099 ايوجنف 30/08/2017 يس وي ادنلريا

 لانويشانرتنا ياکسا
• 18102 ياکسا 31/08/2017 يج هيا

 لانويشانرتنا ياکسا
• 18103 ياکسا 31/08/2017 يج هيا

 لانويشانرتنا ياکسا
• 18104 ياکسا 31/08/2017 يج هيا

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18107 تيکاتک 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18108 شتنب 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18109 يبر 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18110 اتيفال 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18111 ابمور 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18112 سناد صند 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18113 زيوکس 30/08/2017

 زيسروسير انياش
 يرويرب ونس

 ينابموک )جنينوايل(
 دتيميل

• 18114 ونس 29/08/2017

 زيسروسير انياش
 يرويرب ونس

 ينابموک )جنينوايل(
 دتيميل

• 18115 اواشويکا 20/09/2017

 ياوهغنايج يوهنا
 بورغ ليبوموتا
 .يد يت لا ،.بروک

• 18123 كاج 07/09/2017

 ياوهغنايج يوهنا
 بورغ ليبوموتا
 .يد يت لا ،.بروک

 اهلخاد ةرئاد ةمسر 07/09/2017
• 18124 ةمحن

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
• 18130 يس اتياف زلوه 14/09/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 18133 ةمسر عم نوتسنيو 16/09/2017 .كنا وکابوت ناباج
• 18146 كوبسيف 20/09/2017 .كنا ،كوبسيف
 اشوديج ناسين
 اشياک يکيشوباک
 مساب اضيأ لمعتو(
 ،.وک روتوم ناسين

 )دتميل

• 18157 اديت 21/09/2017

 اشوديج ناسين
 اشياک يکيشوباک
 مساب اضيأ لمعتو(
 ،.وک روتوم ناسين

 )دتميل

• 18158 300 يب نا 21/09/2017

• 18159 بوش لريغ تيوس 21/09/2017 .دتيمل ويلاغ رييب
• 18160 بوش لريغ تيوس 21/09/2017 .دتيمل ويلاغ رييب
 نروتوم كسيرياب
• 18161 ويلبد ما يب 21/09/2017 تفاشلسجنيتکا كريف

 نروتوم كسيرياب
• 18162 ةروص عم ويلبد ما يب 21/09/2017 تفاشلسجنيتکا كريف

 نروتوم كسيرياب
• 18163 ينيم 21/09/2017 تفاشلسجنيتکا كريف

 اديغ اتالوکيشت نيلوس
 تيراکيت يف يياناس
 يتيکريس مينونأ

• 18165 اداما نيلوس 04/10/2017

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم يس يب ما 2 28/09/2017

• 18174 راعش

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم يس يب ما 2 28/09/2017

• 18175 راعش

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم 2 يس يب ما 28/09/2017

• 18176 راعش

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم 2 يس يب ما 28/09/2017

• 18177 راعش

 يب ما يج كت - يفورب
• 18179 راعش عم راک يفورب 28/09/2017 شتا

 مشاه دمحم ضهان
• 18397 وبريت 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18399 سکول ونکت 16/08/2017 نابض

 دمحم "ريهز دئار
• 19109 وتنورب 30/07/2017 حوبدملا " يلع
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هکرشلا مسا هيلمع رخا خيرات همالعلا همالعلا مقر يلسلستلا مقر
 ةعانصلا ةکرش
 ةمهاسملا ةيبرعلا
 ةدودحملا ةيصوصخلا

• 1450 عيبر 24/08/2017

 دوونيک يس يف ياج
• 4401 دوونکا 27/07/2017 نشيروبروک

 سکوب موه
• 4404 خا يب شتا 27/07/2017 كنا،سيفوا

 سکوب موه
• 4405 وا يب شتا 27/07/2017 كنا،سيفوا

 سکوب موه
• 4406 سفوا سکوب موه 27/07/2017 كنا،سيفوا

 يت لا زيرتسادنا ليلک
• 4408 ةروص 07/08/2017 يد

 يت لا زيرتسادنا ليلک
• 4409 ةمسر 07/08/2017 يد

 ةراجتلل شيعي ةکرش
• 4411 نوسنور 10/08/2017 م.م ةيلودلا

 ايلاتيا زنياه
• 4417 زييلراف 12/08/2017 هيا.يب.سا

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4419 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4420 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4421 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4422 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4423 دنال يکليم 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4424 ةنبللاب مطامط 15/08/2017

 يدينحلا ةکرش
 و نابلألا تاجتنمل
 ةيئاذغلا داوملا
 ةدودحملا ةمهاسملا

• 4425 ةنبل ةرتعز 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو تاجتنمل
 ةمهاسملا هيئاذغلا

 هدودحملا
• 4426 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو تاجتنمل
 ةمهاسملا هيئاذغلا

 هدودحملا
• 4427 يدينجلا ةنبل ةعور 15/08/2017

 , ) يسويس ( نولفير
• 4430 يلراش 17/08/2017 ،.يا . سا

 ) سيوس ( نولفير
• 4431 سکيلف 17/08/2017 ا.س

 , ) يسويس ( نولفير
• 4432 نولفر 17/08/2017 يا . سا

• 4436 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4437 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان

 لکش ىلع كيان راعش 26/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4438 حص ةراشا ةمسر

 لکش ىلع كيان راعش 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4439 حص ةمسر

• 4440 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4441 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4451 ةمسر 22/08/2017 .كنيا امراف اليتسا
 ادنلريا زدوف تفارک
 يتربورب لاوشتکلتنا

 دتيمل
• 4453 الوک تروبس 29/08/2017

• 4464 يس ما يد 07/09/2017 يس ما يد
 معاطم ةکرش
• 4478 ينودربلا و ةروص 09/09/2017 م.خ.م ينودربلا

 معاطم ةکرش
• 4479 ينودربلا و ةروص 09/09/2017 م.خ.م ينودربلا

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4480 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4481 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4482 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4483 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4484 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4485 ةروص 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4486 ةروص 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4487 ةروص 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4488 ةروص 10/09/2017

 جنيک رغريب
• 4491 بلک زديک 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4492 بلک زديک 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4493 بلک سدياک 12/09/2017 نشيروبروک

 جنک رغريب
• 4494 جنکرغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4495 جنيک رغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4496 جنيک رغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4497 ربوه 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4498 ربوه 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغروب
• 4502 جنيک رغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 اشوديج وزوسيا
 اشايک يکيشوباک
 دتيميل زروتوم وزوسيا

• 4505 وزوسيا 12/09/2017

 ولب دنا سورک ولب
• 4506 تنسيرک ولب 14/09/2017 نشييسوسا كليش

 داقعلا ةکرش
 ةراجتلل مهاکرشو

 ةعانصلاو
• 4507 الليرويف 14/09/2017

 وبا دبع لداع مساق
• 4510 يسلبانلا 16/09/2017 ةحلاص

 وبا دبع لداع مساق
• 4511 نوتيزلا تيز 16/09/2017 ةحلاص

• 4516 ليبيل دير دنوب كورب 23/09/2017 يس لا يب رفيلينوي
• 4519 ليبيل ولي نوتبيل 23/09/2017 يس لا يب رفيلينوي
 ناکيريما شيتيرب
• 4521 لام لاب 03/10/2017 .كنيا )زدنارب( وکابوت

 قيفوت يقدص ريمس
• 5319 نام وين 30/07/2017 يواکم

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5320 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5321 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5322 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5323 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5331 ةحقش 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5332 ةحقش 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5333 ةحقش 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5334 نيمساي زرا 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5335 نيمساي 07/09/2017

 ليلخ ىسوم ميهاربإ
• 16575 جات ةمسر 01/10/2017 يسابوطلا

• 17948 يريک 27/07/2017 ليب يرجامورف
 ةنيز وبأ تالحم ةکرش

• 17951 ةنيز رکس 28/07/2017 ةيئاذغلا داوملل

 دنا نوسنوج
 نم ةکرش ،نوسنوج

 يسريجوين
• 17952 ليسيرنإ 28/07/2017

 دنا نوسنوج
 نم ةکرش ،نوسنوج

 يسريجوين
• 17953 لسکيرنإ 28/07/2017

 ايلاطيا زنياه
• 17957 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17958 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17959 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17960 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17961 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17962 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17963 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17964 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تياو تنديارت 04/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17971 ةروص عم تنمريبس

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تياو تنديارت 04/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17972 ةروص عم يريبورتس

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تياو تنديارت 04/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17973 ةروص عم تنمربيب

 ةکرش ،دتيمل روبمط
• 17974 روئيلوب 04/08/2017 ةيليئارسا

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تسيوت خيطب تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17984 ةروص -

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 عانعنلا تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17985 ةروص -رضخالا

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 - عانعنلا تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17986 ةروص

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 -ةلوارف تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17987 ةروص

 را دنا يب ةکرش
• 17989 ةيربعلا ةغللاب يجازم 10/08/2017 رامثتسالاو قيوستلل

 را دنا يب ةکرش
• 17990 ةيربعلا ةغللاب يجازم 10/08/2017 رامثتسالاو قيوستلل

 ةيبطلا يدهنلا ةکرش 10/08/2017 ةيبطلا يدهنلا ةکرش
• 17991 ةمسر عم

 عم يدهنلا ةيلديص 10/08/2017 ةيبطلا يدهنلا ةکرش
• 17992 ةمسر

 زسنياس نسناج
• 17996 اسوثنإ 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 17997 نشوفإ 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 17998 انيروک 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 17999 سيمربان 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 18000 اتنافير 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 18001 وريبسور 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 ةدحتملا ةکرشلا
• 18009 ةمسر عم ارتسکا 16/08/2017 ةدودحملا تاينورتکلالل

 ةدحتملا ةکرشلا
 عم 24/7 سروف 16/08/2017 ةدودحملا تاينورتکلالل

• 18010 ةمسر

 مشاه دمحم ضهان
• 18016 نتباکلا 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18017 نويل 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18018 نيوک 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18019 جنک 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18021 سمش 06/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18022 نيوک ربوس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18023 جنک ربوس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18024 ريف ربوس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18025 كاج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18026 جنوس مس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18028 رهاوج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18029 نيوک لارنج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18030 نويل وت 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18032 سکول لارنج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18033 سنرب 16/08/2017 نابض

• 18036 يف 17/08/2017 .كنا اکريما جانوف
• 18037 جانوف 17/08/2017 .كنا اکريما جانوف
• 18038 جانوف 17/08/2017 .كنا اکريما جانوف
 ناملوک دنأ تيکير
• 18039 كيو ريإ 17/08/2017 ديتميل )زيس ريفوأ(

 ناملوک دنأ تيکير
• 18040 كيو ريإ 17/08/2017 ديتميل )زيس ريفوأ(

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18041 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18042 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18043 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18044 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18045 ةلدابم 17/08/2017

 يناولح ةکرش
• 18060 وميم 22/08/2017 ةيعانصلا

 تسيا لديم
 ,كروتين غنيتساکدورب

 .كنا
• 18061 اوس ويدار 22/08/2017

 تسيا لديم
 ,كروتين غنيتساکدورب

 .كنا
• 18062 اوس ويدار 22/08/2017

• 18064 رسن ةمسر 23/08/2017 .كنا وکابوت ناباج
• 18068 ربيانس 23/08/2017 هايملل لالز عنصم
 داوملل ةيملاعلا ةکرشلا

• 18071 موت 23/08/2017 ةيئاذغلا

 تراغيس-ناکيريمأ
 )زيسرفوأ( ينابموک

 دتيمل
• 18076 غوف 25/08/2017

 ايرثلا ةکرش
• 18077 ةمسر عم ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18078 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18079 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18080 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18081 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18082 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 صلب فلا ةکرش
 داوم داريتساو ةراجتل
 سکتمزوکلاو ليمجتلا

• 18086 يم روف 30/08/2017

 تالاصتالا ةکرش
 ةينيطسلفلا ةيولخلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 18093 لاوج 25/08/2017

 تايلکاب ليبرا
 يف ييانس تابوبوه
 سا .هيا تيراکيت

• 18097 اليبرا 30/08/2017

 تايلکاب ليبرا
 يف ييانس تابوبوه
 سا .هيا تيراکيت

• 18098 اليبرا 30/08/2017

 زسنياس نسناج
• 18099 ايوجنف 30/08/2017 يس وي ادنلريا

 لانويشانرتنا ياکسا
• 18102 ياکسا 31/08/2017 يج هيا

 لانويشانرتنا ياکسا
• 18103 ياکسا 31/08/2017 يج هيا

 لانويشانرتنا ياکسا
• 18104 ياکسا 31/08/2017 يج هيا

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18107 تيکاتک 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18108 شتنب 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18109 يبر 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18110 اتيفال 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18111 ابمور 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18112 سناد صند 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18113 زيوکس 30/08/2017

 زيسروسير انياش
 يرويرب ونس

 ينابموک )جنينوايل(
 دتيميل

• 18114 ونس 29/08/2017

 زيسروسير انياش
 يرويرب ونس

 ينابموک )جنينوايل(
 دتيميل

• 18115 اواشويکا 20/09/2017

 ياوهغنايج يوهنا
 بورغ ليبوموتا
 .يد يت لا ،.بروک

• 18123 كاج 07/09/2017

 ياوهغنايج يوهنا
 بورغ ليبوموتا
 .يد يت لا ،.بروک

 اهلخاد ةرئاد ةمسر 07/09/2017
• 18124 ةمحن

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
• 18130 يس اتياف زلوه 14/09/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 18133 ةمسر عم نوتسنيو 16/09/2017 .كنا وکابوت ناباج
• 18146 كوبسيف 20/09/2017 .كنا ،كوبسيف
 اشوديج ناسين
 اشياک يکيشوباک
 مساب اضيأ لمعتو(
 ،.وک روتوم ناسين

 )دتميل

• 18157 اديت 21/09/2017

 اشوديج ناسين
 اشياک يکيشوباک
 مساب اضيأ لمعتو(
 ،.وک روتوم ناسين

 )دتميل

• 18158 300 يب نا 21/09/2017

• 18159 بوش لريغ تيوس 21/09/2017 .دتيمل ويلاغ رييب
• 18160 بوش لريغ تيوس 21/09/2017 .دتيمل ويلاغ رييب
 نروتوم كسيرياب
• 18161 ويلبد ما يب 21/09/2017 تفاشلسجنيتکا كريف

 نروتوم كسيرياب
• 18162 ةروص عم ويلبد ما يب 21/09/2017 تفاشلسجنيتکا كريف

 نروتوم كسيرياب
• 18163 ينيم 21/09/2017 تفاشلسجنيتکا كريف

 اديغ اتالوکيشت نيلوس
 تيراکيت يف يياناس
 يتيکريس مينونأ

• 18165 اداما نيلوس 04/10/2017

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم يس يب ما 2 28/09/2017

• 18174 راعش

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم يس يب ما 2 28/09/2017

• 18175 راعش

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم 2 يس يب ما 28/09/2017

• 18176 راعش

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم 2 يس يب ما 28/09/2017

• 18177 راعش

 يب ما يج كت - يفورب
• 18179 راعش عم راک يفورب 28/09/2017 شتا

 مشاه دمحم ضهان
• 18397 وبريت 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18399 سکول ونکت 16/08/2017 نابض

 دمحم "ريهز دئار
• 19109 وتنورب 30/07/2017 حوبدملا " يلع
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هکرشلا مسا هيلمع رخا خيرات همالعلا همالعلا مقر يلسلستلا مقر
 ةعانصلا ةکرش
 ةمهاسملا ةيبرعلا
 ةدودحملا ةيصوصخلا

• 1450 عيبر 24/08/2017

 دوونيک يس يف ياج
• 4401 دوونکا 27/07/2017 نشيروبروک

 سکوب موه
• 4404 خا يب شتا 27/07/2017 كنا،سيفوا

 سکوب موه
• 4405 وا يب شتا 27/07/2017 كنا،سيفوا

 سکوب موه
• 4406 سفوا سکوب موه 27/07/2017 كنا،سيفوا

 يت لا زيرتسادنا ليلک
• 4408 ةروص 07/08/2017 يد

 يت لا زيرتسادنا ليلک
• 4409 ةمسر 07/08/2017 يد

 ةراجتلل شيعي ةکرش
• 4411 نوسنور 10/08/2017 م.م ةيلودلا

 ايلاتيا زنياه
• 4417 زييلراف 12/08/2017 هيا.يب.سا

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4419 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4420 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4421 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4422 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4423 دنال يکليم 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4424 ةنبللاب مطامط 15/08/2017

 يدينحلا ةکرش
 و نابلألا تاجتنمل
 ةيئاذغلا داوملا
 ةدودحملا ةمهاسملا

• 4425 ةنبل ةرتعز 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو تاجتنمل
 ةمهاسملا هيئاذغلا

 هدودحملا
• 4426 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو تاجتنمل
 ةمهاسملا هيئاذغلا

 هدودحملا
• 4427 يدينجلا ةنبل ةعور 15/08/2017

 , ) يسويس ( نولفير
• 4430 يلراش 17/08/2017 ،.يا . سا

 ) سيوس ( نولفير
• 4431 سکيلف 17/08/2017 ا.س

 , ) يسويس ( نولفير
• 4432 نولفر 17/08/2017 يا . سا

• 4436 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4437 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان

 لکش ىلع كيان راعش 26/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4438 حص ةراشا ةمسر

 لکش ىلع كيان راعش 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4439 حص ةمسر

• 4440 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4441 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4451 ةمسر 22/08/2017 .كنيا امراف اليتسا
 ادنلريا زدوف تفارک
 يتربورب لاوشتکلتنا

 دتيمل
• 4453 الوک تروبس 29/08/2017

• 4464 يس ما يد 07/09/2017 يس ما يد
 معاطم ةکرش
• 4478 ينودربلا و ةروص 09/09/2017 م.خ.م ينودربلا

 معاطم ةکرش
• 4479 ينودربلا و ةروص 09/09/2017 م.خ.م ينودربلا

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4480 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4481 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4482 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4483 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4484 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4485 ةروص 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4486 ةروص 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4487 ةروص 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4488 ةروص 10/09/2017

 جنيک رغريب
• 4491 بلک زديک 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4492 بلک زديک 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4493 بلک سدياک 12/09/2017 نشيروبروک

 جنک رغريب
• 4494 جنکرغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4495 جنيک رغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4496 جنيک رغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4497 ربوه 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4498 ربوه 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغروب
• 4502 جنيک رغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 اشوديج وزوسيا
 اشايک يکيشوباک
 دتيميل زروتوم وزوسيا

• 4505 وزوسيا 12/09/2017

 ولب دنا سورک ولب
• 4506 تنسيرک ولب 14/09/2017 نشييسوسا كليش

 داقعلا ةکرش
 ةراجتلل مهاکرشو

 ةعانصلاو
• 4507 الليرويف 14/09/2017

 وبا دبع لداع مساق
• 4510 يسلبانلا 16/09/2017 ةحلاص

 وبا دبع لداع مساق
• 4511 نوتيزلا تيز 16/09/2017 ةحلاص

• 4516 ليبيل دير دنوب كورب 23/09/2017 يس لا يب رفيلينوي
• 4519 ليبيل ولي نوتبيل 23/09/2017 يس لا يب رفيلينوي
 ناکيريما شيتيرب
• 4521 لام لاب 03/10/2017 .كنيا )زدنارب( وکابوت

 قيفوت يقدص ريمس
• 5319 نام وين 30/07/2017 يواکم

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5320 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5321 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5322 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5323 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5331 ةحقش 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5332 ةحقش 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5333 ةحقش 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5334 نيمساي زرا 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5335 نيمساي 07/09/2017

 ليلخ ىسوم ميهاربإ
• 16575 جات ةمسر 01/10/2017 يسابوطلا

• 17948 يريک 27/07/2017 ليب يرجامورف
 ةنيز وبأ تالحم ةکرش

• 17951 ةنيز رکس 28/07/2017 ةيئاذغلا داوملل

 دنا نوسنوج
 نم ةکرش ،نوسنوج

 يسريجوين
• 17952 ليسيرنإ 28/07/2017

 دنا نوسنوج
 نم ةکرش ،نوسنوج

 يسريجوين
• 17953 لسکيرنإ 28/07/2017

 ايلاطيا زنياه
• 17957 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17958 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17959 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17960 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17961 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17962 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17963 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17964 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تياو تنديارت 04/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17971 ةروص عم تنمريبس

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تياو تنديارت 04/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17972 ةروص عم يريبورتس

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تياو تنديارت 04/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17973 ةروص عم تنمربيب

 ةکرش ،دتيمل روبمط
• 17974 روئيلوب 04/08/2017 ةيليئارسا

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تسيوت خيطب تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17984 ةروص -

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 عانعنلا تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17985 ةروص -رضخالا

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 - عانعنلا تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17986 ةروص

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 -ةلوارف تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17987 ةروص

 را دنا يب ةکرش
• 17989 ةيربعلا ةغللاب يجازم 10/08/2017 رامثتسالاو قيوستلل

 را دنا يب ةکرش
• 17990 ةيربعلا ةغللاب يجازم 10/08/2017 رامثتسالاو قيوستلل

 ةيبطلا يدهنلا ةکرش 10/08/2017 ةيبطلا يدهنلا ةکرش
• 17991 ةمسر عم

 عم يدهنلا ةيلديص 10/08/2017 ةيبطلا يدهنلا ةکرش
• 17992 ةمسر

 زسنياس نسناج
• 17996 اسوثنإ 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 17997 نشوفإ 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 17998 انيروک 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 17999 سيمربان 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 18000 اتنافير 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 18001 وريبسور 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 ةدحتملا ةکرشلا
• 18009 ةمسر عم ارتسکا 16/08/2017 ةدودحملا تاينورتکلالل

 ةدحتملا ةکرشلا
 عم 24/7 سروف 16/08/2017 ةدودحملا تاينورتکلالل

• 18010 ةمسر

 مشاه دمحم ضهان
• 18016 نتباکلا 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18017 نويل 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18018 نيوک 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18019 جنک 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18021 سمش 06/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18022 نيوک ربوس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18023 جنک ربوس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18024 ريف ربوس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18025 كاج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18026 جنوس مس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18028 رهاوج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18029 نيوک لارنج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18030 نويل وت 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18032 سکول لارنج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18033 سنرب 16/08/2017 نابض

• 18036 يف 17/08/2017 .كنا اکريما جانوف
• 18037 جانوف 17/08/2017 .كنا اکريما جانوف
• 18038 جانوف 17/08/2017 .كنا اکريما جانوف
 ناملوک دنأ تيکير
• 18039 كيو ريإ 17/08/2017 ديتميل )زيس ريفوأ(

 ناملوک دنأ تيکير
• 18040 كيو ريإ 17/08/2017 ديتميل )زيس ريفوأ(

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18041 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18042 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18043 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18044 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18045 ةلدابم 17/08/2017

 يناولح ةکرش
• 18060 وميم 22/08/2017 ةيعانصلا

 تسيا لديم
 ,كروتين غنيتساکدورب

 .كنا
• 18061 اوس ويدار 22/08/2017

 تسيا لديم
 ,كروتين غنيتساکدورب

 .كنا
• 18062 اوس ويدار 22/08/2017

• 18064 رسن ةمسر 23/08/2017 .كنا وکابوت ناباج
• 18068 ربيانس 23/08/2017 هايملل لالز عنصم
 داوملل ةيملاعلا ةکرشلا

• 18071 موت 23/08/2017 ةيئاذغلا

 تراغيس-ناکيريمأ
 )زيسرفوأ( ينابموک

 دتيمل
• 18076 غوف 25/08/2017

 ايرثلا ةکرش
• 18077 ةمسر عم ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18078 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18079 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18080 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18081 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18082 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 صلب فلا ةکرش
 داوم داريتساو ةراجتل
 سکتمزوکلاو ليمجتلا

• 18086 يم روف 30/08/2017

 تالاصتالا ةکرش
 ةينيطسلفلا ةيولخلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 18093 لاوج 25/08/2017

 تايلکاب ليبرا
 يف ييانس تابوبوه
 سا .هيا تيراکيت

• 18097 اليبرا 30/08/2017

 تايلکاب ليبرا
 يف ييانس تابوبوه
 سا .هيا تيراکيت

• 18098 اليبرا 30/08/2017

 زسنياس نسناج
• 18099 ايوجنف 30/08/2017 يس وي ادنلريا

 لانويشانرتنا ياکسا
• 18102 ياکسا 31/08/2017 يج هيا

 لانويشانرتنا ياکسا
• 18103 ياکسا 31/08/2017 يج هيا

 لانويشانرتنا ياکسا
• 18104 ياکسا 31/08/2017 يج هيا

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18107 تيکاتک 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18108 شتنب 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18109 يبر 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18110 اتيفال 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18111 ابمور 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18112 سناد صند 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18113 زيوکس 30/08/2017

 زيسروسير انياش
 يرويرب ونس

 ينابموک )جنينوايل(
 دتيميل

• 18114 ونس 29/08/2017

 زيسروسير انياش
 يرويرب ونس

 ينابموک )جنينوايل(
 دتيميل

• 18115 اواشويکا 20/09/2017

 ياوهغنايج يوهنا
 بورغ ليبوموتا
 .يد يت لا ،.بروک

• 18123 كاج 07/09/2017

 ياوهغنايج يوهنا
 بورغ ليبوموتا
 .يد يت لا ،.بروک

 اهلخاد ةرئاد ةمسر 07/09/2017
• 18124 ةمحن

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
• 18130 يس اتياف زلوه 14/09/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 18133 ةمسر عم نوتسنيو 16/09/2017 .كنا وکابوت ناباج
• 18146 كوبسيف 20/09/2017 .كنا ،كوبسيف
 اشوديج ناسين
 اشياک يکيشوباک
 مساب اضيأ لمعتو(
 ،.وک روتوم ناسين

 )دتميل

• 18157 اديت 21/09/2017

 اشوديج ناسين
 اشياک يکيشوباک
 مساب اضيأ لمعتو(
 ،.وک روتوم ناسين

 )دتميل

• 18158 300 يب نا 21/09/2017

• 18159 بوش لريغ تيوس 21/09/2017 .دتيمل ويلاغ رييب
• 18160 بوش لريغ تيوس 21/09/2017 .دتيمل ويلاغ رييب
 نروتوم كسيرياب
• 18161 ويلبد ما يب 21/09/2017 تفاشلسجنيتکا كريف

 نروتوم كسيرياب
• 18162 ةروص عم ويلبد ما يب 21/09/2017 تفاشلسجنيتکا كريف

 نروتوم كسيرياب
• 18163 ينيم 21/09/2017 تفاشلسجنيتکا كريف

 اديغ اتالوکيشت نيلوس
 تيراکيت يف يياناس
 يتيکريس مينونأ

• 18165 اداما نيلوس 04/10/2017

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم يس يب ما 2 28/09/2017

• 18174 راعش

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم يس يب ما 2 28/09/2017

• 18175 راعش

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم 2 يس يب ما 28/09/2017

• 18176 راعش

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم 2 يس يب ما 28/09/2017

• 18177 راعش

 يب ما يج كت - يفورب
• 18179 راعش عم راک يفورب 28/09/2017 شتا

 مشاه دمحم ضهان
• 18397 وبريت 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18399 سکول ونکت 16/08/2017 نابض

 دمحم "ريهز دئار
• 19109 وتنورب 30/07/2017 حوبدملا " يلع
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هکرشلا مسا هيلمع رخا خيرات همالعلا همالعلا مقر يلسلستلا مقر
 ةعانصلا ةکرش
 ةمهاسملا ةيبرعلا
 ةدودحملا ةيصوصخلا

• 1450 عيبر 24/08/2017

 دوونيک يس يف ياج
• 4401 دوونکا 27/07/2017 نشيروبروک

 سکوب موه
• 4404 خا يب شتا 27/07/2017 كنا،سيفوا

 سکوب موه
• 4405 وا يب شتا 27/07/2017 كنا،سيفوا

 سکوب موه
• 4406 سفوا سکوب موه 27/07/2017 كنا،سيفوا

 يت لا زيرتسادنا ليلک
• 4408 ةروص 07/08/2017 يد

 يت لا زيرتسادنا ليلک
• 4409 ةمسر 07/08/2017 يد

 ةراجتلل شيعي ةکرش
• 4411 نوسنور 10/08/2017 م.م ةيلودلا

 ايلاتيا زنياه
• 4417 زييلراف 12/08/2017 هيا.يب.سا

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4419 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4420 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4421 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4422 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4423 دنال يکليم 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4424 ةنبللاب مطامط 15/08/2017

 يدينحلا ةکرش
 و نابلألا تاجتنمل
 ةيئاذغلا داوملا
 ةدودحملا ةمهاسملا

• 4425 ةنبل ةرتعز 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو تاجتنمل
 ةمهاسملا هيئاذغلا

 هدودحملا
• 4426 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو تاجتنمل
 ةمهاسملا هيئاذغلا

 هدودحملا
• 4427 يدينجلا ةنبل ةعور 15/08/2017

 , ) يسويس ( نولفير
• 4430 يلراش 17/08/2017 ،.يا . سا

 ) سيوس ( نولفير
• 4431 سکيلف 17/08/2017 ا.س

 , ) يسويس ( نولفير
• 4432 نولفر 17/08/2017 يا . سا

• 4436 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4437 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان

 لکش ىلع كيان راعش 26/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4438 حص ةراشا ةمسر

 لکش ىلع كيان راعش 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4439 حص ةمسر

• 4440 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4441 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4451 ةمسر 22/08/2017 .كنيا امراف اليتسا
 ادنلريا زدوف تفارک
 يتربورب لاوشتکلتنا

 دتيمل
• 4453 الوک تروبس 29/08/2017

• 4464 يس ما يد 07/09/2017 يس ما يد
 معاطم ةکرش
• 4478 ينودربلا و ةروص 09/09/2017 م.خ.م ينودربلا

 معاطم ةکرش
• 4479 ينودربلا و ةروص 09/09/2017 م.خ.م ينودربلا

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4480 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4481 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4482 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4483 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4484 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4485 ةروص 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4486 ةروص 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4487 ةروص 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4488 ةروص 10/09/2017

 جنيک رغريب
• 4491 بلک زديک 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4492 بلک زديک 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4493 بلک سدياک 12/09/2017 نشيروبروک

 جنک رغريب
• 4494 جنکرغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4495 جنيک رغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4496 جنيک رغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4497 ربوه 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4498 ربوه 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغروب
• 4502 جنيک رغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 اشوديج وزوسيا
 اشايک يکيشوباک
 دتيميل زروتوم وزوسيا

• 4505 وزوسيا 12/09/2017

 ولب دنا سورک ولب
• 4506 تنسيرک ولب 14/09/2017 نشييسوسا كليش

 داقعلا ةکرش
 ةراجتلل مهاکرشو

 ةعانصلاو
• 4507 الليرويف 14/09/2017

 وبا دبع لداع مساق
• 4510 يسلبانلا 16/09/2017 ةحلاص

 وبا دبع لداع مساق
• 4511 نوتيزلا تيز 16/09/2017 ةحلاص

• 4516 ليبيل دير دنوب كورب 23/09/2017 يس لا يب رفيلينوي
• 4519 ليبيل ولي نوتبيل 23/09/2017 يس لا يب رفيلينوي
 ناکيريما شيتيرب
• 4521 لام لاب 03/10/2017 .كنيا )زدنارب( وکابوت

 قيفوت يقدص ريمس
• 5319 نام وين 30/07/2017 يواکم

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5320 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5321 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5322 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5323 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5331 ةحقش 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5332 ةحقش 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5333 ةحقش 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5334 نيمساي زرا 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5335 نيمساي 07/09/2017

 ليلخ ىسوم ميهاربإ
• 16575 جات ةمسر 01/10/2017 يسابوطلا

• 17948 يريک 27/07/2017 ليب يرجامورف
 ةنيز وبأ تالحم ةکرش

• 17951 ةنيز رکس 28/07/2017 ةيئاذغلا داوملل

 دنا نوسنوج
 نم ةکرش ،نوسنوج

 يسريجوين
• 17952 ليسيرنإ 28/07/2017

 دنا نوسنوج
 نم ةکرش ،نوسنوج

 يسريجوين
• 17953 لسکيرنإ 28/07/2017

 ايلاطيا زنياه
• 17957 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17958 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17959 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17960 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17961 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17962 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17963 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17964 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تياو تنديارت 04/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17971 ةروص عم تنمريبس

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تياو تنديارت 04/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17972 ةروص عم يريبورتس

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تياو تنديارت 04/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17973 ةروص عم تنمربيب

 ةکرش ،دتيمل روبمط
• 17974 روئيلوب 04/08/2017 ةيليئارسا

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تسيوت خيطب تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17984 ةروص -

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 عانعنلا تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17985 ةروص -رضخالا

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 - عانعنلا تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17986 ةروص

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 -ةلوارف تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17987 ةروص

 را دنا يب ةکرش
• 17989 ةيربعلا ةغللاب يجازم 10/08/2017 رامثتسالاو قيوستلل

 را دنا يب ةکرش
• 17990 ةيربعلا ةغللاب يجازم 10/08/2017 رامثتسالاو قيوستلل

 ةيبطلا يدهنلا ةکرش 10/08/2017 ةيبطلا يدهنلا ةکرش
• 17991 ةمسر عم

 عم يدهنلا ةيلديص 10/08/2017 ةيبطلا يدهنلا ةکرش
• 17992 ةمسر

 زسنياس نسناج
• 17996 اسوثنإ 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 17997 نشوفإ 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 17998 انيروک 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 17999 سيمربان 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 18000 اتنافير 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 18001 وريبسور 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 ةدحتملا ةکرشلا
• 18009 ةمسر عم ارتسکا 16/08/2017 ةدودحملا تاينورتکلالل

 ةدحتملا ةکرشلا
 عم 24/7 سروف 16/08/2017 ةدودحملا تاينورتکلالل

• 18010 ةمسر

 مشاه دمحم ضهان
• 18016 نتباکلا 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18017 نويل 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18018 نيوک 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18019 جنک 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18021 سمش 06/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18022 نيوک ربوس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18023 جنک ربوس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18024 ريف ربوس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18025 كاج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18026 جنوس مس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18028 رهاوج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18029 نيوک لارنج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18030 نويل وت 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18032 سکول لارنج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18033 سنرب 16/08/2017 نابض

• 18036 يف 17/08/2017 .كنا اکريما جانوف
• 18037 جانوف 17/08/2017 .كنا اکريما جانوف
• 18038 جانوف 17/08/2017 .كنا اکريما جانوف
 ناملوک دنأ تيکير
• 18039 كيو ريإ 17/08/2017 ديتميل )زيس ريفوأ(

 ناملوک دنأ تيکير
• 18040 كيو ريإ 17/08/2017 ديتميل )زيس ريفوأ(

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18041 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18042 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18043 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18044 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18045 ةلدابم 17/08/2017

 يناولح ةکرش
• 18060 وميم 22/08/2017 ةيعانصلا

 تسيا لديم
 ,كروتين غنيتساکدورب

 .كنا
• 18061 اوس ويدار 22/08/2017

 تسيا لديم
 ,كروتين غنيتساکدورب

 .كنا
• 18062 اوس ويدار 22/08/2017

• 18064 رسن ةمسر 23/08/2017 .كنا وکابوت ناباج
• 18068 ربيانس 23/08/2017 هايملل لالز عنصم
 داوملل ةيملاعلا ةکرشلا

• 18071 موت 23/08/2017 ةيئاذغلا

 تراغيس-ناکيريمأ
 )زيسرفوأ( ينابموک

 دتيمل
• 18076 غوف 25/08/2017

 ايرثلا ةکرش
• 18077 ةمسر عم ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18078 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18079 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18080 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18081 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18082 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 صلب فلا ةکرش
 داوم داريتساو ةراجتل
 سکتمزوکلاو ليمجتلا

• 18086 يم روف 30/08/2017

 تالاصتالا ةکرش
 ةينيطسلفلا ةيولخلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 18093 لاوج 25/08/2017

 تايلکاب ليبرا
 يف ييانس تابوبوه
 سا .هيا تيراکيت

• 18097 اليبرا 30/08/2017

 تايلکاب ليبرا
 يف ييانس تابوبوه
 سا .هيا تيراکيت

• 18098 اليبرا 30/08/2017

 زسنياس نسناج
• 18099 ايوجنف 30/08/2017 يس وي ادنلريا

 لانويشانرتنا ياکسا
• 18102 ياکسا 31/08/2017 يج هيا

 لانويشانرتنا ياکسا
• 18103 ياکسا 31/08/2017 يج هيا

 لانويشانرتنا ياکسا
• 18104 ياکسا 31/08/2017 يج هيا

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18107 تيکاتک 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18108 شتنب 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18109 يبر 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18110 اتيفال 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18111 ابمور 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18112 سناد صند 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18113 زيوکس 30/08/2017

 زيسروسير انياش
 يرويرب ونس

 ينابموک )جنينوايل(
 دتيميل

• 18114 ونس 29/08/2017

 زيسروسير انياش
 يرويرب ونس

 ينابموک )جنينوايل(
 دتيميل

• 18115 اواشويکا 20/09/2017

 ياوهغنايج يوهنا
 بورغ ليبوموتا
 .يد يت لا ،.بروک

• 18123 كاج 07/09/2017

 ياوهغنايج يوهنا
 بورغ ليبوموتا
 .يد يت لا ،.بروک

 اهلخاد ةرئاد ةمسر 07/09/2017
• 18124 ةمحن

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
• 18130 يس اتياف زلوه 14/09/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 18133 ةمسر عم نوتسنيو 16/09/2017 .كنا وکابوت ناباج
• 18146 كوبسيف 20/09/2017 .كنا ،كوبسيف
 اشوديج ناسين
 اشياک يکيشوباک
 مساب اضيأ لمعتو(
 ،.وک روتوم ناسين

 )دتميل

• 18157 اديت 21/09/2017

 اشوديج ناسين
 اشياک يکيشوباک
 مساب اضيأ لمعتو(
 ،.وک روتوم ناسين

 )دتميل

• 18158 300 يب نا 21/09/2017

• 18159 بوش لريغ تيوس 21/09/2017 .دتيمل ويلاغ رييب
• 18160 بوش لريغ تيوس 21/09/2017 .دتيمل ويلاغ رييب
 نروتوم كسيرياب
• 18161 ويلبد ما يب 21/09/2017 تفاشلسجنيتکا كريف

 نروتوم كسيرياب
• 18162 ةروص عم ويلبد ما يب 21/09/2017 تفاشلسجنيتکا كريف

 نروتوم كسيرياب
• 18163 ينيم 21/09/2017 تفاشلسجنيتکا كريف

 اديغ اتالوکيشت نيلوس
 تيراکيت يف يياناس
 يتيکريس مينونأ

• 18165 اداما نيلوس 04/10/2017

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم يس يب ما 2 28/09/2017

• 18174 راعش

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم يس يب ما 2 28/09/2017

• 18175 راعش

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم 2 يس يب ما 28/09/2017

• 18176 راعش

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم 2 يس يب ما 28/09/2017

• 18177 راعش

 يب ما يج كت - يفورب
• 18179 راعش عم راک يفورب 28/09/2017 شتا

 مشاه دمحم ضهان
• 18397 وبريت 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18399 سکول ونکت 16/08/2017 نابض

 دمحم "ريهز دئار
• 19109 وتنورب 30/07/2017 حوبدملا " يلع
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هکرشلا مسا هيلمع رخا خيرات همالعلا همالعلا مقر يلسلستلا مقر
 ةعانصلا ةکرش
 ةمهاسملا ةيبرعلا
 ةدودحملا ةيصوصخلا

• 1450 عيبر 24/08/2017

 دوونيک يس يف ياج
• 4401 دوونکا 27/07/2017 نشيروبروک

 سکوب موه
• 4404 خا يب شتا 27/07/2017 كنا،سيفوا

 سکوب موه
• 4405 وا يب شتا 27/07/2017 كنا،سيفوا

 سکوب موه
• 4406 سفوا سکوب موه 27/07/2017 كنا،سيفوا

 يت لا زيرتسادنا ليلک
• 4408 ةروص 07/08/2017 يد

 يت لا زيرتسادنا ليلک
• 4409 ةمسر 07/08/2017 يد

 ةراجتلل شيعي ةکرش
• 4411 نوسنور 10/08/2017 م.م ةيلودلا

 ايلاتيا زنياه
• 4417 زييلراف 12/08/2017 هيا.يب.سا

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4419 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4420 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4421 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4422 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4423 دنال يکليم 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4424 ةنبللاب مطامط 15/08/2017

 يدينحلا ةکرش
 و نابلألا تاجتنمل
 ةيئاذغلا داوملا
 ةدودحملا ةمهاسملا

• 4425 ةنبل ةرتعز 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو تاجتنمل
 ةمهاسملا هيئاذغلا

 هدودحملا
• 4426 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو تاجتنمل
 ةمهاسملا هيئاذغلا

 هدودحملا
• 4427 يدينجلا ةنبل ةعور 15/08/2017

 , ) يسويس ( نولفير
• 4430 يلراش 17/08/2017 ،.يا . سا

 ) سيوس ( نولفير
• 4431 سکيلف 17/08/2017 ا.س

 , ) يسويس ( نولفير
• 4432 نولفر 17/08/2017 يا . سا

• 4436 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4437 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان

 لکش ىلع كيان راعش 26/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4438 حص ةراشا ةمسر

 لکش ىلع كيان راعش 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4439 حص ةمسر

• 4440 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4441 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4451 ةمسر 22/08/2017 .كنيا امراف اليتسا
 ادنلريا زدوف تفارک
 يتربورب لاوشتکلتنا

 دتيمل
• 4453 الوک تروبس 29/08/2017

• 4464 يس ما يد 07/09/2017 يس ما يد
 معاطم ةکرش
• 4478 ينودربلا و ةروص 09/09/2017 م.خ.م ينودربلا

 معاطم ةکرش
• 4479 ينودربلا و ةروص 09/09/2017 م.خ.م ينودربلا

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4480 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4481 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4482 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4483 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4484 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4485 ةروص 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4486 ةروص 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4487 ةروص 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4488 ةروص 10/09/2017

 جنيک رغريب
• 4491 بلک زديک 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4492 بلک زديک 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4493 بلک سدياک 12/09/2017 نشيروبروک

 جنک رغريب
• 4494 جنکرغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4495 جنيک رغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4496 جنيک رغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4497 ربوه 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4498 ربوه 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغروب
• 4502 جنيک رغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 اشوديج وزوسيا
 اشايک يکيشوباک
 دتيميل زروتوم وزوسيا

• 4505 وزوسيا 12/09/2017

 ولب دنا سورک ولب
• 4506 تنسيرک ولب 14/09/2017 نشييسوسا كليش

 داقعلا ةکرش
 ةراجتلل مهاکرشو

 ةعانصلاو
• 4507 الليرويف 14/09/2017

 وبا دبع لداع مساق
• 4510 يسلبانلا 16/09/2017 ةحلاص

 وبا دبع لداع مساق
• 4511 نوتيزلا تيز 16/09/2017 ةحلاص

• 4516 ليبيل دير دنوب كورب 23/09/2017 يس لا يب رفيلينوي
• 4519 ليبيل ولي نوتبيل 23/09/2017 يس لا يب رفيلينوي
 ناکيريما شيتيرب
• 4521 لام لاب 03/10/2017 .كنيا )زدنارب( وکابوت

 قيفوت يقدص ريمس
• 5319 نام وين 30/07/2017 يواکم

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5320 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5321 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5322 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5323 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5331 ةحقش 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5332 ةحقش 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5333 ةحقش 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5334 نيمساي زرا 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5335 نيمساي 07/09/2017

 ليلخ ىسوم ميهاربإ
• 16575 جات ةمسر 01/10/2017 يسابوطلا

• 17948 يريک 27/07/2017 ليب يرجامورف
 ةنيز وبأ تالحم ةکرش

• 17951 ةنيز رکس 28/07/2017 ةيئاذغلا داوملل

 دنا نوسنوج
 نم ةکرش ،نوسنوج

 يسريجوين
• 17952 ليسيرنإ 28/07/2017

 دنا نوسنوج
 نم ةکرش ،نوسنوج

 يسريجوين
• 17953 لسکيرنإ 28/07/2017

 ايلاطيا زنياه
• 17957 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17958 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17959 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17960 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17961 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17962 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17963 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17964 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تياو تنديارت 04/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17971 ةروص عم تنمريبس

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تياو تنديارت 04/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17972 ةروص عم يريبورتس

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تياو تنديارت 04/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17973 ةروص عم تنمربيب

 ةکرش ،دتيمل روبمط
• 17974 روئيلوب 04/08/2017 ةيليئارسا

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تسيوت خيطب تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17984 ةروص -

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 عانعنلا تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17985 ةروص -رضخالا

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 - عانعنلا تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17986 ةروص

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 -ةلوارف تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17987 ةروص

 را دنا يب ةکرش
• 17989 ةيربعلا ةغللاب يجازم 10/08/2017 رامثتسالاو قيوستلل

 را دنا يب ةکرش
• 17990 ةيربعلا ةغللاب يجازم 10/08/2017 رامثتسالاو قيوستلل

 ةيبطلا يدهنلا ةکرش 10/08/2017 ةيبطلا يدهنلا ةکرش
• 17991 ةمسر عم

 عم يدهنلا ةيلديص 10/08/2017 ةيبطلا يدهنلا ةکرش
• 17992 ةمسر

 زسنياس نسناج
• 17996 اسوثنإ 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 17997 نشوفإ 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 17998 انيروک 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 17999 سيمربان 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 18000 اتنافير 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 18001 وريبسور 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 ةدحتملا ةکرشلا
• 18009 ةمسر عم ارتسکا 16/08/2017 ةدودحملا تاينورتکلالل

 ةدحتملا ةکرشلا
 عم 24/7 سروف 16/08/2017 ةدودحملا تاينورتکلالل

• 18010 ةمسر

 مشاه دمحم ضهان
• 18016 نتباکلا 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18017 نويل 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18018 نيوک 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18019 جنک 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18021 سمش 06/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18022 نيوک ربوس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18023 جنک ربوس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18024 ريف ربوس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18025 كاج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18026 جنوس مس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18028 رهاوج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18029 نيوک لارنج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18030 نويل وت 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18032 سکول لارنج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18033 سنرب 16/08/2017 نابض

• 18036 يف 17/08/2017 .كنا اکريما جانوف
• 18037 جانوف 17/08/2017 .كنا اکريما جانوف
• 18038 جانوف 17/08/2017 .كنا اکريما جانوف
 ناملوک دنأ تيکير
• 18039 كيو ريإ 17/08/2017 ديتميل )زيس ريفوأ(

 ناملوک دنأ تيکير
• 18040 كيو ريإ 17/08/2017 ديتميل )زيس ريفوأ(

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18041 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18042 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18043 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18044 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18045 ةلدابم 17/08/2017

 يناولح ةکرش
• 18060 وميم 22/08/2017 ةيعانصلا

 تسيا لديم
 ,كروتين غنيتساکدورب

 .كنا
• 18061 اوس ويدار 22/08/2017

 تسيا لديم
 ,كروتين غنيتساکدورب

 .كنا
• 18062 اوس ويدار 22/08/2017

• 18064 رسن ةمسر 23/08/2017 .كنا وکابوت ناباج
• 18068 ربيانس 23/08/2017 هايملل لالز عنصم
 داوملل ةيملاعلا ةکرشلا

• 18071 موت 23/08/2017 ةيئاذغلا

 تراغيس-ناکيريمأ
 )زيسرفوأ( ينابموک

 دتيمل
• 18076 غوف 25/08/2017

 ايرثلا ةکرش
• 18077 ةمسر عم ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18078 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18079 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18080 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18081 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18082 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 صلب فلا ةکرش
 داوم داريتساو ةراجتل
 سکتمزوکلاو ليمجتلا

• 18086 يم روف 30/08/2017

 تالاصتالا ةکرش
 ةينيطسلفلا ةيولخلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 18093 لاوج 25/08/2017

 تايلکاب ليبرا
 يف ييانس تابوبوه
 سا .هيا تيراکيت

• 18097 اليبرا 30/08/2017

 تايلکاب ليبرا
 يف ييانس تابوبوه
 سا .هيا تيراکيت

• 18098 اليبرا 30/08/2017

 زسنياس نسناج
• 18099 ايوجنف 30/08/2017 يس وي ادنلريا

 لانويشانرتنا ياکسا
• 18102 ياکسا 31/08/2017 يج هيا

 لانويشانرتنا ياکسا
• 18103 ياکسا 31/08/2017 يج هيا

 لانويشانرتنا ياکسا
• 18104 ياکسا 31/08/2017 يج هيا

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18107 تيکاتک 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18108 شتنب 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18109 يبر 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18110 اتيفال 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18111 ابمور 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18112 سناد صند 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18113 زيوکس 30/08/2017

 زيسروسير انياش
 يرويرب ونس

 ينابموک )جنينوايل(
 دتيميل

• 18114 ونس 29/08/2017

 زيسروسير انياش
 يرويرب ونس

 ينابموک )جنينوايل(
 دتيميل

• 18115 اواشويکا 20/09/2017

 ياوهغنايج يوهنا
 بورغ ليبوموتا
 .يد يت لا ،.بروک

• 18123 كاج 07/09/2017

 ياوهغنايج يوهنا
 بورغ ليبوموتا
 .يد يت لا ،.بروک

 اهلخاد ةرئاد ةمسر 07/09/2017
• 18124 ةمحن

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
• 18130 يس اتياف زلوه 14/09/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 18133 ةمسر عم نوتسنيو 16/09/2017 .كنا وکابوت ناباج
• 18146 كوبسيف 20/09/2017 .كنا ،كوبسيف
 اشوديج ناسين
 اشياک يکيشوباک
 مساب اضيأ لمعتو(
 ،.وک روتوم ناسين

 )دتميل

• 18157 اديت 21/09/2017

 اشوديج ناسين
 اشياک يکيشوباک
 مساب اضيأ لمعتو(
 ،.وک روتوم ناسين

 )دتميل

• 18158 300 يب نا 21/09/2017

• 18159 بوش لريغ تيوس 21/09/2017 .دتيمل ويلاغ رييب
• 18160 بوش لريغ تيوس 21/09/2017 .دتيمل ويلاغ رييب
 نروتوم كسيرياب
• 18161 ويلبد ما يب 21/09/2017 تفاشلسجنيتکا كريف

 نروتوم كسيرياب
• 18162 ةروص عم ويلبد ما يب 21/09/2017 تفاشلسجنيتکا كريف

 نروتوم كسيرياب
• 18163 ينيم 21/09/2017 تفاشلسجنيتکا كريف

 اديغ اتالوکيشت نيلوس
 تيراکيت يف يياناس
 يتيکريس مينونأ

• 18165 اداما نيلوس 04/10/2017

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم يس يب ما 2 28/09/2017

• 18174 راعش

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم يس يب ما 2 28/09/2017

• 18175 راعش

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم 2 يس يب ما 28/09/2017

• 18176 راعش

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم 2 يس يب ما 28/09/2017

• 18177 راعش

 يب ما يج كت - يفورب
• 18179 راعش عم راک يفورب 28/09/2017 شتا

 مشاه دمحم ضهان
• 18397 وبريت 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18399 سکول ونکت 16/08/2017 نابض

 دمحم "ريهز دئار
• 19109 وتنورب 30/07/2017 حوبدملا " يلع
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هکرشلا مسا هيلمع رخا خيرات همالعلا همالعلا مقر يلسلستلا مقر
 ةعانصلا ةکرش
 ةمهاسملا ةيبرعلا
 ةدودحملا ةيصوصخلا

• 1450 عيبر 24/08/2017

 دوونيک يس يف ياج
• 4401 دوونکا 27/07/2017 نشيروبروک

 سکوب موه
• 4404 خا يب شتا 27/07/2017 كنا،سيفوا

 سکوب موه
• 4405 وا يب شتا 27/07/2017 كنا،سيفوا

 سکوب موه
• 4406 سفوا سکوب موه 27/07/2017 كنا،سيفوا

 يت لا زيرتسادنا ليلک
• 4408 ةروص 07/08/2017 يد

 يت لا زيرتسادنا ليلک
• 4409 ةمسر 07/08/2017 يد

 ةراجتلل شيعي ةکرش
• 4411 نوسنور 10/08/2017 م.م ةيلودلا

 ايلاتيا زنياه
• 4417 زييلراف 12/08/2017 هيا.يب.سا

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4419 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4420 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4421 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4422 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4423 دنال يکليم 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4424 ةنبللاب مطامط 15/08/2017

 يدينحلا ةکرش
 و نابلألا تاجتنمل
 ةيئاذغلا داوملا
 ةدودحملا ةمهاسملا

• 4425 ةنبل ةرتعز 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو تاجتنمل
 ةمهاسملا هيئاذغلا

 هدودحملا
• 4426 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو تاجتنمل
 ةمهاسملا هيئاذغلا

 هدودحملا
• 4427 يدينجلا ةنبل ةعور 15/08/2017

 , ) يسويس ( نولفير
• 4430 يلراش 17/08/2017 ،.يا . سا

 ) سيوس ( نولفير
• 4431 سکيلف 17/08/2017 ا.س

 , ) يسويس ( نولفير
• 4432 نولفر 17/08/2017 يا . سا

• 4436 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4437 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان

 لکش ىلع كيان راعش 26/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4438 حص ةراشا ةمسر

 لکش ىلع كيان راعش 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4439 حص ةمسر

• 4440 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4441 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4451 ةمسر 22/08/2017 .كنيا امراف اليتسا
 ادنلريا زدوف تفارک
 يتربورب لاوشتکلتنا

 دتيمل
• 4453 الوک تروبس 29/08/2017

• 4464 يس ما يد 07/09/2017 يس ما يد
 معاطم ةکرش
• 4478 ينودربلا و ةروص 09/09/2017 م.خ.م ينودربلا

 معاطم ةکرش
• 4479 ينودربلا و ةروص 09/09/2017 م.خ.م ينودربلا

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4480 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4481 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4482 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4483 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4484 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4485 ةروص 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4486 ةروص 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4487 ةروص 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4488 ةروص 10/09/2017

 جنيک رغريب
• 4491 بلک زديک 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4492 بلک زديک 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4493 بلک سدياک 12/09/2017 نشيروبروک

 جنک رغريب
• 4494 جنکرغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4495 جنيک رغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4496 جنيک رغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4497 ربوه 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4498 ربوه 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغروب
• 4502 جنيک رغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 اشوديج وزوسيا
 اشايک يکيشوباک
 دتيميل زروتوم وزوسيا

• 4505 وزوسيا 12/09/2017

 ولب دنا سورک ولب
• 4506 تنسيرک ولب 14/09/2017 نشييسوسا كليش

 داقعلا ةکرش
 ةراجتلل مهاکرشو

 ةعانصلاو
• 4507 الليرويف 14/09/2017

 وبا دبع لداع مساق
• 4510 يسلبانلا 16/09/2017 ةحلاص

 وبا دبع لداع مساق
• 4511 نوتيزلا تيز 16/09/2017 ةحلاص

• 4516 ليبيل دير دنوب كورب 23/09/2017 يس لا يب رفيلينوي
• 4519 ليبيل ولي نوتبيل 23/09/2017 يس لا يب رفيلينوي
 ناکيريما شيتيرب
• 4521 لام لاب 03/10/2017 .كنيا )زدنارب( وکابوت

 قيفوت يقدص ريمس
• 5319 نام وين 30/07/2017 يواکم

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5320 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5321 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5322 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5323 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5331 ةحقش 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5332 ةحقش 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5333 ةحقش 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5334 نيمساي زرا 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5335 نيمساي 07/09/2017

 ليلخ ىسوم ميهاربإ
• 16575 جات ةمسر 01/10/2017 يسابوطلا

• 17948 يريک 27/07/2017 ليب يرجامورف
 ةنيز وبأ تالحم ةکرش

• 17951 ةنيز رکس 28/07/2017 ةيئاذغلا داوملل

 دنا نوسنوج
 نم ةکرش ،نوسنوج

 يسريجوين
• 17952 ليسيرنإ 28/07/2017

 دنا نوسنوج
 نم ةکرش ،نوسنوج

 يسريجوين
• 17953 لسکيرنإ 28/07/2017

 ايلاطيا زنياه
• 17957 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17958 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17959 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17960 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17961 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17962 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17963 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17964 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تياو تنديارت 04/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17971 ةروص عم تنمريبس

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تياو تنديارت 04/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17972 ةروص عم يريبورتس

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تياو تنديارت 04/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17973 ةروص عم تنمربيب

 ةکرش ،دتيمل روبمط
• 17974 روئيلوب 04/08/2017 ةيليئارسا

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تسيوت خيطب تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17984 ةروص -

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 عانعنلا تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17985 ةروص -رضخالا

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 - عانعنلا تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17986 ةروص

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 -ةلوارف تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17987 ةروص

 را دنا يب ةکرش
• 17989 ةيربعلا ةغللاب يجازم 10/08/2017 رامثتسالاو قيوستلل

 را دنا يب ةکرش
• 17990 ةيربعلا ةغللاب يجازم 10/08/2017 رامثتسالاو قيوستلل

 ةيبطلا يدهنلا ةکرش 10/08/2017 ةيبطلا يدهنلا ةکرش
• 17991 ةمسر عم

 عم يدهنلا ةيلديص 10/08/2017 ةيبطلا يدهنلا ةکرش
• 17992 ةمسر

 زسنياس نسناج
• 17996 اسوثنإ 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 17997 نشوفإ 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 17998 انيروک 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 17999 سيمربان 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 18000 اتنافير 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 18001 وريبسور 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 ةدحتملا ةکرشلا
• 18009 ةمسر عم ارتسکا 16/08/2017 ةدودحملا تاينورتکلالل

 ةدحتملا ةکرشلا
 عم 24/7 سروف 16/08/2017 ةدودحملا تاينورتکلالل

• 18010 ةمسر

 مشاه دمحم ضهان
• 18016 نتباکلا 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18017 نويل 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18018 نيوک 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18019 جنک 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18021 سمش 06/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18022 نيوک ربوس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18023 جنک ربوس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18024 ريف ربوس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18025 كاج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18026 جنوس مس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18028 رهاوج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18029 نيوک لارنج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18030 نويل وت 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18032 سکول لارنج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18033 سنرب 16/08/2017 نابض

• 18036 يف 17/08/2017 .كنا اکريما جانوف
• 18037 جانوف 17/08/2017 .كنا اکريما جانوف
• 18038 جانوف 17/08/2017 .كنا اکريما جانوف
 ناملوک دنأ تيکير
• 18039 كيو ريإ 17/08/2017 ديتميل )زيس ريفوأ(

 ناملوک دنأ تيکير
• 18040 كيو ريإ 17/08/2017 ديتميل )زيس ريفوأ(

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18041 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18042 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18043 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18044 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18045 ةلدابم 17/08/2017

 يناولح ةکرش
• 18060 وميم 22/08/2017 ةيعانصلا

 تسيا لديم
 ,كروتين غنيتساکدورب

 .كنا
• 18061 اوس ويدار 22/08/2017

 تسيا لديم
 ,كروتين غنيتساکدورب

 .كنا
• 18062 اوس ويدار 22/08/2017

• 18064 رسن ةمسر 23/08/2017 .كنا وکابوت ناباج
• 18068 ربيانس 23/08/2017 هايملل لالز عنصم
 داوملل ةيملاعلا ةکرشلا

• 18071 موت 23/08/2017 ةيئاذغلا

 تراغيس-ناکيريمأ
 )زيسرفوأ( ينابموک

 دتيمل
• 18076 غوف 25/08/2017

 ايرثلا ةکرش
• 18077 ةمسر عم ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18078 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18079 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18080 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18081 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18082 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 صلب فلا ةکرش
 داوم داريتساو ةراجتل
 سکتمزوکلاو ليمجتلا

• 18086 يم روف 30/08/2017

 تالاصتالا ةکرش
 ةينيطسلفلا ةيولخلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 18093 لاوج 25/08/2017

 تايلکاب ليبرا
 يف ييانس تابوبوه
 سا .هيا تيراکيت

• 18097 اليبرا 30/08/2017

 تايلکاب ليبرا
 يف ييانس تابوبوه
 سا .هيا تيراکيت

• 18098 اليبرا 30/08/2017

 زسنياس نسناج
• 18099 ايوجنف 30/08/2017 يس وي ادنلريا

 لانويشانرتنا ياکسا
• 18102 ياکسا 31/08/2017 يج هيا

 لانويشانرتنا ياکسا
• 18103 ياکسا 31/08/2017 يج هيا

 لانويشانرتنا ياکسا
• 18104 ياکسا 31/08/2017 يج هيا

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18107 تيکاتک 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18108 شتنب 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18109 يبر 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18110 اتيفال 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18111 ابمور 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18112 سناد صند 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18113 زيوکس 30/08/2017

 زيسروسير انياش
 يرويرب ونس

 ينابموک )جنينوايل(
 دتيميل

• 18114 ونس 29/08/2017

 زيسروسير انياش
 يرويرب ونس

 ينابموک )جنينوايل(
 دتيميل

• 18115 اواشويکا 20/09/2017

 ياوهغنايج يوهنا
 بورغ ليبوموتا
 .يد يت لا ،.بروک

• 18123 كاج 07/09/2017

 ياوهغنايج يوهنا
 بورغ ليبوموتا
 .يد يت لا ،.بروک

 اهلخاد ةرئاد ةمسر 07/09/2017
• 18124 ةمحن

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
• 18130 يس اتياف زلوه 14/09/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 18133 ةمسر عم نوتسنيو 16/09/2017 .كنا وکابوت ناباج
• 18146 كوبسيف 20/09/2017 .كنا ،كوبسيف
 اشوديج ناسين
 اشياک يکيشوباک
 مساب اضيأ لمعتو(
 ،.وک روتوم ناسين

 )دتميل

• 18157 اديت 21/09/2017

 اشوديج ناسين
 اشياک يکيشوباک
 مساب اضيأ لمعتو(
 ،.وک روتوم ناسين

 )دتميل

• 18158 300 يب نا 21/09/2017

• 18159 بوش لريغ تيوس 21/09/2017 .دتيمل ويلاغ رييب
• 18160 بوش لريغ تيوس 21/09/2017 .دتيمل ويلاغ رييب
 نروتوم كسيرياب
• 18161 ويلبد ما يب 21/09/2017 تفاشلسجنيتکا كريف

 نروتوم كسيرياب
• 18162 ةروص عم ويلبد ما يب 21/09/2017 تفاشلسجنيتکا كريف

 نروتوم كسيرياب
• 18163 ينيم 21/09/2017 تفاشلسجنيتکا كريف

 اديغ اتالوکيشت نيلوس
 تيراکيت يف يياناس
 يتيکريس مينونأ

• 18165 اداما نيلوس 04/10/2017

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم يس يب ما 2 28/09/2017

• 18174 راعش

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم يس يب ما 2 28/09/2017

• 18175 راعش

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم 2 يس يب ما 28/09/2017

• 18176 راعش

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم 2 يس يب ما 28/09/2017

• 18177 راعش

 يب ما يج كت - يفورب
• 18179 راعش عم راک يفورب 28/09/2017 شتا

 مشاه دمحم ضهان
• 18397 وبريت 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18399 سکول ونکت 16/08/2017 نابض

 دمحم "ريهز دئار
• 19109 وتنورب 30/07/2017 حوبدملا " يلع
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هکرشلا مسا هيلمع رخا خيرات همالعلا همالعلا مقر يلسلستلا مقر
 ةعانصلا ةکرش
 ةمهاسملا ةيبرعلا
 ةدودحملا ةيصوصخلا

• 1450 عيبر 24/08/2017

 دوونيک يس يف ياج
• 4401 دوونکا 27/07/2017 نشيروبروک

 سکوب موه
• 4404 خا يب شتا 27/07/2017 كنا،سيفوا

 سکوب موه
• 4405 وا يب شتا 27/07/2017 كنا،سيفوا

 سکوب موه
• 4406 سفوا سکوب موه 27/07/2017 كنا،سيفوا

 يت لا زيرتسادنا ليلک
• 4408 ةروص 07/08/2017 يد

 يت لا زيرتسادنا ليلک
• 4409 ةمسر 07/08/2017 يد

 ةراجتلل شيعي ةکرش
• 4411 نوسنور 10/08/2017 م.م ةيلودلا

 ايلاتيا زنياه
• 4417 زييلراف 12/08/2017 هيا.يب.سا

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4419 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4420 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4421 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4422 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4423 دنال يکليم 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4424 ةنبللاب مطامط 15/08/2017

 يدينحلا ةکرش
 و نابلألا تاجتنمل
 ةيئاذغلا داوملا
 ةدودحملا ةمهاسملا

• 4425 ةنبل ةرتعز 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو تاجتنمل
 ةمهاسملا هيئاذغلا

 هدودحملا
• 4426 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو تاجتنمل
 ةمهاسملا هيئاذغلا

 هدودحملا
• 4427 يدينجلا ةنبل ةعور 15/08/2017

 , ) يسويس ( نولفير
• 4430 يلراش 17/08/2017 ،.يا . سا

 ) سيوس ( نولفير
• 4431 سکيلف 17/08/2017 ا.س

 , ) يسويس ( نولفير
• 4432 نولفر 17/08/2017 يا . سا

• 4436 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4437 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان

 لکش ىلع كيان راعش 26/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4438 حص ةراشا ةمسر

 لکش ىلع كيان راعش 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4439 حص ةمسر

• 4440 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4441 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4451 ةمسر 22/08/2017 .كنيا امراف اليتسا
 ادنلريا زدوف تفارک
 يتربورب لاوشتکلتنا

 دتيمل
• 4453 الوک تروبس 29/08/2017

• 4464 يس ما يد 07/09/2017 يس ما يد
 معاطم ةکرش
• 4478 ينودربلا و ةروص 09/09/2017 م.خ.م ينودربلا

 معاطم ةکرش
• 4479 ينودربلا و ةروص 09/09/2017 م.خ.م ينودربلا

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4480 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4481 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4482 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4483 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4484 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4485 ةروص 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4486 ةروص 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4487 ةروص 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4488 ةروص 10/09/2017

 جنيک رغريب
• 4491 بلک زديک 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4492 بلک زديک 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4493 بلک سدياک 12/09/2017 نشيروبروک

 جنک رغريب
• 4494 جنکرغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4495 جنيک رغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4496 جنيک رغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4497 ربوه 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4498 ربوه 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغروب
• 4502 جنيک رغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 اشوديج وزوسيا
 اشايک يکيشوباک
 دتيميل زروتوم وزوسيا

• 4505 وزوسيا 12/09/2017

 ولب دنا سورک ولب
• 4506 تنسيرک ولب 14/09/2017 نشييسوسا كليش

 داقعلا ةکرش
 ةراجتلل مهاکرشو

 ةعانصلاو
• 4507 الليرويف 14/09/2017

 وبا دبع لداع مساق
• 4510 يسلبانلا 16/09/2017 ةحلاص

 وبا دبع لداع مساق
• 4511 نوتيزلا تيز 16/09/2017 ةحلاص

• 4516 ليبيل دير دنوب كورب 23/09/2017 يس لا يب رفيلينوي
• 4519 ليبيل ولي نوتبيل 23/09/2017 يس لا يب رفيلينوي
 ناکيريما شيتيرب
• 4521 لام لاب 03/10/2017 .كنيا )زدنارب( وکابوت

 قيفوت يقدص ريمس
• 5319 نام وين 30/07/2017 يواکم

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5320 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5321 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5322 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5323 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5331 ةحقش 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5332 ةحقش 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5333 ةحقش 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5334 نيمساي زرا 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5335 نيمساي 07/09/2017

 ليلخ ىسوم ميهاربإ
• 16575 جات ةمسر 01/10/2017 يسابوطلا

• 17948 يريک 27/07/2017 ليب يرجامورف
 ةنيز وبأ تالحم ةکرش

• 17951 ةنيز رکس 28/07/2017 ةيئاذغلا داوملل

 دنا نوسنوج
 نم ةکرش ،نوسنوج

 يسريجوين
• 17952 ليسيرنإ 28/07/2017

 دنا نوسنوج
 نم ةکرش ،نوسنوج

 يسريجوين
• 17953 لسکيرنإ 28/07/2017

 ايلاطيا زنياه
• 17957 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17958 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17959 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17960 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17961 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17962 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17963 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17964 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تياو تنديارت 04/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17971 ةروص عم تنمريبس

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تياو تنديارت 04/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17972 ةروص عم يريبورتس

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تياو تنديارت 04/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17973 ةروص عم تنمربيب

 ةکرش ،دتيمل روبمط
• 17974 روئيلوب 04/08/2017 ةيليئارسا

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تسيوت خيطب تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17984 ةروص -

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 عانعنلا تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17985 ةروص -رضخالا

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 - عانعنلا تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17986 ةروص

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 -ةلوارف تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17987 ةروص

 را دنا يب ةکرش
• 17989 ةيربعلا ةغللاب يجازم 10/08/2017 رامثتسالاو قيوستلل

 را دنا يب ةکرش
• 17990 ةيربعلا ةغللاب يجازم 10/08/2017 رامثتسالاو قيوستلل

 ةيبطلا يدهنلا ةکرش 10/08/2017 ةيبطلا يدهنلا ةکرش
• 17991 ةمسر عم

 عم يدهنلا ةيلديص 10/08/2017 ةيبطلا يدهنلا ةکرش
• 17992 ةمسر

 زسنياس نسناج
• 17996 اسوثنإ 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 17997 نشوفإ 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 17998 انيروک 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 17999 سيمربان 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 18000 اتنافير 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 18001 وريبسور 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 ةدحتملا ةکرشلا
• 18009 ةمسر عم ارتسکا 16/08/2017 ةدودحملا تاينورتکلالل

 ةدحتملا ةکرشلا
 عم 24/7 سروف 16/08/2017 ةدودحملا تاينورتکلالل

• 18010 ةمسر

 مشاه دمحم ضهان
• 18016 نتباکلا 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18017 نويل 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18018 نيوک 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18019 جنک 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18021 سمش 06/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18022 نيوک ربوس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18023 جنک ربوس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18024 ريف ربوس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18025 كاج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18026 جنوس مس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18028 رهاوج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18029 نيوک لارنج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18030 نويل وت 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18032 سکول لارنج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18033 سنرب 16/08/2017 نابض

• 18036 يف 17/08/2017 .كنا اکريما جانوف
• 18037 جانوف 17/08/2017 .كنا اکريما جانوف
• 18038 جانوف 17/08/2017 .كنا اکريما جانوف
 ناملوک دنأ تيکير
• 18039 كيو ريإ 17/08/2017 ديتميل )زيس ريفوأ(

 ناملوک دنأ تيکير
• 18040 كيو ريإ 17/08/2017 ديتميل )زيس ريفوأ(

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18041 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18042 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18043 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18044 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18045 ةلدابم 17/08/2017

 يناولح ةکرش
• 18060 وميم 22/08/2017 ةيعانصلا

 تسيا لديم
 ,كروتين غنيتساکدورب

 .كنا
• 18061 اوس ويدار 22/08/2017

 تسيا لديم
 ,كروتين غنيتساکدورب

 .كنا
• 18062 اوس ويدار 22/08/2017

• 18064 رسن ةمسر 23/08/2017 .كنا وکابوت ناباج
• 18068 ربيانس 23/08/2017 هايملل لالز عنصم
 داوملل ةيملاعلا ةکرشلا

• 18071 موت 23/08/2017 ةيئاذغلا

 تراغيس-ناکيريمأ
 )زيسرفوأ( ينابموک

 دتيمل
• 18076 غوف 25/08/2017

 ايرثلا ةکرش
• 18077 ةمسر عم ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18078 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18079 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18080 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18081 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18082 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 صلب فلا ةکرش
 داوم داريتساو ةراجتل
 سکتمزوکلاو ليمجتلا

• 18086 يم روف 30/08/2017

 تالاصتالا ةکرش
 ةينيطسلفلا ةيولخلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 18093 لاوج 25/08/2017

 تايلکاب ليبرا
 يف ييانس تابوبوه
 سا .هيا تيراکيت

• 18097 اليبرا 30/08/2017

 تايلکاب ليبرا
 يف ييانس تابوبوه
 سا .هيا تيراکيت

• 18098 اليبرا 30/08/2017

 زسنياس نسناج
• 18099 ايوجنف 30/08/2017 يس وي ادنلريا

 لانويشانرتنا ياکسا
• 18102 ياکسا 31/08/2017 يج هيا

 لانويشانرتنا ياکسا
• 18103 ياکسا 31/08/2017 يج هيا

 لانويشانرتنا ياکسا
• 18104 ياکسا 31/08/2017 يج هيا

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18107 تيکاتک 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18108 شتنب 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18109 يبر 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18110 اتيفال 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18111 ابمور 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18112 سناد صند 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18113 زيوکس 30/08/2017

 زيسروسير انياش
 يرويرب ونس

 ينابموک )جنينوايل(
 دتيميل

• 18114 ونس 29/08/2017

 زيسروسير انياش
 يرويرب ونس

 ينابموک )جنينوايل(
 دتيميل

• 18115 اواشويکا 20/09/2017

 ياوهغنايج يوهنا
 بورغ ليبوموتا
 .يد يت لا ،.بروک

• 18123 كاج 07/09/2017

 ياوهغنايج يوهنا
 بورغ ليبوموتا
 .يد يت لا ،.بروک

 اهلخاد ةرئاد ةمسر 07/09/2017
• 18124 ةمحن

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
• 18130 يس اتياف زلوه 14/09/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 18133 ةمسر عم نوتسنيو 16/09/2017 .كنا وکابوت ناباج
• 18146 كوبسيف 20/09/2017 .كنا ،كوبسيف
 اشوديج ناسين
 اشياک يکيشوباک
 مساب اضيأ لمعتو(
 ،.وک روتوم ناسين

 )دتميل

• 18157 اديت 21/09/2017

 اشوديج ناسين
 اشياک يکيشوباک
 مساب اضيأ لمعتو(
 ،.وک روتوم ناسين

 )دتميل

• 18158 300 يب نا 21/09/2017

• 18159 بوش لريغ تيوس 21/09/2017 .دتيمل ويلاغ رييب
• 18160 بوش لريغ تيوس 21/09/2017 .دتيمل ويلاغ رييب
 نروتوم كسيرياب
• 18161 ويلبد ما يب 21/09/2017 تفاشلسجنيتکا كريف

 نروتوم كسيرياب
• 18162 ةروص عم ويلبد ما يب 21/09/2017 تفاشلسجنيتکا كريف

 نروتوم كسيرياب
• 18163 ينيم 21/09/2017 تفاشلسجنيتکا كريف

 اديغ اتالوکيشت نيلوس
 تيراکيت يف يياناس
 يتيکريس مينونأ

• 18165 اداما نيلوس 04/10/2017

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم يس يب ما 2 28/09/2017

• 18174 راعش

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم يس يب ما 2 28/09/2017

• 18175 راعش

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم 2 يس يب ما 28/09/2017

• 18176 راعش

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم 2 يس يب ما 28/09/2017

• 18177 راعش

 يب ما يج كت - يفورب
• 18179 راعش عم راک يفورب 28/09/2017 شتا

 مشاه دمحم ضهان
• 18397 وبريت 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18399 سکول ونکت 16/08/2017 نابض

 دمحم "ريهز دئار
• 19109 وتنورب 30/07/2017 حوبدملا " يلع
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هکرشلا مسا هيلمع رخا خيرات همالعلا همالعلا مقر يلسلستلا مقر
 ةعانصلا ةکرش
 ةمهاسملا ةيبرعلا
 ةدودحملا ةيصوصخلا

• 1450 عيبر 24/08/2017

 دوونيک يس يف ياج
• 4401 دوونکا 27/07/2017 نشيروبروک

 سکوب موه
• 4404 خا يب شتا 27/07/2017 كنا،سيفوا

 سکوب موه
• 4405 وا يب شتا 27/07/2017 كنا،سيفوا

 سکوب موه
• 4406 سفوا سکوب موه 27/07/2017 كنا،سيفوا

 يت لا زيرتسادنا ليلک
• 4408 ةروص 07/08/2017 يد

 يت لا زيرتسادنا ليلک
• 4409 ةمسر 07/08/2017 يد

 ةراجتلل شيعي ةکرش
• 4411 نوسنور 10/08/2017 م.م ةيلودلا

 ايلاتيا زنياه
• 4417 زييلراف 12/08/2017 هيا.يب.سا

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4419 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4420 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4421 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4422 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4423 دنال يکليم 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4424 ةنبللاب مطامط 15/08/2017

 يدينحلا ةکرش
 و نابلألا تاجتنمل
 ةيئاذغلا داوملا
 ةدودحملا ةمهاسملا

• 4425 ةنبل ةرتعز 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو تاجتنمل
 ةمهاسملا هيئاذغلا

 هدودحملا
• 4426 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو تاجتنمل
 ةمهاسملا هيئاذغلا

 هدودحملا
• 4427 يدينجلا ةنبل ةعور 15/08/2017

 , ) يسويس ( نولفير
• 4430 يلراش 17/08/2017 ،.يا . سا

 ) سيوس ( نولفير
• 4431 سکيلف 17/08/2017 ا.س

 , ) يسويس ( نولفير
• 4432 نولفر 17/08/2017 يا . سا

• 4436 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4437 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان

 لکش ىلع كيان راعش 26/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4438 حص ةراشا ةمسر

 لکش ىلع كيان راعش 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4439 حص ةمسر

• 4440 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4441 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4451 ةمسر 22/08/2017 .كنيا امراف اليتسا
 ادنلريا زدوف تفارک
 يتربورب لاوشتکلتنا

 دتيمل
• 4453 الوک تروبس 29/08/2017

• 4464 يس ما يد 07/09/2017 يس ما يد
 معاطم ةکرش
• 4478 ينودربلا و ةروص 09/09/2017 م.خ.م ينودربلا

 معاطم ةکرش
• 4479 ينودربلا و ةروص 09/09/2017 م.خ.م ينودربلا

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4480 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4481 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4482 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4483 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4484 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4485 ةروص 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4486 ةروص 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4487 ةروص 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4488 ةروص 10/09/2017

 جنيک رغريب
• 4491 بلک زديک 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4492 بلک زديک 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4493 بلک سدياک 12/09/2017 نشيروبروک

 جنک رغريب
• 4494 جنکرغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4495 جنيک رغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4496 جنيک رغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4497 ربوه 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4498 ربوه 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغروب
• 4502 جنيک رغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 اشوديج وزوسيا
 اشايک يکيشوباک
 دتيميل زروتوم وزوسيا

• 4505 وزوسيا 12/09/2017

 ولب دنا سورک ولب
• 4506 تنسيرک ولب 14/09/2017 نشييسوسا كليش

 داقعلا ةکرش
 ةراجتلل مهاکرشو

 ةعانصلاو
• 4507 الليرويف 14/09/2017

 وبا دبع لداع مساق
• 4510 يسلبانلا 16/09/2017 ةحلاص

 وبا دبع لداع مساق
• 4511 نوتيزلا تيز 16/09/2017 ةحلاص

• 4516 ليبيل دير دنوب كورب 23/09/2017 يس لا يب رفيلينوي
• 4519 ليبيل ولي نوتبيل 23/09/2017 يس لا يب رفيلينوي
 ناکيريما شيتيرب
• 4521 لام لاب 03/10/2017 .كنيا )زدنارب( وکابوت

 قيفوت يقدص ريمس
• 5319 نام وين 30/07/2017 يواکم

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5320 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5321 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5322 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5323 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5331 ةحقش 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5332 ةحقش 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5333 ةحقش 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5334 نيمساي زرا 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5335 نيمساي 07/09/2017

 ليلخ ىسوم ميهاربإ
• 16575 جات ةمسر 01/10/2017 يسابوطلا

• 17948 يريک 27/07/2017 ليب يرجامورف
 ةنيز وبأ تالحم ةکرش

• 17951 ةنيز رکس 28/07/2017 ةيئاذغلا داوملل

 دنا نوسنوج
 نم ةکرش ،نوسنوج

 يسريجوين
• 17952 ليسيرنإ 28/07/2017

 دنا نوسنوج
 نم ةکرش ،نوسنوج

 يسريجوين
• 17953 لسکيرنإ 28/07/2017

 ايلاطيا زنياه
• 17957 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17958 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17959 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17960 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17961 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17962 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17963 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17964 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تياو تنديارت 04/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17971 ةروص عم تنمريبس

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تياو تنديارت 04/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17972 ةروص عم يريبورتس

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تياو تنديارت 04/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17973 ةروص عم تنمربيب

 ةکرش ،دتيمل روبمط
• 17974 روئيلوب 04/08/2017 ةيليئارسا

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تسيوت خيطب تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17984 ةروص -

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 عانعنلا تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17985 ةروص -رضخالا

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 - عانعنلا تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17986 ةروص

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 -ةلوارف تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17987 ةروص

 را دنا يب ةکرش
• 17989 ةيربعلا ةغللاب يجازم 10/08/2017 رامثتسالاو قيوستلل

 را دنا يب ةکرش
• 17990 ةيربعلا ةغللاب يجازم 10/08/2017 رامثتسالاو قيوستلل

 ةيبطلا يدهنلا ةکرش 10/08/2017 ةيبطلا يدهنلا ةکرش
• 17991 ةمسر عم

 عم يدهنلا ةيلديص 10/08/2017 ةيبطلا يدهنلا ةکرش
• 17992 ةمسر

 زسنياس نسناج
• 17996 اسوثنإ 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 17997 نشوفإ 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 17998 انيروک 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 17999 سيمربان 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 18000 اتنافير 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 18001 وريبسور 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 ةدحتملا ةکرشلا
• 18009 ةمسر عم ارتسکا 16/08/2017 ةدودحملا تاينورتکلالل

 ةدحتملا ةکرشلا
 عم 24/7 سروف 16/08/2017 ةدودحملا تاينورتکلالل

• 18010 ةمسر

 مشاه دمحم ضهان
• 18016 نتباکلا 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18017 نويل 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18018 نيوک 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18019 جنک 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18021 سمش 06/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18022 نيوک ربوس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18023 جنک ربوس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18024 ريف ربوس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18025 كاج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18026 جنوس مس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18028 رهاوج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18029 نيوک لارنج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18030 نويل وت 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18032 سکول لارنج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18033 سنرب 16/08/2017 نابض

• 18036 يف 17/08/2017 .كنا اکريما جانوف
• 18037 جانوف 17/08/2017 .كنا اکريما جانوف
• 18038 جانوف 17/08/2017 .كنا اکريما جانوف
 ناملوک دنأ تيکير
• 18039 كيو ريإ 17/08/2017 ديتميل )زيس ريفوأ(

 ناملوک دنأ تيکير
• 18040 كيو ريإ 17/08/2017 ديتميل )زيس ريفوأ(

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18041 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18042 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18043 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18044 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18045 ةلدابم 17/08/2017

 يناولح ةکرش
• 18060 وميم 22/08/2017 ةيعانصلا

 تسيا لديم
 ,كروتين غنيتساکدورب

 .كنا
• 18061 اوس ويدار 22/08/2017

 تسيا لديم
 ,كروتين غنيتساکدورب

 .كنا
• 18062 اوس ويدار 22/08/2017

• 18064 رسن ةمسر 23/08/2017 .كنا وکابوت ناباج
• 18068 ربيانس 23/08/2017 هايملل لالز عنصم
 داوملل ةيملاعلا ةکرشلا

• 18071 موت 23/08/2017 ةيئاذغلا

 تراغيس-ناکيريمأ
 )زيسرفوأ( ينابموک

 دتيمل
• 18076 غوف 25/08/2017

 ايرثلا ةکرش
• 18077 ةمسر عم ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18078 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18079 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18080 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18081 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18082 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 صلب فلا ةکرش
 داوم داريتساو ةراجتل
 سکتمزوکلاو ليمجتلا

• 18086 يم روف 30/08/2017

 تالاصتالا ةکرش
 ةينيطسلفلا ةيولخلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 18093 لاوج 25/08/2017

 تايلکاب ليبرا
 يف ييانس تابوبوه
 سا .هيا تيراکيت

• 18097 اليبرا 30/08/2017

 تايلکاب ليبرا
 يف ييانس تابوبوه
 سا .هيا تيراکيت

• 18098 اليبرا 30/08/2017

 زسنياس نسناج
• 18099 ايوجنف 30/08/2017 يس وي ادنلريا

 لانويشانرتنا ياکسا
• 18102 ياکسا 31/08/2017 يج هيا

 لانويشانرتنا ياکسا
• 18103 ياکسا 31/08/2017 يج هيا

 لانويشانرتنا ياکسا
• 18104 ياکسا 31/08/2017 يج هيا

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18107 تيکاتک 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18108 شتنب 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18109 يبر 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18110 اتيفال 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18111 ابمور 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18112 سناد صند 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18113 زيوکس 30/08/2017

 زيسروسير انياش
 يرويرب ونس

 ينابموک )جنينوايل(
 دتيميل

• 18114 ونس 29/08/2017

 زيسروسير انياش
 يرويرب ونس

 ينابموک )جنينوايل(
 دتيميل

• 18115 اواشويکا 20/09/2017

 ياوهغنايج يوهنا
 بورغ ليبوموتا
 .يد يت لا ،.بروک

• 18123 كاج 07/09/2017

 ياوهغنايج يوهنا
 بورغ ليبوموتا
 .يد يت لا ،.بروک

 اهلخاد ةرئاد ةمسر 07/09/2017
• 18124 ةمحن

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
• 18130 يس اتياف زلوه 14/09/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 18133 ةمسر عم نوتسنيو 16/09/2017 .كنا وکابوت ناباج
• 18146 كوبسيف 20/09/2017 .كنا ،كوبسيف
 اشوديج ناسين
 اشياک يکيشوباک
 مساب اضيأ لمعتو(
 ،.وک روتوم ناسين

 )دتميل

• 18157 اديت 21/09/2017

 اشوديج ناسين
 اشياک يکيشوباک
 مساب اضيأ لمعتو(
 ،.وک روتوم ناسين

 )دتميل

• 18158 300 يب نا 21/09/2017

• 18159 بوش لريغ تيوس 21/09/2017 .دتيمل ويلاغ رييب
• 18160 بوش لريغ تيوس 21/09/2017 .دتيمل ويلاغ رييب
 نروتوم كسيرياب
• 18161 ويلبد ما يب 21/09/2017 تفاشلسجنيتکا كريف

 نروتوم كسيرياب
• 18162 ةروص عم ويلبد ما يب 21/09/2017 تفاشلسجنيتکا كريف

 نروتوم كسيرياب
• 18163 ينيم 21/09/2017 تفاشلسجنيتکا كريف

 اديغ اتالوکيشت نيلوس
 تيراکيت يف يياناس
 يتيکريس مينونأ

• 18165 اداما نيلوس 04/10/2017

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم يس يب ما 2 28/09/2017

• 18174 راعش

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم يس يب ما 2 28/09/2017

• 18175 راعش

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم 2 يس يب ما 28/09/2017

• 18176 راعش

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم 2 يس يب ما 28/09/2017

• 18177 راعش

 يب ما يج كت - يفورب
• 18179 راعش عم راک يفورب 28/09/2017 شتا

 مشاه دمحم ضهان
• 18397 وبريت 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18399 سکول ونکت 16/08/2017 نابض

 دمحم "ريهز دئار
• 19109 وتنورب 30/07/2017 حوبدملا " يلع
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هکرشلا مسا هيلمع رخا خيرات همالعلا همالعلا مقر يلسلستلا مقر
 ةعانصلا ةکرش
 ةمهاسملا ةيبرعلا
 ةدودحملا ةيصوصخلا

• 1450 عيبر 24/08/2017

 دوونيک يس يف ياج
• 4401 دوونکا 27/07/2017 نشيروبروک

 سکوب موه
• 4404 خا يب شتا 27/07/2017 كنا،سيفوا

 سکوب موه
• 4405 وا يب شتا 27/07/2017 كنا،سيفوا

 سکوب موه
• 4406 سفوا سکوب موه 27/07/2017 كنا،سيفوا

 يت لا زيرتسادنا ليلک
• 4408 ةروص 07/08/2017 يد

 يت لا زيرتسادنا ليلک
• 4409 ةمسر 07/08/2017 يد

 ةراجتلل شيعي ةکرش
• 4411 نوسنور 10/08/2017 م.م ةيلودلا

 ايلاتيا زنياه
• 4417 زييلراف 12/08/2017 هيا.يب.سا

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4419 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4420 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4421 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4422 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4423 دنال يکليم 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4424 ةنبللاب مطامط 15/08/2017

 يدينحلا ةکرش
 و نابلألا تاجتنمل
 ةيئاذغلا داوملا
 ةدودحملا ةمهاسملا

• 4425 ةنبل ةرتعز 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو تاجتنمل
 ةمهاسملا هيئاذغلا

 هدودحملا
• 4426 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو تاجتنمل
 ةمهاسملا هيئاذغلا

 هدودحملا
• 4427 يدينجلا ةنبل ةعور 15/08/2017

 , ) يسويس ( نولفير
• 4430 يلراش 17/08/2017 ،.يا . سا

 ) سيوس ( نولفير
• 4431 سکيلف 17/08/2017 ا.س

 , ) يسويس ( نولفير
• 4432 نولفر 17/08/2017 يا . سا

• 4436 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4437 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان

 لکش ىلع كيان راعش 26/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4438 حص ةراشا ةمسر

 لکش ىلع كيان راعش 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4439 حص ةمسر

• 4440 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4441 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4451 ةمسر 22/08/2017 .كنيا امراف اليتسا
 ادنلريا زدوف تفارک
 يتربورب لاوشتکلتنا

 دتيمل
• 4453 الوک تروبس 29/08/2017

• 4464 يس ما يد 07/09/2017 يس ما يد
 معاطم ةکرش
• 4478 ينودربلا و ةروص 09/09/2017 م.خ.م ينودربلا

 معاطم ةکرش
• 4479 ينودربلا و ةروص 09/09/2017 م.خ.م ينودربلا

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4480 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4481 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4482 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4483 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4484 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4485 ةروص 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4486 ةروص 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4487 ةروص 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4488 ةروص 10/09/2017

 جنيک رغريب
• 4491 بلک زديک 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4492 بلک زديک 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4493 بلک سدياک 12/09/2017 نشيروبروک

 جنک رغريب
• 4494 جنکرغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4495 جنيک رغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4496 جنيک رغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4497 ربوه 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4498 ربوه 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغروب
• 4502 جنيک رغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 اشوديج وزوسيا
 اشايک يکيشوباک
 دتيميل زروتوم وزوسيا

• 4505 وزوسيا 12/09/2017

 ولب دنا سورک ولب
• 4506 تنسيرک ولب 14/09/2017 نشييسوسا كليش

 داقعلا ةکرش
 ةراجتلل مهاکرشو

 ةعانصلاو
• 4507 الليرويف 14/09/2017

 وبا دبع لداع مساق
• 4510 يسلبانلا 16/09/2017 ةحلاص

 وبا دبع لداع مساق
• 4511 نوتيزلا تيز 16/09/2017 ةحلاص

• 4516 ليبيل دير دنوب كورب 23/09/2017 يس لا يب رفيلينوي
• 4519 ليبيل ولي نوتبيل 23/09/2017 يس لا يب رفيلينوي
 ناکيريما شيتيرب
• 4521 لام لاب 03/10/2017 .كنيا )زدنارب( وکابوت

 قيفوت يقدص ريمس
• 5319 نام وين 30/07/2017 يواکم

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5320 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5321 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5322 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5323 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5331 ةحقش 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5332 ةحقش 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5333 ةحقش 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5334 نيمساي زرا 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5335 نيمساي 07/09/2017

 ليلخ ىسوم ميهاربإ
• 16575 جات ةمسر 01/10/2017 يسابوطلا

• 17948 يريک 27/07/2017 ليب يرجامورف
 ةنيز وبأ تالحم ةکرش

• 17951 ةنيز رکس 28/07/2017 ةيئاذغلا داوملل

 دنا نوسنوج
 نم ةکرش ،نوسنوج

 يسريجوين
• 17952 ليسيرنإ 28/07/2017

 دنا نوسنوج
 نم ةکرش ،نوسنوج

 يسريجوين
• 17953 لسکيرنإ 28/07/2017

 ايلاطيا زنياه
• 17957 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17958 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17959 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17960 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17961 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17962 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17963 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17964 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تياو تنديارت 04/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17971 ةروص عم تنمريبس

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تياو تنديارت 04/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17972 ةروص عم يريبورتس

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تياو تنديارت 04/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17973 ةروص عم تنمربيب

 ةکرش ،دتيمل روبمط
• 17974 روئيلوب 04/08/2017 ةيليئارسا

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تسيوت خيطب تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17984 ةروص -

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 عانعنلا تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17985 ةروص -رضخالا

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 - عانعنلا تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17986 ةروص

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 -ةلوارف تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17987 ةروص

 را دنا يب ةکرش
• 17989 ةيربعلا ةغللاب يجازم 10/08/2017 رامثتسالاو قيوستلل

 را دنا يب ةکرش
• 17990 ةيربعلا ةغللاب يجازم 10/08/2017 رامثتسالاو قيوستلل

 ةيبطلا يدهنلا ةکرش 10/08/2017 ةيبطلا يدهنلا ةکرش
• 17991 ةمسر عم

 عم يدهنلا ةيلديص 10/08/2017 ةيبطلا يدهنلا ةکرش
• 17992 ةمسر

 زسنياس نسناج
• 17996 اسوثنإ 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 17997 نشوفإ 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 17998 انيروک 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 17999 سيمربان 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 18000 اتنافير 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 18001 وريبسور 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 ةدحتملا ةکرشلا
• 18009 ةمسر عم ارتسکا 16/08/2017 ةدودحملا تاينورتکلالل

 ةدحتملا ةکرشلا
 عم 24/7 سروف 16/08/2017 ةدودحملا تاينورتکلالل

• 18010 ةمسر

 مشاه دمحم ضهان
• 18016 نتباکلا 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18017 نويل 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18018 نيوک 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18019 جنک 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18021 سمش 06/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18022 نيوک ربوس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18023 جنک ربوس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18024 ريف ربوس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18025 كاج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18026 جنوس مس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18028 رهاوج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18029 نيوک لارنج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18030 نويل وت 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18032 سکول لارنج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18033 سنرب 16/08/2017 نابض

• 18036 يف 17/08/2017 .كنا اکريما جانوف
• 18037 جانوف 17/08/2017 .كنا اکريما جانوف
• 18038 جانوف 17/08/2017 .كنا اکريما جانوف
 ناملوک دنأ تيکير
• 18039 كيو ريإ 17/08/2017 ديتميل )زيس ريفوأ(

 ناملوک دنأ تيکير
• 18040 كيو ريإ 17/08/2017 ديتميل )زيس ريفوأ(

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18041 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18042 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18043 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18044 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18045 ةلدابم 17/08/2017

 يناولح ةکرش
• 18060 وميم 22/08/2017 ةيعانصلا

 تسيا لديم
 ,كروتين غنيتساکدورب

 .كنا
• 18061 اوس ويدار 22/08/2017

 تسيا لديم
 ,كروتين غنيتساکدورب

 .كنا
• 18062 اوس ويدار 22/08/2017

• 18064 رسن ةمسر 23/08/2017 .كنا وکابوت ناباج
• 18068 ربيانس 23/08/2017 هايملل لالز عنصم
 داوملل ةيملاعلا ةکرشلا

• 18071 موت 23/08/2017 ةيئاذغلا

 تراغيس-ناکيريمأ
 )زيسرفوأ( ينابموک

 دتيمل
• 18076 غوف 25/08/2017

 ايرثلا ةکرش
• 18077 ةمسر عم ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18078 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18079 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18080 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18081 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18082 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 صلب فلا ةکرش
 داوم داريتساو ةراجتل
 سکتمزوکلاو ليمجتلا

• 18086 يم روف 30/08/2017

 تالاصتالا ةکرش
 ةينيطسلفلا ةيولخلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 18093 لاوج 25/08/2017

 تايلکاب ليبرا
 يف ييانس تابوبوه
 سا .هيا تيراکيت

• 18097 اليبرا 30/08/2017

 تايلکاب ليبرا
 يف ييانس تابوبوه
 سا .هيا تيراکيت

• 18098 اليبرا 30/08/2017

 زسنياس نسناج
• 18099 ايوجنف 30/08/2017 يس وي ادنلريا

 لانويشانرتنا ياکسا
• 18102 ياکسا 31/08/2017 يج هيا

 لانويشانرتنا ياکسا
• 18103 ياکسا 31/08/2017 يج هيا

 لانويشانرتنا ياکسا
• 18104 ياکسا 31/08/2017 يج هيا

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18107 تيکاتک 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18108 شتنب 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18109 يبر 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18110 اتيفال 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18111 ابمور 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18112 سناد صند 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18113 زيوکس 30/08/2017

 زيسروسير انياش
 يرويرب ونس

 ينابموک )جنينوايل(
 دتيميل

• 18114 ونس 29/08/2017

 زيسروسير انياش
 يرويرب ونس

 ينابموک )جنينوايل(
 دتيميل

• 18115 اواشويکا 20/09/2017

 ياوهغنايج يوهنا
 بورغ ليبوموتا
 .يد يت لا ،.بروک

• 18123 كاج 07/09/2017

 ياوهغنايج يوهنا
 بورغ ليبوموتا
 .يد يت لا ،.بروک

 اهلخاد ةرئاد ةمسر 07/09/2017
• 18124 ةمحن

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
• 18130 يس اتياف زلوه 14/09/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 18133 ةمسر عم نوتسنيو 16/09/2017 .كنا وکابوت ناباج
• 18146 كوبسيف 20/09/2017 .كنا ،كوبسيف
 اشوديج ناسين
 اشياک يکيشوباک
 مساب اضيأ لمعتو(
 ،.وک روتوم ناسين

 )دتميل

• 18157 اديت 21/09/2017

 اشوديج ناسين
 اشياک يکيشوباک
 مساب اضيأ لمعتو(
 ،.وک روتوم ناسين

 )دتميل

• 18158 300 يب نا 21/09/2017

• 18159 بوش لريغ تيوس 21/09/2017 .دتيمل ويلاغ رييب
• 18160 بوش لريغ تيوس 21/09/2017 .دتيمل ويلاغ رييب
 نروتوم كسيرياب
• 18161 ويلبد ما يب 21/09/2017 تفاشلسجنيتکا كريف

 نروتوم كسيرياب
• 18162 ةروص عم ويلبد ما يب 21/09/2017 تفاشلسجنيتکا كريف

 نروتوم كسيرياب
• 18163 ينيم 21/09/2017 تفاشلسجنيتکا كريف

 اديغ اتالوکيشت نيلوس
 تيراکيت يف يياناس
 يتيکريس مينونأ

• 18165 اداما نيلوس 04/10/2017

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم يس يب ما 2 28/09/2017

• 18174 راعش

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم يس يب ما 2 28/09/2017

• 18175 راعش

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم 2 يس يب ما 28/09/2017

• 18176 راعش

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم 2 يس يب ما 28/09/2017

• 18177 راعش

 يب ما يج كت - يفورب
• 18179 راعش عم راک يفورب 28/09/2017 شتا

 مشاه دمحم ضهان
• 18397 وبريت 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18399 سکول ونکت 16/08/2017 نابض

 دمحم "ريهز دئار
• 19109 وتنورب 30/07/2017 حوبدملا " يلع
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هکرشلا مسا هيلمع رخا خيرات همالعلا همالعلا مقر يلسلستلا مقر
 ةعانصلا ةکرش
 ةمهاسملا ةيبرعلا
 ةدودحملا ةيصوصخلا

• 1450 عيبر 24/08/2017

 دوونيک يس يف ياج
• 4401 دوونکا 27/07/2017 نشيروبروک

 سکوب موه
• 4404 خا يب شتا 27/07/2017 كنا،سيفوا

 سکوب موه
• 4405 وا يب شتا 27/07/2017 كنا،سيفوا

 سکوب موه
• 4406 سفوا سکوب موه 27/07/2017 كنا،سيفوا

 يت لا زيرتسادنا ليلک
• 4408 ةروص 07/08/2017 يد

 يت لا زيرتسادنا ليلک
• 4409 ةمسر 07/08/2017 يد

 ةراجتلل شيعي ةکرش
• 4411 نوسنور 10/08/2017 م.م ةيلودلا

 ايلاتيا زنياه
• 4417 زييلراف 12/08/2017 هيا.يب.سا

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4419 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4420 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4421 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4422 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4423 دنال يکليم 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو نابلألا تاجتنمل

 ةيئاذغلا
• 4424 ةنبللاب مطامط 15/08/2017

 يدينحلا ةکرش
 و نابلألا تاجتنمل
 ةيئاذغلا داوملا
 ةدودحملا ةمهاسملا

• 4425 ةنبل ةرتعز 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو تاجتنمل
 ةمهاسملا هيئاذغلا

 هدودحملا
• 4426 يدينجلا 15/08/2017

 يدينجلا ةکرش
 داوملاو تاجتنمل
 ةمهاسملا هيئاذغلا

 هدودحملا
• 4427 يدينجلا ةنبل ةعور 15/08/2017

 , ) يسويس ( نولفير
• 4430 يلراش 17/08/2017 ،.يا . سا

 ) سيوس ( نولفير
• 4431 سکيلف 17/08/2017 ا.س

 , ) يسويس ( نولفير
• 4432 نولفر 17/08/2017 يا . سا

• 4436 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4437 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان

 لکش ىلع كيان راعش 26/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4438 حص ةراشا ةمسر

 لکش ىلع كيان راعش 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4439 حص ةمسر

• 4440 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4441 كيان 21/08/2017 .يف.يس يتافونإ كيان
• 4451 ةمسر 22/08/2017 .كنيا امراف اليتسا
 ادنلريا زدوف تفارک
 يتربورب لاوشتکلتنا

 دتيمل
• 4453 الوک تروبس 29/08/2017

• 4464 يس ما يد 07/09/2017 يس ما يد
 معاطم ةکرش
• 4478 ينودربلا و ةروص 09/09/2017 م.خ.م ينودربلا

 معاطم ةکرش
• 4479 ينودربلا و ةروص 09/09/2017 م.خ.م ينودربلا

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4480 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4481 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4482 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4483 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4484 نيليشيم 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4485 ةروص 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4486 ةروص 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4487 ةروص 10/09/2017

 يلارينيج ينجابموک
 ستنمسيلباتيا زيد

 نيليشيم
• 4488 ةروص 10/09/2017

 جنيک رغريب
• 4491 بلک زديک 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4492 بلک زديک 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4493 بلک سدياک 12/09/2017 نشيروبروک

 جنک رغريب
• 4494 جنکرغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4495 جنيک رغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4496 جنيک رغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4497 ربوه 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغريب
• 4498 ربوه 12/09/2017 نشيروبروک

 جنيک رغروب
• 4502 جنيک رغروب 12/09/2017 نشيروبروک

 اشوديج وزوسيا
 اشايک يکيشوباک
 دتيميل زروتوم وزوسيا

• 4505 وزوسيا 12/09/2017

 ولب دنا سورک ولب
• 4506 تنسيرک ولب 14/09/2017 نشييسوسا كليش

 داقعلا ةکرش
 ةراجتلل مهاکرشو

 ةعانصلاو
• 4507 الليرويف 14/09/2017

 وبا دبع لداع مساق
• 4510 يسلبانلا 16/09/2017 ةحلاص

 وبا دبع لداع مساق
• 4511 نوتيزلا تيز 16/09/2017 ةحلاص

• 4516 ليبيل دير دنوب كورب 23/09/2017 يس لا يب رفيلينوي
• 4519 ليبيل ولي نوتبيل 23/09/2017 يس لا يب رفيلينوي
 ناکيريما شيتيرب
• 4521 لام لاب 03/10/2017 .كنيا )زدنارب( وکابوت

 قيفوت يقدص ريمس
• 5319 نام وين 30/07/2017 يواکم

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5320 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5321 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5322 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5323 ةحقش 30/07/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5331 ةحقش 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5332 ةحقش 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5333 ةحقش 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5334 نيمساي زرا 07/09/2017

 ةحقشلا ةکرش
 ريدصتلاو داريتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 5335 نيمساي 07/09/2017

 ليلخ ىسوم ميهاربإ
• 16575 جات ةمسر 01/10/2017 يسابوطلا

• 17948 يريک 27/07/2017 ليب يرجامورف
 ةنيز وبأ تالحم ةکرش

• 17951 ةنيز رکس 28/07/2017 ةيئاذغلا داوملل

 دنا نوسنوج
 نم ةکرش ،نوسنوج

 يسريجوين
• 17952 ليسيرنإ 28/07/2017

 دنا نوسنوج
 نم ةکرش ،نوسنوج

 يسريجوين
• 17953 لسکيرنإ 28/07/2017

 ايلاطيا زنياه
• 17957 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17958 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17959 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17960 ناليساک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17961 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17962 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17963 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 ايلاطيا زنياه
• 17964 نالبموک 01/08/2017 .هيا.يب.سا

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تياو تنديارت 04/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17971 ةروص عم تنمريبس

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تياو تنديارت 04/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17972 ةروص عم يريبورتس

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تياو تنديارت 04/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17973 ةروص عم تنمربيب

 ةکرش ،دتيمل روبمط
• 17974 روئيلوب 04/08/2017 ةيليئارسا

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 تسيوت خيطب تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17984 ةروص -

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 عانعنلا تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17985 ةروص -رضخالا

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 - عانعنلا تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17986 ةروص

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
 -ةلوارف تنديارت 09/08/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 17987 ةروص

 را دنا يب ةکرش
• 17989 ةيربعلا ةغللاب يجازم 10/08/2017 رامثتسالاو قيوستلل

 را دنا يب ةکرش
• 17990 ةيربعلا ةغللاب يجازم 10/08/2017 رامثتسالاو قيوستلل

 ةيبطلا يدهنلا ةکرش 10/08/2017 ةيبطلا يدهنلا ةکرش
• 17991 ةمسر عم

 عم يدهنلا ةيلديص 10/08/2017 ةيبطلا يدهنلا ةکرش
• 17992 ةمسر

 زسنياس نسناج
• 17996 اسوثنإ 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 17997 نشوفإ 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 17998 انيروک 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 17999 سيمربان 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 18000 اتنافير 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 زسنياس نسناج
• 18001 وريبسور 12/08/2017 يس وي ادنلريا

 ةدحتملا ةکرشلا
• 18009 ةمسر عم ارتسکا 16/08/2017 ةدودحملا تاينورتکلالل

 ةدحتملا ةکرشلا
 عم 24/7 سروف 16/08/2017 ةدودحملا تاينورتکلالل

• 18010 ةمسر

 مشاه دمحم ضهان
• 18016 نتباکلا 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18017 نويل 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18018 نيوک 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18019 جنک 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18021 سمش 06/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18022 نيوک ربوس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18023 جنک ربوس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18024 ريف ربوس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18025 كاج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18026 جنوس مس 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18028 رهاوج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18029 نيوک لارنج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18030 نويل وت 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18032 سکول لارنج 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18033 سنرب 16/08/2017 نابض

• 18036 يف 17/08/2017 .كنا اکريما جانوف
• 18037 جانوف 17/08/2017 .كنا اکريما جانوف
• 18038 جانوف 17/08/2017 .كنا اکريما جانوف
 ناملوک دنأ تيکير
• 18039 كيو ريإ 17/08/2017 ديتميل )زيس ريفوأ(

 ناملوک دنأ تيکير
• 18040 كيو ريإ 17/08/2017 ديتميل )زيس ريفوأ(

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18041 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18042 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18043 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18044 ةلدابم 17/08/2017

 ةلدابملا ةکرش
 ةيراجتلا تامالعلل
 م م ذ - ةضباقلا

• 18045 ةلدابم 17/08/2017

 يناولح ةکرش
• 18060 وميم 22/08/2017 ةيعانصلا

 تسيا لديم
 ,كروتين غنيتساکدورب

 .كنا
• 18061 اوس ويدار 22/08/2017

 تسيا لديم
 ,كروتين غنيتساکدورب

 .كنا
• 18062 اوس ويدار 22/08/2017

• 18064 رسن ةمسر 23/08/2017 .كنا وکابوت ناباج
• 18068 ربيانس 23/08/2017 هايملل لالز عنصم
 داوملل ةيملاعلا ةکرشلا

• 18071 موت 23/08/2017 ةيئاذغلا

 تراغيس-ناکيريمأ
 )زيسرفوأ( ينابموک

 دتيمل
• 18076 غوف 25/08/2017

 ايرثلا ةکرش
• 18077 ةمسر عم ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18078 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18079 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18080 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18081 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 ايرثلا ةکرش
• 18082 ايرثلا 25/08/2017 تالاصتإلل

 صلب فلا ةکرش
 داوم داريتساو ةراجتل
 سکتمزوکلاو ليمجتلا

• 18086 يم روف 30/08/2017

 تالاصتالا ةکرش
 ةينيطسلفلا ةيولخلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا

 ةدودحملا
• 18093 لاوج 25/08/2017

 تايلکاب ليبرا
 يف ييانس تابوبوه
 سا .هيا تيراکيت

• 18097 اليبرا 30/08/2017

 تايلکاب ليبرا
 يف ييانس تابوبوه
 سا .هيا تيراکيت

• 18098 اليبرا 30/08/2017

 زسنياس نسناج
• 18099 ايوجنف 30/08/2017 يس وي ادنلريا

 لانويشانرتنا ياکسا
• 18102 ياکسا 31/08/2017 يج هيا

 لانويشانرتنا ياکسا
• 18103 ياکسا 31/08/2017 يج هيا

 لانويشانرتنا ياکسا
• 18104 ياکسا 31/08/2017 يج هيا

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18107 تيکاتک 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18108 شتنب 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18109 يبر 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18110 اتيفال 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18111 ابمور 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18112 سناد صند 30/08/2017

 ةيمنت ةکرش
 - ةيئاذغلا تاعانصلا

 تيکاتک
• 18113 زيوکس 30/08/2017

 زيسروسير انياش
 يرويرب ونس

 ينابموک )جنينوايل(
 دتيميل

• 18114 ونس 29/08/2017

 زيسروسير انياش
 يرويرب ونس

 ينابموک )جنينوايل(
 دتيميل

• 18115 اواشويکا 20/09/2017

 ياوهغنايج يوهنا
 بورغ ليبوموتا
 .يد يت لا ،.بروک

• 18123 كاج 07/09/2017

 ياوهغنايج يوهنا
 بورغ ليبوموتا
 .يد يت لا ،.بروک

 اهلخاد ةرئاد ةمسر 07/09/2017
• 18124 ةمحن

 تيرج لاتننيتنوکرتنإ
• 18130 يس اتياف زلوه 14/09/2017 .يس لأ لأ سدنارب

• 18133 ةمسر عم نوتسنيو 16/09/2017 .كنا وکابوت ناباج
• 18146 كوبسيف 20/09/2017 .كنا ،كوبسيف
 اشوديج ناسين
 اشياک يکيشوباک
 مساب اضيأ لمعتو(
 ،.وک روتوم ناسين

 )دتميل

• 18157 اديت 21/09/2017

 اشوديج ناسين
 اشياک يکيشوباک
 مساب اضيأ لمعتو(
 ،.وک روتوم ناسين

 )دتميل

• 18158 300 يب نا 21/09/2017

• 18159 بوش لريغ تيوس 21/09/2017 .دتيمل ويلاغ رييب
• 18160 بوش لريغ تيوس 21/09/2017 .دتيمل ويلاغ رييب
 نروتوم كسيرياب
• 18161 ويلبد ما يب 21/09/2017 تفاشلسجنيتکا كريف

 نروتوم كسيرياب
• 18162 ةروص عم ويلبد ما يب 21/09/2017 تفاشلسجنيتکا كريف

 نروتوم كسيرياب
• 18163 ينيم 21/09/2017 تفاشلسجنيتکا كريف

 اديغ اتالوکيشت نيلوس
 تيراکيت يف يياناس
 يتيکريس مينونأ

• 18165 اداما نيلوس 04/10/2017

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم يس يب ما 2 28/09/2017

• 18174 راعش

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم يس يب ما 2 28/09/2017

• 18175 راعش

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم 2 يس يب ما 28/09/2017

• 18176 راعش

 يأ يس يب ما ةکرش
 ةرح ةقطنم( يب

 ).م.م.ذ
 عم 2 يس يب ما 28/09/2017

• 18177 راعش

 يب ما يج كت - يفورب
• 18179 راعش عم راک يفورب 28/09/2017 شتا

 مشاه دمحم ضهان
• 18397 وبريت 16/08/2017 نابض

 مشاه دمحم ضهان
• 18399 سکول ونکت 16/08/2017 نابض

 دمحم "ريهز دئار
• 19109 وتنورب 30/07/2017 حوبدملا " يلع

174

175

176

177
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لسلسملا ديدجتلا ءاهتنا خيرات كلاملا مسا ةمالعلا
•  زيرتسدنا لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3943

 يس لا يب
•

•  داوملل ةيملاعلا ةکرشلا ووج يفوت 06/10/2011 17032
 ةيئاذغلا

•  تاعونصملا ةکرش وک زيرتسدنا ربيب 19/10/2010 17033
 م . خ . م ةيقرولا

•  نشيروبروک ليتنأ بوبآ 06/02/2011 17039
•  نشيروبروک ليتنأ بوبآ 17/10/2010 17040
•  نشيروبروک ليتنأ بوبآ 18/10/2010 17041
•  يلع باهولا دبع داهج تسيروف ولب 19/04/2011 17050

 كيرب
•  يلع باهولا دبع داهج يريريف 12/04/2011 17051

 كيرب
•  ةيعارزلا نوتيزلا ةکرش نوتيز 18/04/2011 17053

 ةيعانصلا
•  ةمسر عم دووف ندلوج 26/03/2013 17061

 كيد
 داريتسالل ءانهلا ةکرش
 قيوستلاو

•

•  داريتسالل دغلا ةکرش ةدرو ةمسر عم كليس 03/07/2011 17084
 ةماعلا ةيداعلا ريدصتلاو

•  رطق تالاصتا ةکرش رمور ترامس 19/04/2011 17085
 ق م ش )لتويک(

•  ليتيمسغنورهان دلاوشوه ياد يباه 10/04/2011 17086
 شتأ يب مأ يج كريو ـ

•  رطق تالاصتا ةکرش رمور ترامس 28/07/2011 17087
 ق م ش )لتويک(

•  ليتيمسغنورهان دلاوشوه ينوب 07/04/2011 17088
 شتأ يب مأ يج كريو ـ

•  رطق تالاصتا ةکرش رلوک ترامس 28/07/2011 17089
 ق م ش )لتويک(

•  رطق تالاصتا ةکرش رلوک ترامس 28/07/2011 17090
 ق م ش )لتويک(

•  رطق تالاصتا ةکرش رجنسام ترامس 28/07/2011 17091
 ق م ش )لتويک(

•  رطق تالاصتا ةکرش رجنسام ترامس 28/07/2011 17092
 ق م ش )لتويک(

• 17111 07/06/2011 Qualityaustria 
LEVANT&logo 

 ،جينيرت -ايرتسوا يتلاوک
 زحنوريستيف يتريست
 زحنوتخأ توجيب دنوأ

 شتا يب ما يج

• 17112 07/06/2011 Qualityaustria 
LEVANT&logo 

 ،جينيرت -ايرتسوا يتلاوک
 زحنوريستيف يتريست
 زحنوتخأ توجيب دنوأ

 شتا يب ما يج

• 17113 07/06/2011 Qualityaustria 
LEVANT&logo 

 ،جينيرت -ايرتسوا يتلاوک
 زحنوريستيف يتريست
 زحنوتخأ توجيب دنوأ

 شتا يب ما يج

• 17114 07/06/2011 Qualityaustria 
LEVANT&logo 

 ،جينيرت -ايرتسوا يتلاوک
 زحنوريستيف يتريست
 زحنوتخأ توجيب دنوأ

 شتا يب ما يج

• 17115 07/06/2011 Qualityaustria 
LEVANT&logo 

 ،جينيرت -ايرتسوا يتلاوک
 زحنوريستيف يتريست
 زحنوتخأ توجيب دنوأ

 شتا يب ما يج

• 17116 07/06/2011 Qualityaustria 
LEVANT&logo 

 ،جينيرت -ايرتسوا يتلاوک
 زحنوريستيف يتريست
 زحنوتخأ توجيب دنوأ

 شتا يب ما يج
•
•  .سا.هيا غدنلوه زيدلي ةمسر عم يکيب رکلوا 07/07/2011 17150
•  .سا.هيا غدنلوه زيدلي ةمسر عم زيلب 07/07/2011 17151
•  .دتميل )ايدنا( زدوف اريما افيتاس 07/07/2011 17154
•  .دتميل )ايدنا( زدوف اريما افيتاس 07/07/2011 17155

•  ةضباقلا كيتبارا ةکرش ةمسر عم كيتبارا 19/05/2011 17158
 )ةماع ةمهاسم ةکرش(

•  ةضباقلا كيتبارا ةکرش ةمسر عم كيتبارا 19/05/2011 17159
 )ةماع ةمهاسم ةکرش(

•  ةضباقلا كيتبارا ةکرش ةمسر عم كيتبارا 19/05/2011 17160
 )ةماع ةمهاسم ةکرش(

•  ةضباقلا كيتبارا ةکرش ةمسر عم كيتبارا 19/05/2011 17161
 )ةماع ةمهاسم ةکرش(

•  ةضباقلا كيتبارا ةکرش ةمسر عم كيتبارا 19/05/2011 17162
 )ةماع ةمهاسم ةکرش(

•  ةضباقلا كيتبارا ةکرش ةمسر عم كيتبارا 19/05/2011 17163
 )ةماع ةمهاسم ةکرش(

•  .يف.يب يب يا ادريفا ادريفا 19/05/2011 17167
•  .يف.يب يب يا ادريفا ادريفا 19/05/2011 17168
•  .يف.يب يب يا ادريفا ادريفا 19/05/2011 17169
•  .يف.يب يب يا ادريفا ادريفا 19/05/2011 17170
•  .يف.يب يب يا ادريفا ادريفا 19/05/2011 17171
•  .يف.يب يب يا ادريفا ادريفا 11/08/2011 17172
•  .يف.يب يب يا ادريفا ادريفا 19/05/2011 17173

•  نيتينراک 20/07/2011 17269
 هيرتسادنا وات-امغيس
 تينوير يشيتويکامراف
 .هيا.يب.سا

•  روتينراک 20/07/2011 17270
 هيرتسادنا وات-امغيس
 تينوير يشيتويکامراف
 .هيا.يب.سا

•  رامثتسالل لبانس ةکرش ةمسر عم ريبخلا 20/07/2011 17302
 ةلفقم . ب.م.ش

•  شتا يب ما يج لوب در لوب دير 19/05/2011 17314
•  شتا يب ما يج لوب در لوب دير 19/05/2011 17315
•  شتا يب ما يج لوب در لوب دير 19/05/2011 17316
•  شتا يب ما يج لوب در لوب دير 19/05/2011 17317
•  شتا يب ما يج لوب در لوب دير 19/05/2011 17318
•  شتا يب ما يج لوب در لوب دير 19/05/2011 17319
•  شتا يب ما يج لوب در ةمسر 19/05/2011 17320
•  شتا يب ما يج لوب در ةمسر 19/05/2011 17321
•  شتا يب ما يج لوب در ةمسر 19/05/2011 17322
•  شتا يب ما يج لوب در ةمسر 19/05/2011 17323
•  شتا يب ما يج لوب در ةمسر 19/05/2011 17324
•  شتا يب ما يج لوب در ةمسر 19/05/2011 17325

•  سبوس دنا زلدناک نيلال نيلال 05/02/2012 17332
 .دتميل

•  سبوس دنا زلدناک نيلال نيلال 05/02/2012 17333
 .دتميل

•  سبوس دنا زلدناک نيلال نيلال 05/02/2012 17334
 .دتميل

•  تافظنملل ةهزنلا عنصم ههزنلا 14/03/2011 17349

•  ةمسر عم ليومتلل ةريزجلا 20/07/2011 17350
 ليومتلل ةريزجلا ةکرش
 ةمهاسم ةيرطق ةکرش(
 )ةصاخ

•  يج يأ فرودسريب روالف دلياو 07/04/2011 17394
•  يج يأ فرودسريب تيريبس نابروي 07/04/2011 17395
•  يج يأ فرودسريب شر نوميل 07/04/2011 17396
•

•  وکابوت ناکيرما شتيرب تک كليس 04/01/2003 4698
 دتميل )س دنوارب (

•
•  .هيا. سا امراف سيتنفا ماجريس 13/02/2003 4817
•  .هيا. سا امراف سيتنفا نديموثيار 13/02/2003 4818

•  زسيفريس ليسراب دتيانوي زسيفريس ليسراب ديتانوي 18/12/2003 4886
 كنا اکيرما فوا

•  م.م ناوخا لقن ةکرش سکر 15/02/2004 5361

•  هلخن ةروص عم هلخنلا 28/02/2003 5795
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  نيتحص 28/02/2003 5799
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•

•  ةلعشلا ةکرام 28/02/2003 5805
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم
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لسلسملا ديدجتلا ءاهتنا خيرات كلاملا مسا ةمالعلا
•  زيرتسدنا لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3943

 يس لا يب
•

•  داوملل ةيملاعلا ةکرشلا ووج يفوت 06/10/2011 17032
 ةيئاذغلا

•  تاعونصملا ةکرش وک زيرتسدنا ربيب 19/10/2010 17033
 م . خ . م ةيقرولا

•  نشيروبروک ليتنأ بوبآ 06/02/2011 17039
•  نشيروبروک ليتنأ بوبآ 17/10/2010 17040
•  نشيروبروک ليتنأ بوبآ 18/10/2010 17041
•  يلع باهولا دبع داهج تسيروف ولب 19/04/2011 17050

 كيرب
•  يلع باهولا دبع داهج يريريف 12/04/2011 17051

 كيرب
•  ةيعارزلا نوتيزلا ةکرش نوتيز 18/04/2011 17053

 ةيعانصلا
•  ةمسر عم دووف ندلوج 26/03/2013 17061

 كيد
 داريتسالل ءانهلا ةکرش
 قيوستلاو

•

•  داريتسالل دغلا ةکرش ةدرو ةمسر عم كليس 03/07/2011 17084
 ةماعلا ةيداعلا ريدصتلاو

•  رطق تالاصتا ةکرش رمور ترامس 19/04/2011 17085
 ق م ش )لتويک(

•  ليتيمسغنورهان دلاوشوه ياد يباه 10/04/2011 17086
 شتأ يب مأ يج كريو ـ

•  رطق تالاصتا ةکرش رمور ترامس 28/07/2011 17087
 ق م ش )لتويک(

•  ليتيمسغنورهان دلاوشوه ينوب 07/04/2011 17088
 شتأ يب مأ يج كريو ـ

•  رطق تالاصتا ةکرش رلوک ترامس 28/07/2011 17089
 ق م ش )لتويک(

•  رطق تالاصتا ةکرش رلوک ترامس 28/07/2011 17090
 ق م ش )لتويک(

•  رطق تالاصتا ةکرش رجنسام ترامس 28/07/2011 17091
 ق م ش )لتويک(

•  رطق تالاصتا ةکرش رجنسام ترامس 28/07/2011 17092
 ق م ش )لتويک(

• 17111 07/06/2011 Qualityaustria 
LEVANT&logo 

 ،جينيرت -ايرتسوا يتلاوک
 زحنوريستيف يتريست
 زحنوتخأ توجيب دنوأ

 شتا يب ما يج

• 17112 07/06/2011 Qualityaustria 
LEVANT&logo 

 ،جينيرت -ايرتسوا يتلاوک
 زحنوريستيف يتريست
 زحنوتخأ توجيب دنوأ

 شتا يب ما يج

• 17113 07/06/2011 Qualityaustria 
LEVANT&logo 

 ،جينيرت -ايرتسوا يتلاوک
 زحنوريستيف يتريست
 زحنوتخأ توجيب دنوأ

 شتا يب ما يج

• 17114 07/06/2011 Qualityaustria 
LEVANT&logo 

 ،جينيرت -ايرتسوا يتلاوک
 زحنوريستيف يتريست
 زحنوتخأ توجيب دنوأ

 شتا يب ما يج

• 17115 07/06/2011 Qualityaustria 
LEVANT&logo 

 ،جينيرت -ايرتسوا يتلاوک
 زحنوريستيف يتريست
 زحنوتخأ توجيب دنوأ

 شتا يب ما يج

• 17116 07/06/2011 Qualityaustria 
LEVANT&logo 

 ،جينيرت -ايرتسوا يتلاوک
 زحنوريستيف يتريست
 زحنوتخأ توجيب دنوأ

 شتا يب ما يج
•
•  .سا.هيا غدنلوه زيدلي ةمسر عم يکيب رکلوا 07/07/2011 17150
•  .سا.هيا غدنلوه زيدلي ةمسر عم زيلب 07/07/2011 17151
•  .دتميل )ايدنا( زدوف اريما افيتاس 07/07/2011 17154
•  .دتميل )ايدنا( زدوف اريما افيتاس 07/07/2011 17155

•  ةضباقلا كيتبارا ةکرش ةمسر عم كيتبارا 19/05/2011 17158
 )ةماع ةمهاسم ةکرش(

•  ةضباقلا كيتبارا ةکرش ةمسر عم كيتبارا 19/05/2011 17159
 )ةماع ةمهاسم ةکرش(

•  ةضباقلا كيتبارا ةکرش ةمسر عم كيتبارا 19/05/2011 17160
 )ةماع ةمهاسم ةکرش(

•  ةضباقلا كيتبارا ةکرش ةمسر عم كيتبارا 19/05/2011 17161
 )ةماع ةمهاسم ةکرش(

•  ةضباقلا كيتبارا ةکرش ةمسر عم كيتبارا 19/05/2011 17162
 )ةماع ةمهاسم ةکرش(

•  ةضباقلا كيتبارا ةکرش ةمسر عم كيتبارا 19/05/2011 17163
 )ةماع ةمهاسم ةکرش(

•  .يف.يب يب يا ادريفا ادريفا 19/05/2011 17167
•  .يف.يب يب يا ادريفا ادريفا 19/05/2011 17168
•  .يف.يب يب يا ادريفا ادريفا 19/05/2011 17169
•  .يف.يب يب يا ادريفا ادريفا 19/05/2011 17170
•  .يف.يب يب يا ادريفا ادريفا 19/05/2011 17171
•  .يف.يب يب يا ادريفا ادريفا 11/08/2011 17172
•  .يف.يب يب يا ادريفا ادريفا 19/05/2011 17173

•  نيتينراک 20/07/2011 17269
 هيرتسادنا وات-امغيس
 تينوير يشيتويکامراف
 .هيا.يب.سا

•  روتينراک 20/07/2011 17270
 هيرتسادنا وات-امغيس
 تينوير يشيتويکامراف
 .هيا.يب.سا

•  رامثتسالل لبانس ةکرش ةمسر عم ريبخلا 20/07/2011 17302
 ةلفقم . ب.م.ش

•  شتا يب ما يج لوب در لوب دير 19/05/2011 17314
•  شتا يب ما يج لوب در لوب دير 19/05/2011 17315
•  شتا يب ما يج لوب در لوب دير 19/05/2011 17316
•  شتا يب ما يج لوب در لوب دير 19/05/2011 17317
•  شتا يب ما يج لوب در لوب دير 19/05/2011 17318
•  شتا يب ما يج لوب در لوب دير 19/05/2011 17319
•  شتا يب ما يج لوب در ةمسر 19/05/2011 17320
•  شتا يب ما يج لوب در ةمسر 19/05/2011 17321
•  شتا يب ما يج لوب در ةمسر 19/05/2011 17322
•  شتا يب ما يج لوب در ةمسر 19/05/2011 17323
•  شتا يب ما يج لوب در ةمسر 19/05/2011 17324
•  شتا يب ما يج لوب در ةمسر 19/05/2011 17325

•  سبوس دنا زلدناک نيلال نيلال 05/02/2012 17332
 .دتميل

•  سبوس دنا زلدناک نيلال نيلال 05/02/2012 17333
 .دتميل

•  سبوس دنا زلدناک نيلال نيلال 05/02/2012 17334
 .دتميل

•  تافظنملل ةهزنلا عنصم ههزنلا 14/03/2011 17349

•  ةمسر عم ليومتلل ةريزجلا 20/07/2011 17350
 ليومتلل ةريزجلا ةکرش
 ةمهاسم ةيرطق ةکرش(
 )ةصاخ

•  يج يأ فرودسريب روالف دلياو 07/04/2011 17394
•  يج يأ فرودسريب تيريبس نابروي 07/04/2011 17395
•  يج يأ فرودسريب شر نوميل 07/04/2011 17396
•

•  وکابوت ناکيرما شتيرب تک كليس 04/01/2003 4698
 دتميل )س دنوارب (

•
•  .هيا. سا امراف سيتنفا ماجريس 13/02/2003 4817
•  .هيا. سا امراف سيتنفا نديموثيار 13/02/2003 4818

•  زسيفريس ليسراب دتيانوي زسيفريس ليسراب ديتانوي 18/12/2003 4886
 كنا اکيرما فوا

•  م.م ناوخا لقن ةکرش سکر 15/02/2004 5361

•  هلخن ةروص عم هلخنلا 28/02/2003 5795
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  نيتحص 28/02/2003 5799
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•

•  ةلعشلا ةکرام 28/02/2003 5805
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم
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436العدد العرشون 2017/11/7

لسلسملا ديدجتلا ءاهتنا خيرات كلاملا مسا ةمالعلا
•  زيرتسدنا لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3943

 يس لا يب
•

•  داوملل ةيملاعلا ةکرشلا ووج يفوت 06/10/2011 17032
 ةيئاذغلا

•  تاعونصملا ةکرش وک زيرتسدنا ربيب 19/10/2010 17033
 م . خ . م ةيقرولا

•  نشيروبروک ليتنأ بوبآ 06/02/2011 17039
•  نشيروبروک ليتنأ بوبآ 17/10/2010 17040
•  نشيروبروک ليتنأ بوبآ 18/10/2010 17041
•  يلع باهولا دبع داهج تسيروف ولب 19/04/2011 17050

 كيرب
•  يلع باهولا دبع داهج يريريف 12/04/2011 17051

 كيرب
•  ةيعارزلا نوتيزلا ةکرش نوتيز 18/04/2011 17053

 ةيعانصلا
•  ةمسر عم دووف ندلوج 26/03/2013 17061

 كيد
 داريتسالل ءانهلا ةکرش
 قيوستلاو

•

•  داريتسالل دغلا ةکرش ةدرو ةمسر عم كليس 03/07/2011 17084
 ةماعلا ةيداعلا ريدصتلاو

•  رطق تالاصتا ةکرش رمور ترامس 19/04/2011 17085
 ق م ش )لتويک(

•  ليتيمسغنورهان دلاوشوه ياد يباه 10/04/2011 17086
 شتأ يب مأ يج كريو ـ

•  رطق تالاصتا ةکرش رمور ترامس 28/07/2011 17087
 ق م ش )لتويک(

•  ليتيمسغنورهان دلاوشوه ينوب 07/04/2011 17088
 شتأ يب مأ يج كريو ـ

•  رطق تالاصتا ةکرش رلوک ترامس 28/07/2011 17089
 ق م ش )لتويک(

•  رطق تالاصتا ةکرش رلوک ترامس 28/07/2011 17090
 ق م ش )لتويک(

•  رطق تالاصتا ةکرش رجنسام ترامس 28/07/2011 17091
 ق م ش )لتويک(

•  رطق تالاصتا ةکرش رجنسام ترامس 28/07/2011 17092
 ق م ش )لتويک(

• 17111 07/06/2011 Qualityaustria 
LEVANT&logo 

 ،جينيرت -ايرتسوا يتلاوک
 زحنوريستيف يتريست
 زحنوتخأ توجيب دنوأ

 شتا يب ما يج

• 17112 07/06/2011 Qualityaustria 
LEVANT&logo 

 ،جينيرت -ايرتسوا يتلاوک
 زحنوريستيف يتريست
 زحنوتخأ توجيب دنوأ

 شتا يب ما يج

• 17113 07/06/2011 Qualityaustria 
LEVANT&logo 

 ،جينيرت -ايرتسوا يتلاوک
 زحنوريستيف يتريست
 زحنوتخأ توجيب دنوأ

 شتا يب ما يج

• 17114 07/06/2011 Qualityaustria 
LEVANT&logo 

 ،جينيرت -ايرتسوا يتلاوک
 زحنوريستيف يتريست
 زحنوتخأ توجيب دنوأ

 شتا يب ما يج

• 17115 07/06/2011 Qualityaustria 
LEVANT&logo 

 ،جينيرت -ايرتسوا يتلاوک
 زحنوريستيف يتريست
 زحنوتخأ توجيب دنوأ

 شتا يب ما يج

• 17116 07/06/2011 Qualityaustria 
LEVANT&logo 

 ،جينيرت -ايرتسوا يتلاوک
 زحنوريستيف يتريست
 زحنوتخأ توجيب دنوأ

 شتا يب ما يج
•
•  .سا.هيا غدنلوه زيدلي ةمسر عم يکيب رکلوا 07/07/2011 17150
•  .سا.هيا غدنلوه زيدلي ةمسر عم زيلب 07/07/2011 17151
•  .دتميل )ايدنا( زدوف اريما افيتاس 07/07/2011 17154
•  .دتميل )ايدنا( زدوف اريما افيتاس 07/07/2011 17155

•  ةضباقلا كيتبارا ةکرش ةمسر عم كيتبارا 19/05/2011 17158
 )ةماع ةمهاسم ةکرش(

•  ةضباقلا كيتبارا ةکرش ةمسر عم كيتبارا 19/05/2011 17159
 )ةماع ةمهاسم ةکرش(

•  ةضباقلا كيتبارا ةکرش ةمسر عم كيتبارا 19/05/2011 17160
 )ةماع ةمهاسم ةکرش(

•  ةضباقلا كيتبارا ةکرش ةمسر عم كيتبارا 19/05/2011 17161
 )ةماع ةمهاسم ةکرش(

•  ةضباقلا كيتبارا ةکرش ةمسر عم كيتبارا 19/05/2011 17162
 )ةماع ةمهاسم ةکرش(

•  ةضباقلا كيتبارا ةکرش ةمسر عم كيتبارا 19/05/2011 17163
 )ةماع ةمهاسم ةکرش(

•  .يف.يب يب يا ادريفا ادريفا 19/05/2011 17167
•  .يف.يب يب يا ادريفا ادريفا 19/05/2011 17168
•  .يف.يب يب يا ادريفا ادريفا 19/05/2011 17169
•  .يف.يب يب يا ادريفا ادريفا 19/05/2011 17170
•  .يف.يب يب يا ادريفا ادريفا 19/05/2011 17171
•  .يف.يب يب يا ادريفا ادريفا 11/08/2011 17172
•  .يف.يب يب يا ادريفا ادريفا 19/05/2011 17173

•  نيتينراک 20/07/2011 17269
 هيرتسادنا وات-امغيس
 تينوير يشيتويکامراف
 .هيا.يب.سا

•  روتينراک 20/07/2011 17270
 هيرتسادنا وات-امغيس
 تينوير يشيتويکامراف
 .هيا.يب.سا

•  رامثتسالل لبانس ةکرش ةمسر عم ريبخلا 20/07/2011 17302
 ةلفقم . ب.م.ش

•  شتا يب ما يج لوب در لوب دير 19/05/2011 17314
•  شتا يب ما يج لوب در لوب دير 19/05/2011 17315
•  شتا يب ما يج لوب در لوب دير 19/05/2011 17316
•  شتا يب ما يج لوب در لوب دير 19/05/2011 17317
•  شتا يب ما يج لوب در لوب دير 19/05/2011 17318
•  شتا يب ما يج لوب در لوب دير 19/05/2011 17319
•  شتا يب ما يج لوب در ةمسر 19/05/2011 17320
•  شتا يب ما يج لوب در ةمسر 19/05/2011 17321
•  شتا يب ما يج لوب در ةمسر 19/05/2011 17322
•  شتا يب ما يج لوب در ةمسر 19/05/2011 17323
•  شتا يب ما يج لوب در ةمسر 19/05/2011 17324
•  شتا يب ما يج لوب در ةمسر 19/05/2011 17325

•  سبوس دنا زلدناک نيلال نيلال 05/02/2012 17332
 .دتميل

•  سبوس دنا زلدناک نيلال نيلال 05/02/2012 17333
 .دتميل

•  سبوس دنا زلدناک نيلال نيلال 05/02/2012 17334
 .دتميل

•  تافظنملل ةهزنلا عنصم ههزنلا 14/03/2011 17349

•  ةمسر عم ليومتلل ةريزجلا 20/07/2011 17350
 ليومتلل ةريزجلا ةکرش
 ةمهاسم ةيرطق ةکرش(
 )ةصاخ

•  يج يأ فرودسريب روالف دلياو 07/04/2011 17394
•  يج يأ فرودسريب تيريبس نابروي 07/04/2011 17395
•  يج يأ فرودسريب شر نوميل 07/04/2011 17396
•

•  وکابوت ناکيرما شتيرب تک كليس 04/01/2003 4698
 دتميل )س دنوارب (

•
•  .هيا. سا امراف سيتنفا ماجريس 13/02/2003 4817
•  .هيا. سا امراف سيتنفا نديموثيار 13/02/2003 4818

•  زسيفريس ليسراب دتيانوي زسيفريس ليسراب ديتانوي 18/12/2003 4886
 كنا اکيرما فوا

•  م.م ناوخا لقن ةکرش سکر 15/02/2004 5361

•  هلخن ةروص عم هلخنلا 28/02/2003 5795
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  نيتحص 28/02/2003 5799
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•

•  ةلعشلا ةکرام 28/02/2003 5805
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم
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437العدد العرشون 2017/11/7

لسلسملا ديدجتلا ءاهتنا خيرات كلاملا مسا ةمالعلا
•  زيرتسدنا لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3943

 يس لا يب
•

•  داوملل ةيملاعلا ةکرشلا ووج يفوت 06/10/2011 17032
 ةيئاذغلا

•  تاعونصملا ةکرش وک زيرتسدنا ربيب 19/10/2010 17033
 م . خ . م ةيقرولا

•  نشيروبروک ليتنأ بوبآ 06/02/2011 17039
•  نشيروبروک ليتنأ بوبآ 17/10/2010 17040
•  نشيروبروک ليتنأ بوبآ 18/10/2010 17041
•  يلع باهولا دبع داهج تسيروف ولب 19/04/2011 17050

 كيرب
•  يلع باهولا دبع داهج يريريف 12/04/2011 17051

 كيرب
•  ةيعارزلا نوتيزلا ةکرش نوتيز 18/04/2011 17053

 ةيعانصلا
•  ةمسر عم دووف ندلوج 26/03/2013 17061

 كيد
 داريتسالل ءانهلا ةکرش
 قيوستلاو

•

•  داريتسالل دغلا ةکرش ةدرو ةمسر عم كليس 03/07/2011 17084
 ةماعلا ةيداعلا ريدصتلاو

•  رطق تالاصتا ةکرش رمور ترامس 19/04/2011 17085
 ق م ش )لتويک(

•  ليتيمسغنورهان دلاوشوه ياد يباه 10/04/2011 17086
 شتأ يب مأ يج كريو ـ

•  رطق تالاصتا ةکرش رمور ترامس 28/07/2011 17087
 ق م ش )لتويک(

•  ليتيمسغنورهان دلاوشوه ينوب 07/04/2011 17088
 شتأ يب مأ يج كريو ـ

•  رطق تالاصتا ةکرش رلوک ترامس 28/07/2011 17089
 ق م ش )لتويک(

•  رطق تالاصتا ةکرش رلوک ترامس 28/07/2011 17090
 ق م ش )لتويک(

•  رطق تالاصتا ةکرش رجنسام ترامس 28/07/2011 17091
 ق م ش )لتويک(

•  رطق تالاصتا ةکرش رجنسام ترامس 28/07/2011 17092
 ق م ش )لتويک(

• 17111 07/06/2011 Qualityaustria 
LEVANT&logo 

 ،جينيرت -ايرتسوا يتلاوک
 زحنوريستيف يتريست
 زحنوتخأ توجيب دنوأ

 شتا يب ما يج

• 17112 07/06/2011 Qualityaustria 
LEVANT&logo 

 ،جينيرت -ايرتسوا يتلاوک
 زحنوريستيف يتريست
 زحنوتخأ توجيب دنوأ

 شتا يب ما يج

• 17113 07/06/2011 Qualityaustria 
LEVANT&logo 

 ،جينيرت -ايرتسوا يتلاوک
 زحنوريستيف يتريست
 زحنوتخأ توجيب دنوأ

 شتا يب ما يج

• 17114 07/06/2011 Qualityaustria 
LEVANT&logo 

 ،جينيرت -ايرتسوا يتلاوک
 زحنوريستيف يتريست
 زحنوتخأ توجيب دنوأ

 شتا يب ما يج

• 17115 07/06/2011 Qualityaustria 
LEVANT&logo 

 ،جينيرت -ايرتسوا يتلاوک
 زحنوريستيف يتريست
 زحنوتخأ توجيب دنوأ

 شتا يب ما يج

• 17116 07/06/2011 Qualityaustria 
LEVANT&logo 

 ،جينيرت -ايرتسوا يتلاوک
 زحنوريستيف يتريست
 زحنوتخأ توجيب دنوأ

 شتا يب ما يج
•
•  .سا.هيا غدنلوه زيدلي ةمسر عم يکيب رکلوا 07/07/2011 17150
•  .سا.هيا غدنلوه زيدلي ةمسر عم زيلب 07/07/2011 17151
•  .دتميل )ايدنا( زدوف اريما افيتاس 07/07/2011 17154
•  .دتميل )ايدنا( زدوف اريما افيتاس 07/07/2011 17155

•  ةضباقلا كيتبارا ةکرش ةمسر عم كيتبارا 19/05/2011 17158
 )ةماع ةمهاسم ةکرش(

•  ةضباقلا كيتبارا ةکرش ةمسر عم كيتبارا 19/05/2011 17159
 )ةماع ةمهاسم ةکرش(

•  ةضباقلا كيتبارا ةکرش ةمسر عم كيتبارا 19/05/2011 17160
 )ةماع ةمهاسم ةکرش(

•  ةضباقلا كيتبارا ةکرش ةمسر عم كيتبارا 19/05/2011 17161
 )ةماع ةمهاسم ةکرش(

•  ةضباقلا كيتبارا ةکرش ةمسر عم كيتبارا 19/05/2011 17162
 )ةماع ةمهاسم ةکرش(

•  ةضباقلا كيتبارا ةکرش ةمسر عم كيتبارا 19/05/2011 17163
 )ةماع ةمهاسم ةکرش(

•  .يف.يب يب يا ادريفا ادريفا 19/05/2011 17167
•  .يف.يب يب يا ادريفا ادريفا 19/05/2011 17168
•  .يف.يب يب يا ادريفا ادريفا 19/05/2011 17169
•  .يف.يب يب يا ادريفا ادريفا 19/05/2011 17170
•  .يف.يب يب يا ادريفا ادريفا 19/05/2011 17171
•  .يف.يب يب يا ادريفا ادريفا 11/08/2011 17172
•  .يف.يب يب يا ادريفا ادريفا 19/05/2011 17173

•  نيتينراک 20/07/2011 17269
 هيرتسادنا وات-امغيس
 تينوير يشيتويکامراف
 .هيا.يب.سا

•  روتينراک 20/07/2011 17270
 هيرتسادنا وات-امغيس
 تينوير يشيتويکامراف
 .هيا.يب.سا

•  رامثتسالل لبانس ةکرش ةمسر عم ريبخلا 20/07/2011 17302
 ةلفقم . ب.م.ش

•  شتا يب ما يج لوب در لوب دير 19/05/2011 17314
•  شتا يب ما يج لوب در لوب دير 19/05/2011 17315
•  شتا يب ما يج لوب در لوب دير 19/05/2011 17316
•  شتا يب ما يج لوب در لوب دير 19/05/2011 17317
•  شتا يب ما يج لوب در لوب دير 19/05/2011 17318
•  شتا يب ما يج لوب در لوب دير 19/05/2011 17319
•  شتا يب ما يج لوب در ةمسر 19/05/2011 17320
•  شتا يب ما يج لوب در ةمسر 19/05/2011 17321
•  شتا يب ما يج لوب در ةمسر 19/05/2011 17322
•  شتا يب ما يج لوب در ةمسر 19/05/2011 17323
•  شتا يب ما يج لوب در ةمسر 19/05/2011 17324
•  شتا يب ما يج لوب در ةمسر 19/05/2011 17325

•  سبوس دنا زلدناک نيلال نيلال 05/02/2012 17332
 .دتميل

•  سبوس دنا زلدناک نيلال نيلال 05/02/2012 17333
 .دتميل

•  سبوس دنا زلدناک نيلال نيلال 05/02/2012 17334
 .دتميل

•  تافظنملل ةهزنلا عنصم ههزنلا 14/03/2011 17349

•  ةمسر عم ليومتلل ةريزجلا 20/07/2011 17350
 ليومتلل ةريزجلا ةکرش
 ةمهاسم ةيرطق ةکرش(
 )ةصاخ

•  يج يأ فرودسريب روالف دلياو 07/04/2011 17394
•  يج يأ فرودسريب تيريبس نابروي 07/04/2011 17395
•  يج يأ فرودسريب شر نوميل 07/04/2011 17396
•

•  وکابوت ناکيرما شتيرب تک كليس 04/01/2003 4698
 دتميل )س دنوارب (

•
•  .هيا. سا امراف سيتنفا ماجريس 13/02/2003 4817
•  .هيا. سا امراف سيتنفا نديموثيار 13/02/2003 4818

•  زسيفريس ليسراب دتيانوي زسيفريس ليسراب ديتانوي 18/12/2003 4886
 كنا اکيرما فوا

•  م.م ناوخا لقن ةکرش سکر 15/02/2004 5361

•  هلخن ةروص عم هلخنلا 28/02/2003 5795
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  نيتحص 28/02/2003 5799
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•

•  ةلعشلا ةکرام 28/02/2003 5805
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

تاراعشا
لسلسملا ديدجتلا ءاهتنا خيرات ةمالعلا مقر كلاملا مسا ةمالعلا

•  زوجيوج 17/10/2002 1317
 يا سا زوغويغ
 سيوس
 تفاشللسجنتکا

•  زوغويغ 17/10/2002 1318
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  زوغويغ 17/10/2002 1319
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  ينبموک دنا يدراکب هروص 21/09/2002 3763
 دتمل

•  ونارتيس وکسيسنارف ونازنيس 21/09/2002 3766
 هيا يب سا هيا يس

•  ونارتيس وکسيسنارف ننوزنيس 21/09/2002 3767
 هيا يب سا هيا يس

•  ونارتيس وکسيسنارف ونازنيس 21/09/2002 3768
 هيا يب سا هيا يس

•  نوسنوج دنأ نسنوج تيسنيت 03/10/2002 3775
•  نوسنوج دنأ نسنوج نورانويتس 03/10/2002 3777
•  نوسنوج دنأ نسنوج لانامسيه 03/10/2002 3782
•
•  نوسنوج دنأ نسنوج دياسلويبرب 03/10/2002 3787
•  نوسنوج دنأ نسنوج تسيليس يارت 03/10/2002 3790
•  نوسنوج دنأ نسنوج لوسيماغريا 03/10/2002 3794
•  نوسنوج دنأ نسنوج لامريفولف 03/10/2002 3797
•  نوسنوج دنأ نسنوج نيلسيس - وثوا 03/10/2002 3799
•  نوسنوج دنأ نسنوج ينوسيفيب 03/10/2002 3801

•  تيرکورب 03/10/2002 3803
 دنا نوسنهوج
 وين ( نوسنهوج
 ) نشيربروک يسريج

•  لايريفيب 03/10/2002 3804
 دنا نوسنهوج
 وين ( نوسنهوج
 ) نشيربروک يسريج

•  نوسنوج دنأ نسنوج ميتسيس 03/10/2002 3807
•  نوسنوج & نوسنوج ليرافيب ونيج 03/10/2002 3809
•  رواش دمحم يدمح يهش ءيش لک تالحم 03/10/2002 3811

 هدالواو
•  اکيديم هيا يت سا هيا ناسکوا 07/10/2002 3815

 تفاشيليسيجينيتکا
•  دنلريآ وجايد براه 08/10/2002 3818
•  دنلريآ وجايد سيسيسيوج 08/10/2016 3819
•  دنلريآ ويجايد راعش 08/10/2002 3820
•  دنلريا وغييد ريبيلاک 08/10/2002 3821
•  يف يب زدنارب وغايد زليب 09/10/2002 3823
•  يف يب زدنارب وغايد بوک 1 ربمن سيمميب 09/10/2002 3824
•  يف يب زدنارب وغايد لبميد 09/10/2002 3825
•  يف يب زدنارب وغايد جياه 09/10/2002 3826
•  يف يب زدنارب وغايد 69 تاف 09/10/2002 3827
•  يس لأ يب رفلينوي وتينروک 12/10/2002 3834
•  نشيروبروک غنيريش يد سا ما 12/10/2002 3835
•  يب هيا يولبا اسا يلاي 28/11/2002 553
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16927
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16928
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 07/12/2016 16930
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16931
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16932
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16933
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 18/01/2012 16934
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 18/01/2012 16935
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 14/10/2012 16936
•  سلبان ةايح ةکرش سدقلا ةايح 18/01/2012 16937
•  سلبان ةايح ةکرش سدقلا ةايح 18/01/2012 16938
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16940
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16941
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16942

•  راراس 17/04/2011 16953
 ليتسکت مّيج راراس
 تراکيت يف ياناس
 يتکريش مينونأ

•  راراس فراس 03/04/2011 16954
 ليتسکت مّيج راراس
 تراکيت يف ياناس
 يتکريش مينونأ

•  دمحم دايز دمحم يباجلا رصق 14/02/2016 16955
 يباجلا

•  .يس .وا .سا ةکرش يم- وت 21/12/2016 16957
 ليمجتلل

•  وبا دمحم رمع يلع وسورک 01/11/2012 16963
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع ورجين 14/10/2012 16965
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع ترانريب 14/10/2012 16967
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع كرام كالب 14/10/2012 16968
 نويط

•  جزاط 11/10/2011 16975
 ةعومجم ةکرش
 ةيراجتلا قورشلا
 ةيرامثتسالا

•  ةمسر عم ةعلقلا 24/04/2011 16976
 ةعلقلا ةکرش
 ةيلاملا تاراشتسالل
 م م ش

•  تابيطلا ةنيدم ةکرش تابيطلا ةنيدم 18/04/2011 16978
•  وبا دمحم رمع يلع مووز 14/10/2012 16979

 نويط
•  وبا دمحم رمع يلع وکوک 14/10/2012 16982

 نويط

•  ياه ميات يکيمزيک 14/12/2016 16983
 ياه

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  يبيرک ميات يکيمزيک 14/12/2016 16984
 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  ميات يکيمزيک 14/12/2016 16985
 لورربوس

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  رفيو ميات يکيمزيک 14/12/2016 16986
 رتسام

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  ناحيرلا ةکرش ناحيرلا 26/09/2010 16988
 يراقعلا رامثتسالل

•

•  لامج ونيلسرم قيفوت رسن ةمسر عم قرشلا 24/04/2011 16992
 ىمعالا قيفوت

•  داوملل ضيابلا ةکرش نکشت يليماف 18/02/2013 16998
 ةيئاذغلا

•  سيروم بيليف ةکرش دنويب روجيلب تنميلراب 14/04/2011 17000
 لراس زدنارب

•

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17002
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17003
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17004
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17005
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17006
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17007
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17008
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17009
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17010
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17011
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17012
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17013
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17014
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17015
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17016
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17017
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17018
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17019
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17020
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17021
 .هيا.سا

•  هوکراشمو يميمتلا هوکراشمو يميمتلا 22/12/2016 17022

•  ةمسر عم لوف نيد 08/11/2010 17025
 ةريمالا ةکرش
 داومل نيلودجمو
 ةراجتلاو ليمجتلا
 ةماعلا

•  يفاک رهاسلا ةکرش رهاسلا 07/06/2011 17026
 رامثتسالاو عيزوتلل

•  قداص مظاک قداص ويل 04/09/2011 17027
 طرقنس

•  قداص مظاک قداص سا را سا 29/12/2010 17028
 طرقنس

•  زلانويشتيرتون ايبنالغ ياووردياه 31/12/2016 17030
 دتيميل )دنلريإ(

•  عم ميلس يليفيس 20/03/2013 17031
 مسر

 زلانويشتيرتون ايبنالغ
 دتيميل )دنلريإ(

•  يبيبناک 05/07/2012 19981
 ميتيکوت سکيتنوا
 يف ييناس يريلنوروا
 مينونا تيراکيت
 يتيکريس

•  دتيميل كبويد نوسنور 04/01/2003 1331
•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3970

 تيسوسا

•  يب شتا 16/12/2002 3971
 تيلويه يب شتا
 لا لا بورغ دراکاب
 .يس

•  يب شتا 16/12/2002 3973
 تيلويه يب شتا
 لا لا بورغ دراکاب
 .يس

•  ميلاسوريج لامورفيم لامورفيم 21/12/2002 3987
 ديتيل , سايرتسادنا

•  ملازورج لامورفيم لامورفيم +راعش 21/12/2002 3988
 يد يت لا زيرتسادنا

•  با نفس 21/12/2002 3992

 تيرتسنوک اذ
 جنروتکافوينام
 دنالريا فا ينابموک
 زا جنديرت وسلا (
 با -نفيس
 ) لانشانرتنا

•  ةبلع ةروص 02/01/2003 4010
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  ةبلع ةروص 02/01/2003 4014
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  يفيل ديفيد رکروک 02/01/2003 4015

•  وکبان 04/01/2003 4023
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 ع.م.ش تاليفربلاو

•  لابولا 04/01/2003 4024
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 ع.م.ش تاليفربلاو

• 4028 14/01/2003 
 ةيبرعلا بتاکملا
 ةينوناقلا تامدخلل
 ) لبيإ (

 تامدخلل ةلازغ وبا
 ةدودحملا ةينوناقلا

•
•
•  يئ س مورتنوف يمورتنوف 24/01/2003 4037
•  يموراتنوف 24/01/2003 4038

•  ستبوت 11/12/2002 4039
 ما يج ابوروي اتيلم
 هيک .وک دنآ شتا يب
 .يج

•  نايدهي ناد يوب سکا 24/01/2003 4045

•  لوجنيلورتن 24/12/2002 4058
 بماکسوب -لهوب يج
 دنا اه هيب ما هيغ
 ينابموک

•  لوبوسکال 29/01/2003 4060
 - لهوب .يج
 هيب ما هيغ بماکسوب
 ينابموک دنا اه

• 4063 29/01/2003 
 ةيربعلا ةغللاب ينص
 لکش ىلع ةمسر عم
 سمش

 ياورصقلا ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ياورصقلا ةکرش شونرک 29/01/2003 4064
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ياورصقلا ةکرش دجام نتباک 29/01/2003 4065
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3969
تيسوسا

•  ياورصقلا ةکرش زلجويب زلجياب 29/01/2003 4066
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3942
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3945
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3946
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3947
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3948
 يس لا يب زيرتسدنا

•  يا يس يا 04/12/2002 3951
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  يا يس يا 04/12/2002 3952
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3955
 يس لا يب زيرتسدنا

•  نوتليه 04/12/2002 3957
 ناکريما شتيرب
 )سدنارب( وکابوت
 دتميل

•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3969
 تيسوسا

•  يا يس يا 04/12/2002 3935
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3939
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3940
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3941
 يس لا يب زيرتسدنا

•  فود يفاد ونيز فود يفاد 02/02/2002 3228
 .هيا.سا

•  نوفأ 03/02/2003 4073
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوفأ 03/02/2003 4074
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوفأ 03/02/2003 4075
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوترک 03/02/2003 4077
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  نوتلاک 03/02/2003 4080
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  يج يأ ريلميد هروص 03/02/2003 4084
•  يج يأ ريلميد زنيب سديسرم 03/02/2003 4085
•  يج يأ ريلميد هروص 03/02/2003 4086
•  زغناغيليتيب يأ رأ يأ تيشنکاب 08/02/2003 4087

 شتا يب ما يج
•  ىندالا قرشلا ةکرش يفاص 13/02/1996 4091

 م.خ.مةراجتلل
•  سيروم بيليف ةکرش ما لا 17/02/2003 4103

 .أ.س تکدورب
•  سا يس شتا ما تفوم 11/03/2003 4124

•  يورسيف 11/03/2003 4126
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•

•  الوکيرجا لارتنس يبراک 11/03/2003 4129
 لا , سا , يفوب

•  الوکيرجا لارتنس يفوب 11/03/2003 4130
 لا , سا , يفوب

•  فيلوملاب - تيجلوک رکارب نيکس 19/03/2003 4134
 ينبمک

•  فيلوملاب - تيجلوک كيجام يبيب 19/03/2003 4135
 ينبمک

•

•  سا وي تنسول-لتاکلا تنسول 26/03/2003 4144
 .كنيا يا

•

•  سا وي تنسول-لتاکلا ةروص 26/03/2003 4146
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا ةروص 09/09/2000 4147
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا زجولنکت تنسول 26/03/2003 4148
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا زجولنکت تنسول 26/03/2003 4149
 .كنيا يا

•  يسابما 25/10/2002 3865
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  شورال نامفوه.ف شتور 29/10/2002 3868
 يج . هيا

•  فوا وکابوت ليهناد ليهناد 30/10/2002 3875
 ديتيميل ندنل

•  ليبوم نوسکإ نوسکا 31/10/2002 3876
 نشيروبروک

•  سيراب ةيذحا عنصم 31/10/2002 3882
 ةمسر عم

 سيراب جرب ةکرش
 ةيذحالا ةعانصل
 ةدودحملا ةمهاسملا

•  يا يب سا رامليج وتنس 11/11/2002 3886
•  يا يب سا رامليج وتنيس 11/11/2002 3888
•  تسيفنيميس سيا تروبس 11/11/2002 3896

 يف. يب ستنمتسفنا
•  تسيفنيميس يناريج 11/11/2002 3897

 يف. يب ستنمتسفنا

•  تايف 18/11/2002 3903
 غنينتکرام بورغ تايف
 تيروبروک دنا
 نشيکينويموک
 .هيا.يب.سا

•  يشمت كعباصا عد 18/11/2002 3911
 كناکم

 سيکاب ندلوج
 يد يت لا زنشيکيلباب

•  سيکاب ندلوج ةيبهذلا تاحفصلا 18/11/2002 3912
 يد يت لا زنشيکيلباب

•  لانويشانرتنإ ليهناد 18/11/2002 3913
 تيال

 فوا وکابوت لهناد
 دتيمل ندنل

•  فوا وکابوت لهناد ليهناد 18/11/2002 3914
 دتيمل ندنل

•  لتيمنيزرا نيتياسيد نياتسيد 28/11/2002 3931
 اه هيب ما ةيغ

•  لتيمنيزرا نيتياسيد ليفاروا 28/11/2002 3932
 اه هيب ما ةيغ

•  ميرک 25/11/2002 5310
 سيروم بيليف
 /.يف.يب تنمتسفنإ
 ندرالا

•  سالب سالاب 28/11/2002 5311
 سيروم بيليف
 /.يف.يب تنمتسفنإ
 ندرالا

•  رفصالا مقرلا 18/01/2012 16745
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم لوک ولي 18/09/2011 16746
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  رفصالا لاصتالا 18/01/2012 16747
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  رفصالا مقرلا 18/01/2012 16748
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم لوک ولي 18/09/2011 16749
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  اراهونام .يت يب صاخ لکشب يسايام 18/01/2012 16778
 يرسا

•  - ةرقبلا ةروص 31/01/2011 16790
 يتلولقب

 ةراجتلل رانيبلا ةکرش
 ةماعلا

•
•

•  )راعش( نفس يج 03/05/2011 16888
 ناولالاب

 ستنمتسفنا نفس يج
 دتميل يت يف يب

•  سلطأ 31/01/2011 16741
 سلطا ةعومجم ةکرش
 ةمهاسملا رامثتسالل
 ةدودحملا ةيصوصخلا

•  رفصالا لاصتالا 18/01/2012 16742
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم ربمن ولي 18/01/2012 16743
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم ربمن ولي 18/01/2012 16744
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم انول 18/01/2012 16838
 ةريمالا ةکرش
 داومل نيلودجمو
 ةراجتلاو ليمجتلا
 ةماعلا

•  وت رکوس سکام ربوس 31/01/2011 16841
 سکامربوس
 لانوشانرتنإ
 .يت .لإ ،يت.يف.يب
 يد

•  رکوس سکام ربوس 31/01/2011 16842
 سکامربوس
 لانوشانرتنإ
 .يت .لإ ،يت.يف.يب
 يد

•  ذيو تيلوکوج زدووم 31/01/2011 16843
 كليم

 ةيسنوتلا ةکرشلا
 تايولحلا ةعانصل

•  ذيو تيلوکوج زدووم 31/01/2011 16844
 تنليزاه

 ةيسنوتلا ةکرشلا
 تايولحلا ةعانصل

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيز ارتسا 20/02/2011 16857
•

• 16659 23/09/2010 
 توصلا ةجوم ةمسر
 ةلعش لکش ىلع ةنولم
 ران

 .كنيا ،وکيسبيب

• 16660 23/09/2010 
 توصلا ةجوم ةمسر
 ةلعش لکش ىلع ةنولم
 ران

 .كنيا ،وکيسبيب

•  رامثتسالل ويک ةکرش راعش عم نياف وث 18/01/2012 16661
•  رامثتسالل ويک ةکرش راعش عم يبسيرک 18/01/2012 16662

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16674
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16676
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16681
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  سويروک فيال 03/10/2010 16689
 كروتين يس يج نأ
 لأ لأ ،لانويشانرتنإ
 يس

•  لبقتسملا ةکرش يب يا فا 18/02/2013 16690
 ةيندعملا بيبانالل

•  بلعل ةيلهالا ةکرشلا ةيلهالا 27/02/2012 16691
 نوترکلا

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16701
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  وکسمج 02/11/2011 16708
 ةراجتلل جارسلا ةکرش
 ةيداعلا رامثتسالاو
 ةماعلا

•  ميعن دمحم ةکرش اربوک 18/01/2012 16710
 ةدالواو

•  دماح ريسيت لساب كووه 18/01/2012 16711
 ليعامسا

•  يوارصقلا ةکرش سکيم يليماف 16/05/2011 16718
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ليو 18/01/2012 16719
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16720
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16721
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16722
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  يوارصقلا ةکرش ويوت 06/02/2011 16808
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  كابمتلل ةساملا ةکرش يلصألا ةساملا كابمت 13/01/2011 16821

•  ةمسر عم ءارهزلا 21/04/2011 16840
 ءارهزلا عنصم ةکرش
 ةيئاذغلا داوملل
 بارشلاو

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16847
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  )راعش( نفس يج 03/05/2011 16891
 ناولالاب

 ستنمتسفنا نفس يج
 دتميل يت يف يب

•  قيفوت مظاک ناورم يبينقا 19/04/2011 16892
 يبينقا

•  دمحا ربج هللا دبع يدالب روهز 07/03/2012 16894
 بوجر

•  اضوم اتلأ 18/01/2012 16901
 سومزوک ةکرش
 تاينورتکلالل
 ةراجتلاو رامثتساالاو
 ةماعلا

•

•  عم يمالسالا يجيلخلا 16/12/2009 16995
 ةمسر

 يراجتلا جيلخلا كنب
 ةکرش )يجيلخلا(
 ةماع ةمهاسم ةيرطق

•  كرالک يلرابميک سکنيلک 16/10/2002 3851
 يس نأ يآ دياودلرو

•  لبانسلا 18/10/2002 3854
 ةسسؤم ةکرش
 داوملا جاتنال لبانسلا
 ةيئاذغلا

•  نيلازغلا 22/10/2002 3861
 تويزلا عناصم ةکرش
 ةيندرالا ةيتابنلا
 ةدودحملا ةهاسملا

•  دريب ولب 25/11/2002 5312
 ناخدلا ةکرش
 ةيلودلا رئاجسلاو
 ةماعلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  فورخلا 01/12/2002 5796
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  بوت بوت 22/12/2002 5797
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ناوخا يناولح 01/12/2002 5798
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ناوخا يناولح 01/12/2002 5802
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  زيفمک 01/12/2002 5806
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ةولحلا 22/12/2002 5808
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  دمحم لالب ديسلا سکيم ياه 28/09/2010 16692
 يومحلا

•  ليو 18/01/2012 16723
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16724
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16725
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ازالب موه 18/01/2012 16726
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  رمقلا ةنيدم 30/01/2012 16731
 نيطسلف ليخن ةکرش
 يعارزلا رامثتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  دمحم نيدلا دامع لابيع 18/01/2012 16732
 يسيقلا يمهف ينوع

•  حاتفلادبع يدعس رلوم 31/01/2011 16733
 هفلالش دمحم

•  حاتفلادبع يدعس رلوم 06/02/2011 16736
 هفلالش دمحم

•  تاجتنمل ءايضلا ةکرش ءايضلا 24/11/2010 16752
 نابلالا

•

•  ريو توف روماه 18/10/2010 16793
 ريمس ةسسؤم
 ىسوم ىفطصم
 هروفرف

•
•

•  سمشلا ةکرش يب س 20/02/2011 16806
 ةيبطلا داوملل ةيراجتلا

•  ديمحلا دبع يرسي تاسمل 18/01/2012 16807
 ةشتنلا دمحا

•  يوارصقلا ةکرش ويوت 06/02/2011 16809
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  وکبان 18/01/2012 16820
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 تاليافوربلاو

•  نيال تفوس ةکرش نيال يباه 18/01/2012 16827
 ةعانصلاو ةراجتلل

•  نيال تفوس ةکرش الايد 18/01/2012 16828
 ةعانصلاو ةراجتلل

•  رمقلا يداو رومت 07/04/2013 16859
 فيرلا ةکرش
 قيوستلاو رامثتسالل
 ةمهاسملل يعارزلا
 ةيصوصخلا

•  لاکيديم سوينيسيرف 30/03/2011 16861
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16862
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16863
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16864
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 04/04/2011 16865
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  ستيد يلاف نووم 07/04/2013 16895
 فيرلا ةکرش
 قيوستلاو رامثتسالل
 ةمهاسملل يعارزلا
 ةيصوصخلا

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16675
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16677
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16678
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16679
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16680
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16695
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16696
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16697
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16698
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16699
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16700
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16702
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16703
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  يب ما يج لوب در ةمسر عم لوب در 18/01/2012 16714
 شتا

•  ينارهزلا ةکرش ةمسر عم ليسود 06/02/2011 16811
 ةيراجتلا

•  ينارهزلا ةکرش ةمسر عم ليسود 07/02/2011 16812
 ةيراجتلا

•
•

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16848
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16850
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16851
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16852
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 20/02/2011 16855
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيز ارتسا 20/02/2011 16856
•

•  ةوالحلل دمعلا 24/04/2011 16910
 ةمسر عم رکاکسلاو

 دمحم يحبر مصتعم
 دمعلا

•  ةراجتل رخافلا ةکرش ودوف 04/10/2010 16922
 .م.م.ذ تالاکولاو غبتلا

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16923
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16924
•  يس لأ يب رفلينوي زيللاو 12/10/2002 3836
•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16849

 يبآ اکينيزارتسأ لووأ
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لسلسملا ديدجتلا ءاهتنا خيرات ةمالعلا مقر كلاملا مسا ةمالعلا

•  زوجيوج 17/10/2002 1317
 يا سا زوغويغ
 سيوس
 تفاشللسجنتکا

•  زوغويغ 17/10/2002 1318
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  زوغويغ 17/10/2002 1319
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  ينبموک دنا يدراکب هروص 21/09/2002 3763
 دتمل

•  ونارتيس وکسيسنارف ونازنيس 21/09/2002 3766
 هيا يب سا هيا يس

•  ونارتيس وکسيسنارف ننوزنيس 21/09/2002 3767
 هيا يب سا هيا يس

•  ونارتيس وکسيسنارف ونازنيس 21/09/2002 3768
 هيا يب سا هيا يس

•  نوسنوج دنأ نسنوج تيسنيت 03/10/2002 3775
•  نوسنوج دنأ نسنوج نورانويتس 03/10/2002 3777
•  نوسنوج دنأ نسنوج لانامسيه 03/10/2002 3782
•
•  نوسنوج دنأ نسنوج دياسلويبرب 03/10/2002 3787
•  نوسنوج دنأ نسنوج تسيليس يارت 03/10/2002 3790
•  نوسنوج دنأ نسنوج لوسيماغريا 03/10/2002 3794
•  نوسنوج دنأ نسنوج لامريفولف 03/10/2002 3797
•  نوسنوج دنأ نسنوج نيلسيس - وثوا 03/10/2002 3799
•  نوسنوج دنأ نسنوج ينوسيفيب 03/10/2002 3801

•  تيرکورب 03/10/2002 3803
 دنا نوسنهوج
 وين ( نوسنهوج
 ) نشيربروک يسريج

•  لايريفيب 03/10/2002 3804
 دنا نوسنهوج
 وين ( نوسنهوج
 ) نشيربروک يسريج

•  نوسنوج دنأ نسنوج ميتسيس 03/10/2002 3807
•  نوسنوج & نوسنوج ليرافيب ونيج 03/10/2002 3809
•  رواش دمحم يدمح يهش ءيش لک تالحم 03/10/2002 3811

 هدالواو
•  اکيديم هيا يت سا هيا ناسکوا 07/10/2002 3815

 تفاشيليسيجينيتکا
•  دنلريآ وجايد براه 08/10/2002 3818
•  دنلريآ وجايد سيسيسيوج 08/10/2016 3819
•  دنلريآ ويجايد راعش 08/10/2002 3820
•  دنلريا وغييد ريبيلاک 08/10/2002 3821
•  يف يب زدنارب وغايد زليب 09/10/2002 3823
•  يف يب زدنارب وغايد بوک 1 ربمن سيمميب 09/10/2002 3824
•  يف يب زدنارب وغايد لبميد 09/10/2002 3825
•  يف يب زدنارب وغايد جياه 09/10/2002 3826
•  يف يب زدنارب وغايد 69 تاف 09/10/2002 3827
•  يس لأ يب رفلينوي وتينروک 12/10/2002 3834
•  نشيروبروک غنيريش يد سا ما 12/10/2002 3835
•  يب هيا يولبا اسا يلاي 28/11/2002 553
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16927
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16928
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 07/12/2016 16930
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16931
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16932
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16933
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 18/01/2012 16934
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 18/01/2012 16935
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 14/10/2012 16936
•  سلبان ةايح ةکرش سدقلا ةايح 18/01/2012 16937
•  سلبان ةايح ةکرش سدقلا ةايح 18/01/2012 16938
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16940
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16941
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16942

•  راراس 17/04/2011 16953
 ليتسکت مّيج راراس
 تراکيت يف ياناس
 يتکريش مينونأ

•  راراس فراس 03/04/2011 16954
 ليتسکت مّيج راراس
 تراکيت يف ياناس
 يتکريش مينونأ

•  دمحم دايز دمحم يباجلا رصق 14/02/2016 16955
 يباجلا

•  .يس .وا .سا ةکرش يم- وت 21/12/2016 16957
 ليمجتلل

•  وبا دمحم رمع يلع وسورک 01/11/2012 16963
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع ورجين 14/10/2012 16965
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع ترانريب 14/10/2012 16967
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع كرام كالب 14/10/2012 16968
 نويط

•  جزاط 11/10/2011 16975
 ةعومجم ةکرش
 ةيراجتلا قورشلا
 ةيرامثتسالا

•  ةمسر عم ةعلقلا 24/04/2011 16976
 ةعلقلا ةکرش
 ةيلاملا تاراشتسالل
 م م ش

•  تابيطلا ةنيدم ةکرش تابيطلا ةنيدم 18/04/2011 16978
•  وبا دمحم رمع يلع مووز 14/10/2012 16979

 نويط
•  وبا دمحم رمع يلع وکوک 14/10/2012 16982

 نويط

•  ياه ميات يکيمزيک 14/12/2016 16983
 ياه

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  يبيرک ميات يکيمزيک 14/12/2016 16984
 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  ميات يکيمزيک 14/12/2016 16985
 لورربوس

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  رفيو ميات يکيمزيک 14/12/2016 16986
 رتسام

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  ناحيرلا ةکرش ناحيرلا 26/09/2010 16988
 يراقعلا رامثتسالل

•

•  لامج ونيلسرم قيفوت رسن ةمسر عم قرشلا 24/04/2011 16992
 ىمعالا قيفوت

•  داوملل ضيابلا ةکرش نکشت يليماف 18/02/2013 16998
 ةيئاذغلا

•  سيروم بيليف ةکرش دنويب روجيلب تنميلراب 14/04/2011 17000
 لراس زدنارب

•

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17002
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17003
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17004
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17005
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17006
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17007
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17008
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17009
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17010
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17011
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17012
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17013
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17014
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17015
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17016
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17017
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17018
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17019
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17020
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17021
 .هيا.سا

•  هوکراشمو يميمتلا هوکراشمو يميمتلا 22/12/2016 17022

•  ةمسر عم لوف نيد 08/11/2010 17025
 ةريمالا ةکرش
 داومل نيلودجمو
 ةراجتلاو ليمجتلا
 ةماعلا

•  يفاک رهاسلا ةکرش رهاسلا 07/06/2011 17026
 رامثتسالاو عيزوتلل

•  قداص مظاک قداص ويل 04/09/2011 17027
 طرقنس

•  قداص مظاک قداص سا را سا 29/12/2010 17028
 طرقنس

•  زلانويشتيرتون ايبنالغ ياووردياه 31/12/2016 17030
 دتيميل )دنلريإ(

•  عم ميلس يليفيس 20/03/2013 17031
 مسر

 زلانويشتيرتون ايبنالغ
 دتيميل )دنلريإ(

•  يبيبناک 05/07/2012 19981
 ميتيکوت سکيتنوا
 يف ييناس يريلنوروا
 مينونا تيراکيت
 يتيکريس

•  دتيميل كبويد نوسنور 04/01/2003 1331
•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3970

 تيسوسا

•  يب شتا 16/12/2002 3971
 تيلويه يب شتا
 لا لا بورغ دراکاب
 .يس

•  يب شتا 16/12/2002 3973
 تيلويه يب شتا
 لا لا بورغ دراکاب
 .يس

•  ميلاسوريج لامورفيم لامورفيم 21/12/2002 3987
 ديتيل , سايرتسادنا

•  ملازورج لامورفيم لامورفيم +راعش 21/12/2002 3988
 يد يت لا زيرتسادنا

•  با نفس 21/12/2002 3992

 تيرتسنوک اذ
 جنروتکافوينام
 دنالريا فا ينابموک
 زا جنديرت وسلا (
 با -نفيس
 ) لانشانرتنا

•  ةبلع ةروص 02/01/2003 4010
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  ةبلع ةروص 02/01/2003 4014
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  يفيل ديفيد رکروک 02/01/2003 4015

•  وکبان 04/01/2003 4023
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 ع.م.ش تاليفربلاو

•  لابولا 04/01/2003 4024
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 ع.م.ش تاليفربلاو

• 4028 14/01/2003 
 ةيبرعلا بتاکملا
 ةينوناقلا تامدخلل
 ) لبيإ (

 تامدخلل ةلازغ وبا
 ةدودحملا ةينوناقلا

•
•
•  يئ س مورتنوف يمورتنوف 24/01/2003 4037
•  يموراتنوف 24/01/2003 4038

•  ستبوت 11/12/2002 4039
 ما يج ابوروي اتيلم
 هيک .وک دنآ شتا يب
 .يج

•  نايدهي ناد يوب سکا 24/01/2003 4045

•  لوجنيلورتن 24/12/2002 4058
 بماکسوب -لهوب يج
 دنا اه هيب ما هيغ
 ينابموک

•  لوبوسکال 29/01/2003 4060
 - لهوب .يج
 هيب ما هيغ بماکسوب
 ينابموک دنا اه

• 4063 29/01/2003 
 ةيربعلا ةغللاب ينص
 لکش ىلع ةمسر عم
 سمش

 ياورصقلا ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ياورصقلا ةکرش شونرک 29/01/2003 4064
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ياورصقلا ةکرش دجام نتباک 29/01/2003 4065
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3969
تيسوسا

•  ياورصقلا ةکرش زلجويب زلجياب 29/01/2003 4066
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3942
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3945
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3946
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3947
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3948
 يس لا يب زيرتسدنا

•  يا يس يا 04/12/2002 3951
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  يا يس يا 04/12/2002 3952
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3955
 يس لا يب زيرتسدنا

•  نوتليه 04/12/2002 3957
 ناکريما شتيرب
 )سدنارب( وکابوت
 دتميل

•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3969
 تيسوسا

•  يا يس يا 04/12/2002 3935
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3939
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3940
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3941
 يس لا يب زيرتسدنا

•  فود يفاد ونيز فود يفاد 02/02/2002 3228
 .هيا.سا

•  نوفأ 03/02/2003 4073
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوفأ 03/02/2003 4074
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوفأ 03/02/2003 4075
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوترک 03/02/2003 4077
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  نوتلاک 03/02/2003 4080
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  يج يأ ريلميد هروص 03/02/2003 4084
•  يج يأ ريلميد زنيب سديسرم 03/02/2003 4085
•  يج يأ ريلميد هروص 03/02/2003 4086
•  زغناغيليتيب يأ رأ يأ تيشنکاب 08/02/2003 4087

 شتا يب ما يج
•  ىندالا قرشلا ةکرش يفاص 13/02/1996 4091

 م.خ.مةراجتلل
•  سيروم بيليف ةکرش ما لا 17/02/2003 4103

 .أ.س تکدورب
•  سا يس شتا ما تفوم 11/03/2003 4124

•  يورسيف 11/03/2003 4126
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•

•  الوکيرجا لارتنس يبراک 11/03/2003 4129
 لا , سا , يفوب

•  الوکيرجا لارتنس يفوب 11/03/2003 4130
 لا , سا , يفوب

•  فيلوملاب - تيجلوک رکارب نيکس 19/03/2003 4134
 ينبمک

•  فيلوملاب - تيجلوک كيجام يبيب 19/03/2003 4135
 ينبمک

•

•  سا وي تنسول-لتاکلا تنسول 26/03/2003 4144
 .كنيا يا

•

•  سا وي تنسول-لتاکلا ةروص 26/03/2003 4146
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا ةروص 09/09/2000 4147
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا زجولنکت تنسول 26/03/2003 4148
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا زجولنکت تنسول 26/03/2003 4149
 .كنيا يا

•  يسابما 25/10/2002 3865
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  شورال نامفوه.ف شتور 29/10/2002 3868
 يج . هيا

•  فوا وکابوت ليهناد ليهناد 30/10/2002 3875
 ديتيميل ندنل

•  ليبوم نوسکإ نوسکا 31/10/2002 3876
 نشيروبروک

•  سيراب ةيذحا عنصم 31/10/2002 3882
 ةمسر عم

 سيراب جرب ةکرش
 ةيذحالا ةعانصل
 ةدودحملا ةمهاسملا

•  يا يب سا رامليج وتنس 11/11/2002 3886
•  يا يب سا رامليج وتنيس 11/11/2002 3888
•  تسيفنيميس سيا تروبس 11/11/2002 3896

 يف. يب ستنمتسفنا
•  تسيفنيميس يناريج 11/11/2002 3897

 يف. يب ستنمتسفنا

•  تايف 18/11/2002 3903
 غنينتکرام بورغ تايف
 تيروبروک دنا
 نشيکينويموک
 .هيا.يب.سا

•  يشمت كعباصا عد 18/11/2002 3911
 كناکم

 سيکاب ندلوج
 يد يت لا زنشيکيلباب

•  سيکاب ندلوج ةيبهذلا تاحفصلا 18/11/2002 3912
 يد يت لا زنشيکيلباب

•  لانويشانرتنإ ليهناد 18/11/2002 3913
 تيال

 فوا وکابوت لهناد
 دتيمل ندنل

•  فوا وکابوت لهناد ليهناد 18/11/2002 3914
 دتيمل ندنل

•  لتيمنيزرا نيتياسيد نياتسيد 28/11/2002 3931
 اه هيب ما ةيغ

•  لتيمنيزرا نيتياسيد ليفاروا 28/11/2002 3932
 اه هيب ما ةيغ

•  ميرک 25/11/2002 5310
 سيروم بيليف
 /.يف.يب تنمتسفنإ
 ندرالا

•  سالب سالاب 28/11/2002 5311
 سيروم بيليف
 /.يف.يب تنمتسفنإ
 ندرالا

•  رفصالا مقرلا 18/01/2012 16745
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم لوک ولي 18/09/2011 16746
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  رفصالا لاصتالا 18/01/2012 16747
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  رفصالا مقرلا 18/01/2012 16748
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم لوک ولي 18/09/2011 16749
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  اراهونام .يت يب صاخ لکشب يسايام 18/01/2012 16778
 يرسا

•  - ةرقبلا ةروص 31/01/2011 16790
 يتلولقب

 ةراجتلل رانيبلا ةکرش
 ةماعلا

•
•

•  )راعش( نفس يج 03/05/2011 16888
 ناولالاب

 ستنمتسفنا نفس يج
 دتميل يت يف يب

•  سلطأ 31/01/2011 16741
 سلطا ةعومجم ةکرش
 ةمهاسملا رامثتسالل
 ةدودحملا ةيصوصخلا

•  رفصالا لاصتالا 18/01/2012 16742
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم ربمن ولي 18/01/2012 16743
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم ربمن ولي 18/01/2012 16744
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم انول 18/01/2012 16838
 ةريمالا ةکرش
 داومل نيلودجمو
 ةراجتلاو ليمجتلا
 ةماعلا

•  وت رکوس سکام ربوس 31/01/2011 16841
 سکامربوس
 لانوشانرتنإ
 .يت .لإ ،يت.يف.يب
 يد

•  رکوس سکام ربوس 31/01/2011 16842
 سکامربوس
 لانوشانرتنإ
 .يت .لإ ،يت.يف.يب
 يد

•  ذيو تيلوکوج زدووم 31/01/2011 16843
 كليم

 ةيسنوتلا ةکرشلا
 تايولحلا ةعانصل

•  ذيو تيلوکوج زدووم 31/01/2011 16844
 تنليزاه

 ةيسنوتلا ةکرشلا
 تايولحلا ةعانصل

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيز ارتسا 20/02/2011 16857
•

• 16659 23/09/2010 
 توصلا ةجوم ةمسر
 ةلعش لکش ىلع ةنولم
 ران

 .كنيا ،وکيسبيب

• 16660 23/09/2010 
 توصلا ةجوم ةمسر
 ةلعش لکش ىلع ةنولم
 ران

 .كنيا ،وکيسبيب

•  رامثتسالل ويک ةکرش راعش عم نياف وث 18/01/2012 16661
•  رامثتسالل ويک ةکرش راعش عم يبسيرک 18/01/2012 16662

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16674
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16676
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16681
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  سويروک فيال 03/10/2010 16689
 كروتين يس يج نأ
 لأ لأ ،لانويشانرتنإ
 يس

•  لبقتسملا ةکرش يب يا فا 18/02/2013 16690
 ةيندعملا بيبانالل

•  بلعل ةيلهالا ةکرشلا ةيلهالا 27/02/2012 16691
 نوترکلا

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16701
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  وکسمج 02/11/2011 16708
 ةراجتلل جارسلا ةکرش
 ةيداعلا رامثتسالاو
 ةماعلا

•  ميعن دمحم ةکرش اربوک 18/01/2012 16710
 ةدالواو

•  دماح ريسيت لساب كووه 18/01/2012 16711
 ليعامسا

•  يوارصقلا ةکرش سکيم يليماف 16/05/2011 16718
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ليو 18/01/2012 16719
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16720
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16721
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16722
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  يوارصقلا ةکرش ويوت 06/02/2011 16808
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  كابمتلل ةساملا ةکرش يلصألا ةساملا كابمت 13/01/2011 16821

•  ةمسر عم ءارهزلا 21/04/2011 16840
 ءارهزلا عنصم ةکرش
 ةيئاذغلا داوملل
 بارشلاو

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16847
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  )راعش( نفس يج 03/05/2011 16891
 ناولالاب

 ستنمتسفنا نفس يج
 دتميل يت يف يب

•  قيفوت مظاک ناورم يبينقا 19/04/2011 16892
 يبينقا

•  دمحا ربج هللا دبع يدالب روهز 07/03/2012 16894
 بوجر

•  اضوم اتلأ 18/01/2012 16901
 سومزوک ةکرش
 تاينورتکلالل
 ةراجتلاو رامثتساالاو
 ةماعلا

•

•  عم يمالسالا يجيلخلا 16/12/2009 16995
 ةمسر

 يراجتلا جيلخلا كنب
 ةکرش )يجيلخلا(
 ةماع ةمهاسم ةيرطق

•  كرالک يلرابميک سکنيلک 16/10/2002 3851
 يس نأ يآ دياودلرو

•  لبانسلا 18/10/2002 3854
 ةسسؤم ةکرش
 داوملا جاتنال لبانسلا
 ةيئاذغلا

•  نيلازغلا 22/10/2002 3861
 تويزلا عناصم ةکرش
 ةيندرالا ةيتابنلا
 ةدودحملا ةهاسملا

•  دريب ولب 25/11/2002 5312
 ناخدلا ةکرش
 ةيلودلا رئاجسلاو
 ةماعلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  فورخلا 01/12/2002 5796
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  بوت بوت 22/12/2002 5797
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ناوخا يناولح 01/12/2002 5798
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ناوخا يناولح 01/12/2002 5802
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  زيفمک 01/12/2002 5806
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ةولحلا 22/12/2002 5808
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  دمحم لالب ديسلا سکيم ياه 28/09/2010 16692
 يومحلا

•  ليو 18/01/2012 16723
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16724
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16725
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ازالب موه 18/01/2012 16726
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  رمقلا ةنيدم 30/01/2012 16731
 نيطسلف ليخن ةکرش
 يعارزلا رامثتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  دمحم نيدلا دامع لابيع 18/01/2012 16732
 يسيقلا يمهف ينوع

•  حاتفلادبع يدعس رلوم 31/01/2011 16733
 هفلالش دمحم

•  حاتفلادبع يدعس رلوم 06/02/2011 16736
 هفلالش دمحم

•  تاجتنمل ءايضلا ةکرش ءايضلا 24/11/2010 16752
 نابلالا

•

•  ريو توف روماه 18/10/2010 16793
 ريمس ةسسؤم
 ىسوم ىفطصم
 هروفرف

•
•

•  سمشلا ةکرش يب س 20/02/2011 16806
 ةيبطلا داوملل ةيراجتلا

•  ديمحلا دبع يرسي تاسمل 18/01/2012 16807
 ةشتنلا دمحا

•  يوارصقلا ةکرش ويوت 06/02/2011 16809
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  وکبان 18/01/2012 16820
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 تاليافوربلاو

•  نيال تفوس ةکرش نيال يباه 18/01/2012 16827
 ةعانصلاو ةراجتلل

•  نيال تفوس ةکرش الايد 18/01/2012 16828
 ةعانصلاو ةراجتلل

•  رمقلا يداو رومت 07/04/2013 16859
 فيرلا ةکرش
 قيوستلاو رامثتسالل
 ةمهاسملل يعارزلا
 ةيصوصخلا

•  لاکيديم سوينيسيرف 30/03/2011 16861
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16862
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16863
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16864
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 04/04/2011 16865
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  ستيد يلاف نووم 07/04/2013 16895
 فيرلا ةکرش
 قيوستلاو رامثتسالل
 ةمهاسملل يعارزلا
 ةيصوصخلا

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16675
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16677
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16678
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16679
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16680
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16695
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16696
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16697
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16698
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16699
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16700
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16702
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16703
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  يب ما يج لوب در ةمسر عم لوب در 18/01/2012 16714
 شتا

•  ينارهزلا ةکرش ةمسر عم ليسود 06/02/2011 16811
 ةيراجتلا

•  ينارهزلا ةکرش ةمسر عم ليسود 07/02/2011 16812
 ةيراجتلا

•
•

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16848
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16850
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16851
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16852
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 20/02/2011 16855
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيز ارتسا 20/02/2011 16856
•

•  ةوالحلل دمعلا 24/04/2011 16910
 ةمسر عم رکاکسلاو

 دمحم يحبر مصتعم
 دمعلا

•  ةراجتل رخافلا ةکرش ودوف 04/10/2010 16922
 .م.م.ذ تالاکولاو غبتلا

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16923
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16924
•  يس لأ يب رفلينوي زيللاو 12/10/2002 3836
•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16849

 يبآ اکينيزارتسأ لووأ
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لسلسملا ديدجتلا ءاهتنا خيرات ةمالعلا مقر كلاملا مسا ةمالعلا

•  زوجيوج 17/10/2002 1317
 يا سا زوغويغ
 سيوس
 تفاشللسجنتکا

•  زوغويغ 17/10/2002 1318
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  زوغويغ 17/10/2002 1319
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  ينبموک دنا يدراکب هروص 21/09/2002 3763
 دتمل

•  ونارتيس وکسيسنارف ونازنيس 21/09/2002 3766
 هيا يب سا هيا يس

•  ونارتيس وکسيسنارف ننوزنيس 21/09/2002 3767
 هيا يب سا هيا يس

•  ونارتيس وکسيسنارف ونازنيس 21/09/2002 3768
 هيا يب سا هيا يس

•  نوسنوج دنأ نسنوج تيسنيت 03/10/2002 3775
•  نوسنوج دنأ نسنوج نورانويتس 03/10/2002 3777
•  نوسنوج دنأ نسنوج لانامسيه 03/10/2002 3782
•
•  نوسنوج دنأ نسنوج دياسلويبرب 03/10/2002 3787
•  نوسنوج دنأ نسنوج تسيليس يارت 03/10/2002 3790
•  نوسنوج دنأ نسنوج لوسيماغريا 03/10/2002 3794
•  نوسنوج دنأ نسنوج لامريفولف 03/10/2002 3797
•  نوسنوج دنأ نسنوج نيلسيس - وثوا 03/10/2002 3799
•  نوسنوج دنأ نسنوج ينوسيفيب 03/10/2002 3801

•  تيرکورب 03/10/2002 3803
 دنا نوسنهوج
 وين ( نوسنهوج
 ) نشيربروک يسريج

•  لايريفيب 03/10/2002 3804
 دنا نوسنهوج
 وين ( نوسنهوج
 ) نشيربروک يسريج

•  نوسنوج دنأ نسنوج ميتسيس 03/10/2002 3807
•  نوسنوج & نوسنوج ليرافيب ونيج 03/10/2002 3809
•  رواش دمحم يدمح يهش ءيش لک تالحم 03/10/2002 3811

 هدالواو
•  اکيديم هيا يت سا هيا ناسکوا 07/10/2002 3815

 تفاشيليسيجينيتکا
•  دنلريآ وجايد براه 08/10/2002 3818
•  دنلريآ وجايد سيسيسيوج 08/10/2016 3819
•  دنلريآ ويجايد راعش 08/10/2002 3820
•  دنلريا وغييد ريبيلاک 08/10/2002 3821
•  يف يب زدنارب وغايد زليب 09/10/2002 3823
•  يف يب زدنارب وغايد بوک 1 ربمن سيمميب 09/10/2002 3824
•  يف يب زدنارب وغايد لبميد 09/10/2002 3825
•  يف يب زدنارب وغايد جياه 09/10/2002 3826
•  يف يب زدنارب وغايد 69 تاف 09/10/2002 3827
•  يس لأ يب رفلينوي وتينروک 12/10/2002 3834
•  نشيروبروک غنيريش يد سا ما 12/10/2002 3835
•  يب هيا يولبا اسا يلاي 28/11/2002 553
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16927
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16928
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 07/12/2016 16930
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16931
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16932
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16933
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 18/01/2012 16934
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 18/01/2012 16935
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 14/10/2012 16936
•  سلبان ةايح ةکرش سدقلا ةايح 18/01/2012 16937
•  سلبان ةايح ةکرش سدقلا ةايح 18/01/2012 16938
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16940
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16941
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16942

•  راراس 17/04/2011 16953
 ليتسکت مّيج راراس
 تراکيت يف ياناس
 يتکريش مينونأ

•  راراس فراس 03/04/2011 16954
 ليتسکت مّيج راراس
 تراکيت يف ياناس
 يتکريش مينونأ

•  دمحم دايز دمحم يباجلا رصق 14/02/2016 16955
 يباجلا

•  .يس .وا .سا ةکرش يم- وت 21/12/2016 16957
 ليمجتلل

•  وبا دمحم رمع يلع وسورک 01/11/2012 16963
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع ورجين 14/10/2012 16965
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع ترانريب 14/10/2012 16967
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع كرام كالب 14/10/2012 16968
 نويط

•  جزاط 11/10/2011 16975
 ةعومجم ةکرش
 ةيراجتلا قورشلا
 ةيرامثتسالا

•  ةمسر عم ةعلقلا 24/04/2011 16976
 ةعلقلا ةکرش
 ةيلاملا تاراشتسالل
 م م ش

•  تابيطلا ةنيدم ةکرش تابيطلا ةنيدم 18/04/2011 16978
•  وبا دمحم رمع يلع مووز 14/10/2012 16979

 نويط
•  وبا دمحم رمع يلع وکوک 14/10/2012 16982

 نويط

•  ياه ميات يکيمزيک 14/12/2016 16983
 ياه

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  يبيرک ميات يکيمزيک 14/12/2016 16984
 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  ميات يکيمزيک 14/12/2016 16985
 لورربوس

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  رفيو ميات يکيمزيک 14/12/2016 16986
 رتسام

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  ناحيرلا ةکرش ناحيرلا 26/09/2010 16988
 يراقعلا رامثتسالل

•

•  لامج ونيلسرم قيفوت رسن ةمسر عم قرشلا 24/04/2011 16992
 ىمعالا قيفوت

•  داوملل ضيابلا ةکرش نکشت يليماف 18/02/2013 16998
 ةيئاذغلا

•  سيروم بيليف ةکرش دنويب روجيلب تنميلراب 14/04/2011 17000
 لراس زدنارب

•

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17002
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17003
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17004
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17005
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17006
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17007
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17008
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17009
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17010
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17011
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17012
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17013
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17014
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17015
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17016
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17017
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17018
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17019
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17020
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17021
 .هيا.سا

•  هوکراشمو يميمتلا هوکراشمو يميمتلا 22/12/2016 17022

•  ةمسر عم لوف نيد 08/11/2010 17025
 ةريمالا ةکرش
 داومل نيلودجمو
 ةراجتلاو ليمجتلا
 ةماعلا

•  يفاک رهاسلا ةکرش رهاسلا 07/06/2011 17026
 رامثتسالاو عيزوتلل

•  قداص مظاک قداص ويل 04/09/2011 17027
 طرقنس

•  قداص مظاک قداص سا را سا 29/12/2010 17028
 طرقنس

•  زلانويشتيرتون ايبنالغ ياووردياه 31/12/2016 17030
 دتيميل )دنلريإ(

•  عم ميلس يليفيس 20/03/2013 17031
 مسر

 زلانويشتيرتون ايبنالغ
 دتيميل )دنلريإ(

•  يبيبناک 05/07/2012 19981
 ميتيکوت سکيتنوا
 يف ييناس يريلنوروا
 مينونا تيراکيت
 يتيکريس

•  دتيميل كبويد نوسنور 04/01/2003 1331
•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3970

 تيسوسا

•  يب شتا 16/12/2002 3971
 تيلويه يب شتا
 لا لا بورغ دراکاب
 .يس

•  يب شتا 16/12/2002 3973
 تيلويه يب شتا
 لا لا بورغ دراکاب
 .يس

•  ميلاسوريج لامورفيم لامورفيم 21/12/2002 3987
 ديتيل , سايرتسادنا

•  ملازورج لامورفيم لامورفيم +راعش 21/12/2002 3988
 يد يت لا زيرتسادنا

•  با نفس 21/12/2002 3992

 تيرتسنوک اذ
 جنروتکافوينام
 دنالريا فا ينابموک
 زا جنديرت وسلا (
 با -نفيس
 ) لانشانرتنا

•  ةبلع ةروص 02/01/2003 4010
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  ةبلع ةروص 02/01/2003 4014
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  يفيل ديفيد رکروک 02/01/2003 4015

•  وکبان 04/01/2003 4023
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 ع.م.ش تاليفربلاو

•  لابولا 04/01/2003 4024
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 ع.م.ش تاليفربلاو

• 4028 14/01/2003 
 ةيبرعلا بتاکملا
 ةينوناقلا تامدخلل
 ) لبيإ (

 تامدخلل ةلازغ وبا
 ةدودحملا ةينوناقلا

•
•
•  يئ س مورتنوف يمورتنوف 24/01/2003 4037
•  يموراتنوف 24/01/2003 4038

•  ستبوت 11/12/2002 4039
 ما يج ابوروي اتيلم
 هيک .وک دنآ شتا يب
 .يج

•  نايدهي ناد يوب سکا 24/01/2003 4045

•  لوجنيلورتن 24/12/2002 4058
 بماکسوب -لهوب يج
 دنا اه هيب ما هيغ
 ينابموک

•  لوبوسکال 29/01/2003 4060
 - لهوب .يج
 هيب ما هيغ بماکسوب
 ينابموک دنا اه

• 4063 29/01/2003 
 ةيربعلا ةغللاب ينص
 لکش ىلع ةمسر عم
 سمش

 ياورصقلا ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ياورصقلا ةکرش شونرک 29/01/2003 4064
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ياورصقلا ةکرش دجام نتباک 29/01/2003 4065
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3969
تيسوسا

•  ياورصقلا ةکرش زلجويب زلجياب 29/01/2003 4066
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3942
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3945
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3946
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3947
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3948
 يس لا يب زيرتسدنا

•  يا يس يا 04/12/2002 3951
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  يا يس يا 04/12/2002 3952
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3955
 يس لا يب زيرتسدنا

•  نوتليه 04/12/2002 3957
 ناکريما شتيرب
 )سدنارب( وکابوت
 دتميل

•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3969
 تيسوسا

•  يا يس يا 04/12/2002 3935
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3939
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3940
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3941
 يس لا يب زيرتسدنا

•  فود يفاد ونيز فود يفاد 02/02/2002 3228
 .هيا.سا

•  نوفأ 03/02/2003 4073
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوفأ 03/02/2003 4074
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوفأ 03/02/2003 4075
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوترک 03/02/2003 4077
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  نوتلاک 03/02/2003 4080
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  يج يأ ريلميد هروص 03/02/2003 4084
•  يج يأ ريلميد زنيب سديسرم 03/02/2003 4085
•  يج يأ ريلميد هروص 03/02/2003 4086
•  زغناغيليتيب يأ رأ يأ تيشنکاب 08/02/2003 4087

 شتا يب ما يج
•  ىندالا قرشلا ةکرش يفاص 13/02/1996 4091

 م.خ.مةراجتلل
•  سيروم بيليف ةکرش ما لا 17/02/2003 4103

 .أ.س تکدورب
•  سا يس شتا ما تفوم 11/03/2003 4124

•  يورسيف 11/03/2003 4126
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•

•  الوکيرجا لارتنس يبراک 11/03/2003 4129
 لا , سا , يفوب

•  الوکيرجا لارتنس يفوب 11/03/2003 4130
 لا , سا , يفوب

•  فيلوملاب - تيجلوک رکارب نيکس 19/03/2003 4134
 ينبمک

•  فيلوملاب - تيجلوک كيجام يبيب 19/03/2003 4135
 ينبمک

•

•  سا وي تنسول-لتاکلا تنسول 26/03/2003 4144
 .كنيا يا

•

•  سا وي تنسول-لتاکلا ةروص 26/03/2003 4146
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا ةروص 09/09/2000 4147
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا زجولنکت تنسول 26/03/2003 4148
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا زجولنکت تنسول 26/03/2003 4149
 .كنيا يا

•  يسابما 25/10/2002 3865
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  شورال نامفوه.ف شتور 29/10/2002 3868
 يج . هيا

•  فوا وکابوت ليهناد ليهناد 30/10/2002 3875
 ديتيميل ندنل

•  ليبوم نوسکإ نوسکا 31/10/2002 3876
 نشيروبروک

•  سيراب ةيذحا عنصم 31/10/2002 3882
 ةمسر عم

 سيراب جرب ةکرش
 ةيذحالا ةعانصل
 ةدودحملا ةمهاسملا

•  يا يب سا رامليج وتنس 11/11/2002 3886
•  يا يب سا رامليج وتنيس 11/11/2002 3888
•  تسيفنيميس سيا تروبس 11/11/2002 3896

 يف. يب ستنمتسفنا
•  تسيفنيميس يناريج 11/11/2002 3897

 يف. يب ستنمتسفنا

•  تايف 18/11/2002 3903
 غنينتکرام بورغ تايف
 تيروبروک دنا
 نشيکينويموک
 .هيا.يب.سا

•  يشمت كعباصا عد 18/11/2002 3911
 كناکم

 سيکاب ندلوج
 يد يت لا زنشيکيلباب

•  سيکاب ندلوج ةيبهذلا تاحفصلا 18/11/2002 3912
 يد يت لا زنشيکيلباب

•  لانويشانرتنإ ليهناد 18/11/2002 3913
 تيال

 فوا وکابوت لهناد
 دتيمل ندنل

•  فوا وکابوت لهناد ليهناد 18/11/2002 3914
 دتيمل ندنل

•  لتيمنيزرا نيتياسيد نياتسيد 28/11/2002 3931
 اه هيب ما ةيغ

•  لتيمنيزرا نيتياسيد ليفاروا 28/11/2002 3932
 اه هيب ما ةيغ

•  ميرک 25/11/2002 5310
 سيروم بيليف
 /.يف.يب تنمتسفنإ
 ندرالا

•  سالب سالاب 28/11/2002 5311
 سيروم بيليف
 /.يف.يب تنمتسفنإ
 ندرالا

•  رفصالا مقرلا 18/01/2012 16745
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم لوک ولي 18/09/2011 16746
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  رفصالا لاصتالا 18/01/2012 16747
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  رفصالا مقرلا 18/01/2012 16748
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم لوک ولي 18/09/2011 16749
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  اراهونام .يت يب صاخ لکشب يسايام 18/01/2012 16778
 يرسا

•  - ةرقبلا ةروص 31/01/2011 16790
 يتلولقب

 ةراجتلل رانيبلا ةکرش
 ةماعلا

•
•

•  )راعش( نفس يج 03/05/2011 16888
 ناولالاب

 ستنمتسفنا نفس يج
 دتميل يت يف يب

•  سلطأ 31/01/2011 16741
 سلطا ةعومجم ةکرش
 ةمهاسملا رامثتسالل
 ةدودحملا ةيصوصخلا

•  رفصالا لاصتالا 18/01/2012 16742
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم ربمن ولي 18/01/2012 16743
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم ربمن ولي 18/01/2012 16744
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم انول 18/01/2012 16838
 ةريمالا ةکرش
 داومل نيلودجمو
 ةراجتلاو ليمجتلا
 ةماعلا

•  وت رکوس سکام ربوس 31/01/2011 16841
 سکامربوس
 لانوشانرتنإ
 .يت .لإ ،يت.يف.يب
 يد

•  رکوس سکام ربوس 31/01/2011 16842
 سکامربوس
 لانوشانرتنإ
 .يت .لإ ،يت.يف.يب
 يد

•  ذيو تيلوکوج زدووم 31/01/2011 16843
 كليم

 ةيسنوتلا ةکرشلا
 تايولحلا ةعانصل

•  ذيو تيلوکوج زدووم 31/01/2011 16844
 تنليزاه

 ةيسنوتلا ةکرشلا
 تايولحلا ةعانصل

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيز ارتسا 20/02/2011 16857
•

• 16659 23/09/2010 
 توصلا ةجوم ةمسر
 ةلعش لکش ىلع ةنولم
 ران

 .كنيا ،وکيسبيب

• 16660 23/09/2010 
 توصلا ةجوم ةمسر
 ةلعش لکش ىلع ةنولم
 ران

 .كنيا ،وکيسبيب

•  رامثتسالل ويک ةکرش راعش عم نياف وث 18/01/2012 16661
•  رامثتسالل ويک ةکرش راعش عم يبسيرک 18/01/2012 16662

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16674
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16676
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16681
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  سويروک فيال 03/10/2010 16689
 كروتين يس يج نأ
 لأ لأ ،لانويشانرتنإ
 يس

•  لبقتسملا ةکرش يب يا فا 18/02/2013 16690
 ةيندعملا بيبانالل

•  بلعل ةيلهالا ةکرشلا ةيلهالا 27/02/2012 16691
 نوترکلا

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16701
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  وکسمج 02/11/2011 16708
 ةراجتلل جارسلا ةکرش
 ةيداعلا رامثتسالاو
 ةماعلا

•  ميعن دمحم ةکرش اربوک 18/01/2012 16710
 ةدالواو

•  دماح ريسيت لساب كووه 18/01/2012 16711
 ليعامسا

•  يوارصقلا ةکرش سکيم يليماف 16/05/2011 16718
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ليو 18/01/2012 16719
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16720
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16721
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16722
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  يوارصقلا ةکرش ويوت 06/02/2011 16808
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  كابمتلل ةساملا ةکرش يلصألا ةساملا كابمت 13/01/2011 16821

•  ةمسر عم ءارهزلا 21/04/2011 16840
 ءارهزلا عنصم ةکرش
 ةيئاذغلا داوملل
 بارشلاو

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16847
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  )راعش( نفس يج 03/05/2011 16891
 ناولالاب

 ستنمتسفنا نفس يج
 دتميل يت يف يب

•  قيفوت مظاک ناورم يبينقا 19/04/2011 16892
 يبينقا

•  دمحا ربج هللا دبع يدالب روهز 07/03/2012 16894
 بوجر

•  اضوم اتلأ 18/01/2012 16901
 سومزوک ةکرش
 تاينورتکلالل
 ةراجتلاو رامثتساالاو
 ةماعلا

•

•  عم يمالسالا يجيلخلا 16/12/2009 16995
 ةمسر

 يراجتلا جيلخلا كنب
 ةکرش )يجيلخلا(
 ةماع ةمهاسم ةيرطق

•  كرالک يلرابميک سکنيلک 16/10/2002 3851
 يس نأ يآ دياودلرو

•  لبانسلا 18/10/2002 3854
 ةسسؤم ةکرش
 داوملا جاتنال لبانسلا
 ةيئاذغلا

•  نيلازغلا 22/10/2002 3861
 تويزلا عناصم ةکرش
 ةيندرالا ةيتابنلا
 ةدودحملا ةهاسملا

•  دريب ولب 25/11/2002 5312
 ناخدلا ةکرش
 ةيلودلا رئاجسلاو
 ةماعلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  فورخلا 01/12/2002 5796
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  بوت بوت 22/12/2002 5797
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ناوخا يناولح 01/12/2002 5798
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ناوخا يناولح 01/12/2002 5802
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  زيفمک 01/12/2002 5806
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ةولحلا 22/12/2002 5808
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  دمحم لالب ديسلا سکيم ياه 28/09/2010 16692
 يومحلا

•  ليو 18/01/2012 16723
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16724
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16725
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ازالب موه 18/01/2012 16726
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  رمقلا ةنيدم 30/01/2012 16731
 نيطسلف ليخن ةکرش
 يعارزلا رامثتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  دمحم نيدلا دامع لابيع 18/01/2012 16732
 يسيقلا يمهف ينوع

•  حاتفلادبع يدعس رلوم 31/01/2011 16733
 هفلالش دمحم

•  حاتفلادبع يدعس رلوم 06/02/2011 16736
 هفلالش دمحم

•  تاجتنمل ءايضلا ةکرش ءايضلا 24/11/2010 16752
 نابلالا

•

•  ريو توف روماه 18/10/2010 16793
 ريمس ةسسؤم
 ىسوم ىفطصم
 هروفرف

•
•

•  سمشلا ةکرش يب س 20/02/2011 16806
 ةيبطلا داوملل ةيراجتلا

•  ديمحلا دبع يرسي تاسمل 18/01/2012 16807
 ةشتنلا دمحا

•  يوارصقلا ةکرش ويوت 06/02/2011 16809
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  وکبان 18/01/2012 16820
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 تاليافوربلاو

•  نيال تفوس ةکرش نيال يباه 18/01/2012 16827
 ةعانصلاو ةراجتلل

•  نيال تفوس ةکرش الايد 18/01/2012 16828
 ةعانصلاو ةراجتلل

•  رمقلا يداو رومت 07/04/2013 16859
 فيرلا ةکرش
 قيوستلاو رامثتسالل
 ةمهاسملل يعارزلا
 ةيصوصخلا

•  لاکيديم سوينيسيرف 30/03/2011 16861
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16862
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16863
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16864
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 04/04/2011 16865
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  ستيد يلاف نووم 07/04/2013 16895
 فيرلا ةکرش
 قيوستلاو رامثتسالل
 ةمهاسملل يعارزلا
 ةيصوصخلا

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16675
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16677
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16678
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16679
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16680
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16695
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16696
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16697
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16698
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16699
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16700
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16702
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16703
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  يب ما يج لوب در ةمسر عم لوب در 18/01/2012 16714
 شتا

•  ينارهزلا ةکرش ةمسر عم ليسود 06/02/2011 16811
 ةيراجتلا

•  ينارهزلا ةکرش ةمسر عم ليسود 07/02/2011 16812
 ةيراجتلا

•
•

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16848
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16850
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16851
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16852
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 20/02/2011 16855
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيز ارتسا 20/02/2011 16856
•

•  ةوالحلل دمعلا 24/04/2011 16910
 ةمسر عم رکاکسلاو

 دمحم يحبر مصتعم
 دمعلا

•  ةراجتل رخافلا ةکرش ودوف 04/10/2010 16922
 .م.م.ذ تالاکولاو غبتلا

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16923
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16924
•  يس لأ يب رفلينوي زيللاو 12/10/2002 3836
•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16849

 يبآ اکينيزارتسأ لووأ
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لسلسملا ديدجتلا ءاهتنا خيرات ةمالعلا مقر كلاملا مسا ةمالعلا

•  زوجيوج 17/10/2002 1317
 يا سا زوغويغ
 سيوس
 تفاشللسجنتکا

•  زوغويغ 17/10/2002 1318
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  زوغويغ 17/10/2002 1319
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  ينبموک دنا يدراکب هروص 21/09/2002 3763
 دتمل

•  ونارتيس وکسيسنارف ونازنيس 21/09/2002 3766
 هيا يب سا هيا يس

•  ونارتيس وکسيسنارف ننوزنيس 21/09/2002 3767
 هيا يب سا هيا يس

•  ونارتيس وکسيسنارف ونازنيس 21/09/2002 3768
 هيا يب سا هيا يس

•  نوسنوج دنأ نسنوج تيسنيت 03/10/2002 3775
•  نوسنوج دنأ نسنوج نورانويتس 03/10/2002 3777
•  نوسنوج دنأ نسنوج لانامسيه 03/10/2002 3782
•
•  نوسنوج دنأ نسنوج دياسلويبرب 03/10/2002 3787
•  نوسنوج دنأ نسنوج تسيليس يارت 03/10/2002 3790
•  نوسنوج دنأ نسنوج لوسيماغريا 03/10/2002 3794
•  نوسنوج دنأ نسنوج لامريفولف 03/10/2002 3797
•  نوسنوج دنأ نسنوج نيلسيس - وثوا 03/10/2002 3799
•  نوسنوج دنأ نسنوج ينوسيفيب 03/10/2002 3801

•  تيرکورب 03/10/2002 3803
 دنا نوسنهوج
 وين ( نوسنهوج
 ) نشيربروک يسريج

•  لايريفيب 03/10/2002 3804
 دنا نوسنهوج
 وين ( نوسنهوج
 ) نشيربروک يسريج

•  نوسنوج دنأ نسنوج ميتسيس 03/10/2002 3807
•  نوسنوج & نوسنوج ليرافيب ونيج 03/10/2002 3809
•  رواش دمحم يدمح يهش ءيش لک تالحم 03/10/2002 3811

 هدالواو
•  اکيديم هيا يت سا هيا ناسکوا 07/10/2002 3815

 تفاشيليسيجينيتکا
•  دنلريآ وجايد براه 08/10/2002 3818
•  دنلريآ وجايد سيسيسيوج 08/10/2016 3819
•  دنلريآ ويجايد راعش 08/10/2002 3820
•  دنلريا وغييد ريبيلاک 08/10/2002 3821
•  يف يب زدنارب وغايد زليب 09/10/2002 3823
•  يف يب زدنارب وغايد بوک 1 ربمن سيمميب 09/10/2002 3824
•  يف يب زدنارب وغايد لبميد 09/10/2002 3825
•  يف يب زدنارب وغايد جياه 09/10/2002 3826
•  يف يب زدنارب وغايد 69 تاف 09/10/2002 3827
•  يس لأ يب رفلينوي وتينروک 12/10/2002 3834
•  نشيروبروک غنيريش يد سا ما 12/10/2002 3835
•  يب هيا يولبا اسا يلاي 28/11/2002 553
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16927
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16928
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 07/12/2016 16930
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16931
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16932
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16933
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 18/01/2012 16934
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 18/01/2012 16935
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 14/10/2012 16936
•  سلبان ةايح ةکرش سدقلا ةايح 18/01/2012 16937
•  سلبان ةايح ةکرش سدقلا ةايح 18/01/2012 16938
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16940
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16941
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16942

•  راراس 17/04/2011 16953
 ليتسکت مّيج راراس
 تراکيت يف ياناس
 يتکريش مينونأ

•  راراس فراس 03/04/2011 16954
 ليتسکت مّيج راراس
 تراکيت يف ياناس
 يتکريش مينونأ

•  دمحم دايز دمحم يباجلا رصق 14/02/2016 16955
 يباجلا

•  .يس .وا .سا ةکرش يم- وت 21/12/2016 16957
 ليمجتلل

•  وبا دمحم رمع يلع وسورک 01/11/2012 16963
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع ورجين 14/10/2012 16965
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع ترانريب 14/10/2012 16967
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع كرام كالب 14/10/2012 16968
 نويط

•  جزاط 11/10/2011 16975
 ةعومجم ةکرش
 ةيراجتلا قورشلا
 ةيرامثتسالا

•  ةمسر عم ةعلقلا 24/04/2011 16976
 ةعلقلا ةکرش
 ةيلاملا تاراشتسالل
 م م ش

•  تابيطلا ةنيدم ةکرش تابيطلا ةنيدم 18/04/2011 16978
•  وبا دمحم رمع يلع مووز 14/10/2012 16979

 نويط
•  وبا دمحم رمع يلع وکوک 14/10/2012 16982

 نويط

•  ياه ميات يکيمزيک 14/12/2016 16983
 ياه

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  يبيرک ميات يکيمزيک 14/12/2016 16984
 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  ميات يکيمزيک 14/12/2016 16985
 لورربوس

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  رفيو ميات يکيمزيک 14/12/2016 16986
 رتسام

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  ناحيرلا ةکرش ناحيرلا 26/09/2010 16988
 يراقعلا رامثتسالل

•

•  لامج ونيلسرم قيفوت رسن ةمسر عم قرشلا 24/04/2011 16992
 ىمعالا قيفوت

•  داوملل ضيابلا ةکرش نکشت يليماف 18/02/2013 16998
 ةيئاذغلا

•  سيروم بيليف ةکرش دنويب روجيلب تنميلراب 14/04/2011 17000
 لراس زدنارب

•

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17002
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17003
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17004
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17005
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17006
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17007
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17008
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17009
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17010
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17011
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17012
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17013
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17014
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17015
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17016
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17017
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17018
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17019
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17020
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17021
 .هيا.سا

•  هوکراشمو يميمتلا هوکراشمو يميمتلا 22/12/2016 17022

•  ةمسر عم لوف نيد 08/11/2010 17025
 ةريمالا ةکرش
 داومل نيلودجمو
 ةراجتلاو ليمجتلا
 ةماعلا

•  يفاک رهاسلا ةکرش رهاسلا 07/06/2011 17026
 رامثتسالاو عيزوتلل

•  قداص مظاک قداص ويل 04/09/2011 17027
 طرقنس

•  قداص مظاک قداص سا را سا 29/12/2010 17028
 طرقنس

•  زلانويشتيرتون ايبنالغ ياووردياه 31/12/2016 17030
 دتيميل )دنلريإ(

•  عم ميلس يليفيس 20/03/2013 17031
 مسر

 زلانويشتيرتون ايبنالغ
 دتيميل )دنلريإ(

•  يبيبناک 05/07/2012 19981
 ميتيکوت سکيتنوا
 يف ييناس يريلنوروا
 مينونا تيراکيت
 يتيکريس

•  دتيميل كبويد نوسنور 04/01/2003 1331
•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3970

 تيسوسا

•  يب شتا 16/12/2002 3971
 تيلويه يب شتا
 لا لا بورغ دراکاب
 .يس

•  يب شتا 16/12/2002 3973
 تيلويه يب شتا
 لا لا بورغ دراکاب
 .يس

•  ميلاسوريج لامورفيم لامورفيم 21/12/2002 3987
 ديتيل , سايرتسادنا

•  ملازورج لامورفيم لامورفيم +راعش 21/12/2002 3988
 يد يت لا زيرتسادنا

•  با نفس 21/12/2002 3992

 تيرتسنوک اذ
 جنروتکافوينام
 دنالريا فا ينابموک
 زا جنديرت وسلا (
 با -نفيس
 ) لانشانرتنا

•  ةبلع ةروص 02/01/2003 4010
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  ةبلع ةروص 02/01/2003 4014
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  يفيل ديفيد رکروک 02/01/2003 4015

•  وکبان 04/01/2003 4023
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 ع.م.ش تاليفربلاو

•  لابولا 04/01/2003 4024
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 ع.م.ش تاليفربلاو

• 4028 14/01/2003 
 ةيبرعلا بتاکملا
 ةينوناقلا تامدخلل
 ) لبيإ (

 تامدخلل ةلازغ وبا
 ةدودحملا ةينوناقلا

•
•
•  يئ س مورتنوف يمورتنوف 24/01/2003 4037
•  يموراتنوف 24/01/2003 4038

•  ستبوت 11/12/2002 4039
 ما يج ابوروي اتيلم
 هيک .وک دنآ شتا يب
 .يج

•  نايدهي ناد يوب سکا 24/01/2003 4045

•  لوجنيلورتن 24/12/2002 4058
 بماکسوب -لهوب يج
 دنا اه هيب ما هيغ
 ينابموک

•  لوبوسکال 29/01/2003 4060
 - لهوب .يج
 هيب ما هيغ بماکسوب
 ينابموک دنا اه

• 4063 29/01/2003 
 ةيربعلا ةغللاب ينص
 لکش ىلع ةمسر عم
 سمش

 ياورصقلا ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ياورصقلا ةکرش شونرک 29/01/2003 4064
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ياورصقلا ةکرش دجام نتباک 29/01/2003 4065
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3969
تيسوسا

•  ياورصقلا ةکرش زلجويب زلجياب 29/01/2003 4066
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3942
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3945
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3946
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3947
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3948
 يس لا يب زيرتسدنا

•  يا يس يا 04/12/2002 3951
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  يا يس يا 04/12/2002 3952
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3955
 يس لا يب زيرتسدنا

•  نوتليه 04/12/2002 3957
 ناکريما شتيرب
 )سدنارب( وکابوت
 دتميل

•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3969
 تيسوسا

•  يا يس يا 04/12/2002 3935
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3939
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3940
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3941
 يس لا يب زيرتسدنا

•  فود يفاد ونيز فود يفاد 02/02/2002 3228
 .هيا.سا

•  نوفأ 03/02/2003 4073
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوفأ 03/02/2003 4074
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوفأ 03/02/2003 4075
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوترک 03/02/2003 4077
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  نوتلاک 03/02/2003 4080
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  يج يأ ريلميد هروص 03/02/2003 4084
•  يج يأ ريلميد زنيب سديسرم 03/02/2003 4085
•  يج يأ ريلميد هروص 03/02/2003 4086
•  زغناغيليتيب يأ رأ يأ تيشنکاب 08/02/2003 4087

 شتا يب ما يج
•  ىندالا قرشلا ةکرش يفاص 13/02/1996 4091

 م.خ.مةراجتلل
•  سيروم بيليف ةکرش ما لا 17/02/2003 4103

 .أ.س تکدورب
•  سا يس شتا ما تفوم 11/03/2003 4124

•  يورسيف 11/03/2003 4126
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•

•  الوکيرجا لارتنس يبراک 11/03/2003 4129
 لا , سا , يفوب

•  الوکيرجا لارتنس يفوب 11/03/2003 4130
 لا , سا , يفوب

•  فيلوملاب - تيجلوک رکارب نيکس 19/03/2003 4134
 ينبمک

•  فيلوملاب - تيجلوک كيجام يبيب 19/03/2003 4135
 ينبمک

•

•  سا وي تنسول-لتاکلا تنسول 26/03/2003 4144
 .كنيا يا

•

•  سا وي تنسول-لتاکلا ةروص 26/03/2003 4146
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا ةروص 09/09/2000 4147
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا زجولنکت تنسول 26/03/2003 4148
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا زجولنکت تنسول 26/03/2003 4149
 .كنيا يا

•  يسابما 25/10/2002 3865
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  شورال نامفوه.ف شتور 29/10/2002 3868
 يج . هيا

•  فوا وکابوت ليهناد ليهناد 30/10/2002 3875
 ديتيميل ندنل

•  ليبوم نوسکإ نوسکا 31/10/2002 3876
 نشيروبروک

•  سيراب ةيذحا عنصم 31/10/2002 3882
 ةمسر عم

 سيراب جرب ةکرش
 ةيذحالا ةعانصل
 ةدودحملا ةمهاسملا

•  يا يب سا رامليج وتنس 11/11/2002 3886
•  يا يب سا رامليج وتنيس 11/11/2002 3888
•  تسيفنيميس سيا تروبس 11/11/2002 3896

 يف. يب ستنمتسفنا
•  تسيفنيميس يناريج 11/11/2002 3897

 يف. يب ستنمتسفنا

•  تايف 18/11/2002 3903
 غنينتکرام بورغ تايف
 تيروبروک دنا
 نشيکينويموک
 .هيا.يب.سا

•  يشمت كعباصا عد 18/11/2002 3911
 كناکم

 سيکاب ندلوج
 يد يت لا زنشيکيلباب

•  سيکاب ندلوج ةيبهذلا تاحفصلا 18/11/2002 3912
 يد يت لا زنشيکيلباب

•  لانويشانرتنإ ليهناد 18/11/2002 3913
 تيال

 فوا وکابوت لهناد
 دتيمل ندنل

•  فوا وکابوت لهناد ليهناد 18/11/2002 3914
 دتيمل ندنل

•  لتيمنيزرا نيتياسيد نياتسيد 28/11/2002 3931
 اه هيب ما ةيغ

•  لتيمنيزرا نيتياسيد ليفاروا 28/11/2002 3932
 اه هيب ما ةيغ

•  ميرک 25/11/2002 5310
 سيروم بيليف
 /.يف.يب تنمتسفنإ
 ندرالا

•  سالب سالاب 28/11/2002 5311
 سيروم بيليف
 /.يف.يب تنمتسفنإ
 ندرالا

•  رفصالا مقرلا 18/01/2012 16745
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم لوک ولي 18/09/2011 16746
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  رفصالا لاصتالا 18/01/2012 16747
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  رفصالا مقرلا 18/01/2012 16748
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم لوک ولي 18/09/2011 16749
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  اراهونام .يت يب صاخ لکشب يسايام 18/01/2012 16778
 يرسا

•  - ةرقبلا ةروص 31/01/2011 16790
 يتلولقب

 ةراجتلل رانيبلا ةکرش
 ةماعلا

•
•

•  )راعش( نفس يج 03/05/2011 16888
 ناولالاب

 ستنمتسفنا نفس يج
 دتميل يت يف يب

•  سلطأ 31/01/2011 16741
 سلطا ةعومجم ةکرش
 ةمهاسملا رامثتسالل
 ةدودحملا ةيصوصخلا

•  رفصالا لاصتالا 18/01/2012 16742
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم ربمن ولي 18/01/2012 16743
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم ربمن ولي 18/01/2012 16744
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم انول 18/01/2012 16838
 ةريمالا ةکرش
 داومل نيلودجمو
 ةراجتلاو ليمجتلا
 ةماعلا

•  وت رکوس سکام ربوس 31/01/2011 16841
 سکامربوس
 لانوشانرتنإ
 .يت .لإ ،يت.يف.يب
 يد

•  رکوس سکام ربوس 31/01/2011 16842
 سکامربوس
 لانوشانرتنإ
 .يت .لإ ،يت.يف.يب
 يد

•  ذيو تيلوکوج زدووم 31/01/2011 16843
 كليم

 ةيسنوتلا ةکرشلا
 تايولحلا ةعانصل

•  ذيو تيلوکوج زدووم 31/01/2011 16844
 تنليزاه

 ةيسنوتلا ةکرشلا
 تايولحلا ةعانصل

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيز ارتسا 20/02/2011 16857
•

• 16659 23/09/2010 
 توصلا ةجوم ةمسر
 ةلعش لکش ىلع ةنولم
 ران

 .كنيا ،وکيسبيب

• 16660 23/09/2010 
 توصلا ةجوم ةمسر
 ةلعش لکش ىلع ةنولم
 ران

 .كنيا ،وکيسبيب

•  رامثتسالل ويک ةکرش راعش عم نياف وث 18/01/2012 16661
•  رامثتسالل ويک ةکرش راعش عم يبسيرک 18/01/2012 16662

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16674
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16676
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16681
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  سويروک فيال 03/10/2010 16689
 كروتين يس يج نأ
 لأ لأ ،لانويشانرتنإ
 يس

•  لبقتسملا ةکرش يب يا فا 18/02/2013 16690
 ةيندعملا بيبانالل

•  بلعل ةيلهالا ةکرشلا ةيلهالا 27/02/2012 16691
 نوترکلا

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16701
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  وکسمج 02/11/2011 16708
 ةراجتلل جارسلا ةکرش
 ةيداعلا رامثتسالاو
 ةماعلا

•  ميعن دمحم ةکرش اربوک 18/01/2012 16710
 ةدالواو

•  دماح ريسيت لساب كووه 18/01/2012 16711
 ليعامسا

•  يوارصقلا ةکرش سکيم يليماف 16/05/2011 16718
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ليو 18/01/2012 16719
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16720
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16721
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16722
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  يوارصقلا ةکرش ويوت 06/02/2011 16808
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  كابمتلل ةساملا ةکرش يلصألا ةساملا كابمت 13/01/2011 16821

•  ةمسر عم ءارهزلا 21/04/2011 16840
 ءارهزلا عنصم ةکرش
 ةيئاذغلا داوملل
 بارشلاو

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16847
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  )راعش( نفس يج 03/05/2011 16891
 ناولالاب

 ستنمتسفنا نفس يج
 دتميل يت يف يب

•  قيفوت مظاک ناورم يبينقا 19/04/2011 16892
 يبينقا

•  دمحا ربج هللا دبع يدالب روهز 07/03/2012 16894
 بوجر

•  اضوم اتلأ 18/01/2012 16901
 سومزوک ةکرش
 تاينورتکلالل
 ةراجتلاو رامثتساالاو
 ةماعلا

•

•  عم يمالسالا يجيلخلا 16/12/2009 16995
 ةمسر

 يراجتلا جيلخلا كنب
 ةکرش )يجيلخلا(
 ةماع ةمهاسم ةيرطق

•  كرالک يلرابميک سکنيلک 16/10/2002 3851
 يس نأ يآ دياودلرو

•  لبانسلا 18/10/2002 3854
 ةسسؤم ةکرش
 داوملا جاتنال لبانسلا
 ةيئاذغلا

•  نيلازغلا 22/10/2002 3861
 تويزلا عناصم ةکرش
 ةيندرالا ةيتابنلا
 ةدودحملا ةهاسملا

•  دريب ولب 25/11/2002 5312
 ناخدلا ةکرش
 ةيلودلا رئاجسلاو
 ةماعلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  فورخلا 01/12/2002 5796
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  بوت بوت 22/12/2002 5797
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ناوخا يناولح 01/12/2002 5798
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ناوخا يناولح 01/12/2002 5802
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  زيفمک 01/12/2002 5806
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ةولحلا 22/12/2002 5808
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  دمحم لالب ديسلا سکيم ياه 28/09/2010 16692
 يومحلا

•  ليو 18/01/2012 16723
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16724
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16725
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ازالب موه 18/01/2012 16726
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  رمقلا ةنيدم 30/01/2012 16731
 نيطسلف ليخن ةکرش
 يعارزلا رامثتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  دمحم نيدلا دامع لابيع 18/01/2012 16732
 يسيقلا يمهف ينوع

•  حاتفلادبع يدعس رلوم 31/01/2011 16733
 هفلالش دمحم

•  حاتفلادبع يدعس رلوم 06/02/2011 16736
 هفلالش دمحم

•  تاجتنمل ءايضلا ةکرش ءايضلا 24/11/2010 16752
 نابلالا

•

•  ريو توف روماه 18/10/2010 16793
 ريمس ةسسؤم
 ىسوم ىفطصم
 هروفرف

•
•

•  سمشلا ةکرش يب س 20/02/2011 16806
 ةيبطلا داوملل ةيراجتلا

•  ديمحلا دبع يرسي تاسمل 18/01/2012 16807
 ةشتنلا دمحا

•  يوارصقلا ةکرش ويوت 06/02/2011 16809
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  وکبان 18/01/2012 16820
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 تاليافوربلاو

•  نيال تفوس ةکرش نيال يباه 18/01/2012 16827
 ةعانصلاو ةراجتلل

•  نيال تفوس ةکرش الايد 18/01/2012 16828
 ةعانصلاو ةراجتلل

•  رمقلا يداو رومت 07/04/2013 16859
 فيرلا ةکرش
 قيوستلاو رامثتسالل
 ةمهاسملل يعارزلا
 ةيصوصخلا

•  لاکيديم سوينيسيرف 30/03/2011 16861
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16862
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16863
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16864
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 04/04/2011 16865
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  ستيد يلاف نووم 07/04/2013 16895
 فيرلا ةکرش
 قيوستلاو رامثتسالل
 ةمهاسملل يعارزلا
 ةيصوصخلا

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16675
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16677
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16678
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16679
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16680
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16695
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16696
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16697
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16698
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16699
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16700
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16702
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16703
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  يب ما يج لوب در ةمسر عم لوب در 18/01/2012 16714
 شتا

•  ينارهزلا ةکرش ةمسر عم ليسود 06/02/2011 16811
 ةيراجتلا

•  ينارهزلا ةکرش ةمسر عم ليسود 07/02/2011 16812
 ةيراجتلا

•
•

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16848
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16850
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16851
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16852
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 20/02/2011 16855
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيز ارتسا 20/02/2011 16856
•

•  ةوالحلل دمعلا 24/04/2011 16910
 ةمسر عم رکاکسلاو

 دمحم يحبر مصتعم
 دمعلا

•  ةراجتل رخافلا ةکرش ودوف 04/10/2010 16922
 .م.م.ذ تالاکولاو غبتلا

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16923
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16924
•  يس لأ يب رفلينوي زيللاو 12/10/2002 3836
•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16849

 يبآ اکينيزارتسأ لووأ
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لسلسملا ديدجتلا ءاهتنا خيرات ةمالعلا مقر كلاملا مسا ةمالعلا

•  زوجيوج 17/10/2002 1317
 يا سا زوغويغ
 سيوس
 تفاشللسجنتکا

•  زوغويغ 17/10/2002 1318
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  زوغويغ 17/10/2002 1319
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  ينبموک دنا يدراکب هروص 21/09/2002 3763
 دتمل

•  ونارتيس وکسيسنارف ونازنيس 21/09/2002 3766
 هيا يب سا هيا يس

•  ونارتيس وکسيسنارف ننوزنيس 21/09/2002 3767
 هيا يب سا هيا يس

•  ونارتيس وکسيسنارف ونازنيس 21/09/2002 3768
 هيا يب سا هيا يس

•  نوسنوج دنأ نسنوج تيسنيت 03/10/2002 3775
•  نوسنوج دنأ نسنوج نورانويتس 03/10/2002 3777
•  نوسنوج دنأ نسنوج لانامسيه 03/10/2002 3782
•
•  نوسنوج دنأ نسنوج دياسلويبرب 03/10/2002 3787
•  نوسنوج دنأ نسنوج تسيليس يارت 03/10/2002 3790
•  نوسنوج دنأ نسنوج لوسيماغريا 03/10/2002 3794
•  نوسنوج دنأ نسنوج لامريفولف 03/10/2002 3797
•  نوسنوج دنأ نسنوج نيلسيس - وثوا 03/10/2002 3799
•  نوسنوج دنأ نسنوج ينوسيفيب 03/10/2002 3801

•  تيرکورب 03/10/2002 3803
 دنا نوسنهوج
 وين ( نوسنهوج
 ) نشيربروک يسريج

•  لايريفيب 03/10/2002 3804
 دنا نوسنهوج
 وين ( نوسنهوج
 ) نشيربروک يسريج

•  نوسنوج دنأ نسنوج ميتسيس 03/10/2002 3807
•  نوسنوج & نوسنوج ليرافيب ونيج 03/10/2002 3809
•  رواش دمحم يدمح يهش ءيش لک تالحم 03/10/2002 3811

 هدالواو
•  اکيديم هيا يت سا هيا ناسکوا 07/10/2002 3815

 تفاشيليسيجينيتکا
•  دنلريآ وجايد براه 08/10/2002 3818
•  دنلريآ وجايد سيسيسيوج 08/10/2016 3819
•  دنلريآ ويجايد راعش 08/10/2002 3820
•  دنلريا وغييد ريبيلاک 08/10/2002 3821
•  يف يب زدنارب وغايد زليب 09/10/2002 3823
•  يف يب زدنارب وغايد بوک 1 ربمن سيمميب 09/10/2002 3824
•  يف يب زدنارب وغايد لبميد 09/10/2002 3825
•  يف يب زدنارب وغايد جياه 09/10/2002 3826
•  يف يب زدنارب وغايد 69 تاف 09/10/2002 3827
•  يس لأ يب رفلينوي وتينروک 12/10/2002 3834
•  نشيروبروک غنيريش يد سا ما 12/10/2002 3835
•  يب هيا يولبا اسا يلاي 28/11/2002 553
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16927
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16928
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 07/12/2016 16930
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16931
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16932
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16933
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 18/01/2012 16934
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 18/01/2012 16935
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 14/10/2012 16936
•  سلبان ةايح ةکرش سدقلا ةايح 18/01/2012 16937
•  سلبان ةايح ةکرش سدقلا ةايح 18/01/2012 16938
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16940
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16941
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16942

•  راراس 17/04/2011 16953
 ليتسکت مّيج راراس
 تراکيت يف ياناس
 يتکريش مينونأ

•  راراس فراس 03/04/2011 16954
 ليتسکت مّيج راراس
 تراکيت يف ياناس
 يتکريش مينونأ

•  دمحم دايز دمحم يباجلا رصق 14/02/2016 16955
 يباجلا

•  .يس .وا .سا ةکرش يم- وت 21/12/2016 16957
 ليمجتلل

•  وبا دمحم رمع يلع وسورک 01/11/2012 16963
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع ورجين 14/10/2012 16965
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع ترانريب 14/10/2012 16967
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع كرام كالب 14/10/2012 16968
 نويط

•  جزاط 11/10/2011 16975
 ةعومجم ةکرش
 ةيراجتلا قورشلا
 ةيرامثتسالا

•  ةمسر عم ةعلقلا 24/04/2011 16976
 ةعلقلا ةکرش
 ةيلاملا تاراشتسالل
 م م ش

•  تابيطلا ةنيدم ةکرش تابيطلا ةنيدم 18/04/2011 16978
•  وبا دمحم رمع يلع مووز 14/10/2012 16979

 نويط
•  وبا دمحم رمع يلع وکوک 14/10/2012 16982

 نويط

•  ياه ميات يکيمزيک 14/12/2016 16983
 ياه

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  يبيرک ميات يکيمزيک 14/12/2016 16984
 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  ميات يکيمزيک 14/12/2016 16985
 لورربوس

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  رفيو ميات يکيمزيک 14/12/2016 16986
 رتسام

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  ناحيرلا ةکرش ناحيرلا 26/09/2010 16988
 يراقعلا رامثتسالل

•

•  لامج ونيلسرم قيفوت رسن ةمسر عم قرشلا 24/04/2011 16992
 ىمعالا قيفوت

•  داوملل ضيابلا ةکرش نکشت يليماف 18/02/2013 16998
 ةيئاذغلا

•  سيروم بيليف ةکرش دنويب روجيلب تنميلراب 14/04/2011 17000
 لراس زدنارب

•

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17002
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17003
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17004
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17005
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17006
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17007
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17008
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17009
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17010
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17011
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17012
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17013
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17014
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17015
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17016
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17017
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17018
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17019
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17020
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17021
 .هيا.سا

•  هوکراشمو يميمتلا هوکراشمو يميمتلا 22/12/2016 17022

•  ةمسر عم لوف نيد 08/11/2010 17025
 ةريمالا ةکرش
 داومل نيلودجمو
 ةراجتلاو ليمجتلا
 ةماعلا

•  يفاک رهاسلا ةکرش رهاسلا 07/06/2011 17026
 رامثتسالاو عيزوتلل

•  قداص مظاک قداص ويل 04/09/2011 17027
 طرقنس

•  قداص مظاک قداص سا را سا 29/12/2010 17028
 طرقنس

•  زلانويشتيرتون ايبنالغ ياووردياه 31/12/2016 17030
 دتيميل )دنلريإ(

•  عم ميلس يليفيس 20/03/2013 17031
 مسر

 زلانويشتيرتون ايبنالغ
 دتيميل )دنلريإ(

•  يبيبناک 05/07/2012 19981
 ميتيکوت سکيتنوا
 يف ييناس يريلنوروا
 مينونا تيراکيت
 يتيکريس

•  دتيميل كبويد نوسنور 04/01/2003 1331
•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3970

 تيسوسا

•  يب شتا 16/12/2002 3971
 تيلويه يب شتا
 لا لا بورغ دراکاب
 .يس

•  يب شتا 16/12/2002 3973
 تيلويه يب شتا
 لا لا بورغ دراکاب
 .يس

•  ميلاسوريج لامورفيم لامورفيم 21/12/2002 3987
 ديتيل , سايرتسادنا

•  ملازورج لامورفيم لامورفيم +راعش 21/12/2002 3988
 يد يت لا زيرتسادنا

•  با نفس 21/12/2002 3992

 تيرتسنوک اذ
 جنروتکافوينام
 دنالريا فا ينابموک
 زا جنديرت وسلا (
 با -نفيس
 ) لانشانرتنا

•  ةبلع ةروص 02/01/2003 4010
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  ةبلع ةروص 02/01/2003 4014
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  يفيل ديفيد رکروک 02/01/2003 4015

•  وکبان 04/01/2003 4023
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 ع.م.ش تاليفربلاو

•  لابولا 04/01/2003 4024
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 ع.م.ش تاليفربلاو

• 4028 14/01/2003 
 ةيبرعلا بتاکملا
 ةينوناقلا تامدخلل
 ) لبيإ (

 تامدخلل ةلازغ وبا
 ةدودحملا ةينوناقلا

•
•
•  يئ س مورتنوف يمورتنوف 24/01/2003 4037
•  يموراتنوف 24/01/2003 4038

•  ستبوت 11/12/2002 4039
 ما يج ابوروي اتيلم
 هيک .وک دنآ شتا يب
 .يج

•  نايدهي ناد يوب سکا 24/01/2003 4045

•  لوجنيلورتن 24/12/2002 4058
 بماکسوب -لهوب يج
 دنا اه هيب ما هيغ
 ينابموک

•  لوبوسکال 29/01/2003 4060
 - لهوب .يج
 هيب ما هيغ بماکسوب
 ينابموک دنا اه

• 4063 29/01/2003 
 ةيربعلا ةغللاب ينص
 لکش ىلع ةمسر عم
 سمش

 ياورصقلا ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ياورصقلا ةکرش شونرک 29/01/2003 4064
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ياورصقلا ةکرش دجام نتباک 29/01/2003 4065
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3969
تيسوسا

•  ياورصقلا ةکرش زلجويب زلجياب 29/01/2003 4066
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3942
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3945
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3946
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3947
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3948
 يس لا يب زيرتسدنا

•  يا يس يا 04/12/2002 3951
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  يا يس يا 04/12/2002 3952
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3955
 يس لا يب زيرتسدنا

•  نوتليه 04/12/2002 3957
 ناکريما شتيرب
 )سدنارب( وکابوت
 دتميل

•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3969
 تيسوسا

•  يا يس يا 04/12/2002 3935
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3939
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3940
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3941
 يس لا يب زيرتسدنا

•  فود يفاد ونيز فود يفاد 02/02/2002 3228
 .هيا.سا

•  نوفأ 03/02/2003 4073
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوفأ 03/02/2003 4074
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوفأ 03/02/2003 4075
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوترک 03/02/2003 4077
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  نوتلاک 03/02/2003 4080
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  يج يأ ريلميد هروص 03/02/2003 4084
•  يج يأ ريلميد زنيب سديسرم 03/02/2003 4085
•  يج يأ ريلميد هروص 03/02/2003 4086
•  زغناغيليتيب يأ رأ يأ تيشنکاب 08/02/2003 4087

 شتا يب ما يج
•  ىندالا قرشلا ةکرش يفاص 13/02/1996 4091

 م.خ.مةراجتلل
•  سيروم بيليف ةکرش ما لا 17/02/2003 4103

 .أ.س تکدورب
•  سا يس شتا ما تفوم 11/03/2003 4124

•  يورسيف 11/03/2003 4126
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•

•  الوکيرجا لارتنس يبراک 11/03/2003 4129
 لا , سا , يفوب

•  الوکيرجا لارتنس يفوب 11/03/2003 4130
 لا , سا , يفوب

•  فيلوملاب - تيجلوک رکارب نيکس 19/03/2003 4134
 ينبمک

•  فيلوملاب - تيجلوک كيجام يبيب 19/03/2003 4135
 ينبمک

•

•  سا وي تنسول-لتاکلا تنسول 26/03/2003 4144
 .كنيا يا

•

•  سا وي تنسول-لتاکلا ةروص 26/03/2003 4146
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا ةروص 09/09/2000 4147
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا زجولنکت تنسول 26/03/2003 4148
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا زجولنکت تنسول 26/03/2003 4149
 .كنيا يا

•  يسابما 25/10/2002 3865
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  شورال نامفوه.ف شتور 29/10/2002 3868
 يج . هيا

•  فوا وکابوت ليهناد ليهناد 30/10/2002 3875
 ديتيميل ندنل

•  ليبوم نوسکإ نوسکا 31/10/2002 3876
 نشيروبروک

•  سيراب ةيذحا عنصم 31/10/2002 3882
 ةمسر عم

 سيراب جرب ةکرش
 ةيذحالا ةعانصل
 ةدودحملا ةمهاسملا

•  يا يب سا رامليج وتنس 11/11/2002 3886
•  يا يب سا رامليج وتنيس 11/11/2002 3888
•  تسيفنيميس سيا تروبس 11/11/2002 3896

 يف. يب ستنمتسفنا
•  تسيفنيميس يناريج 11/11/2002 3897

 يف. يب ستنمتسفنا

•  تايف 18/11/2002 3903
 غنينتکرام بورغ تايف
 تيروبروک دنا
 نشيکينويموک
 .هيا.يب.سا

•  يشمت كعباصا عد 18/11/2002 3911
 كناکم

 سيکاب ندلوج
 يد يت لا زنشيکيلباب

•  سيکاب ندلوج ةيبهذلا تاحفصلا 18/11/2002 3912
 يد يت لا زنشيکيلباب

•  لانويشانرتنإ ليهناد 18/11/2002 3913
 تيال

 فوا وکابوت لهناد
 دتيمل ندنل

•  فوا وکابوت لهناد ليهناد 18/11/2002 3914
 دتيمل ندنل

•  لتيمنيزرا نيتياسيد نياتسيد 28/11/2002 3931
 اه هيب ما ةيغ

•  لتيمنيزرا نيتياسيد ليفاروا 28/11/2002 3932
 اه هيب ما ةيغ

•  ميرک 25/11/2002 5310
 سيروم بيليف
 /.يف.يب تنمتسفنإ
 ندرالا

•  سالب سالاب 28/11/2002 5311
 سيروم بيليف
 /.يف.يب تنمتسفنإ
 ندرالا

•  رفصالا مقرلا 18/01/2012 16745
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم لوک ولي 18/09/2011 16746
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  رفصالا لاصتالا 18/01/2012 16747
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  رفصالا مقرلا 18/01/2012 16748
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم لوک ولي 18/09/2011 16749
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  اراهونام .يت يب صاخ لکشب يسايام 18/01/2012 16778
 يرسا

•  - ةرقبلا ةروص 31/01/2011 16790
 يتلولقب

 ةراجتلل رانيبلا ةکرش
 ةماعلا

•
•

•  )راعش( نفس يج 03/05/2011 16888
 ناولالاب

 ستنمتسفنا نفس يج
 دتميل يت يف يب

•  سلطأ 31/01/2011 16741
 سلطا ةعومجم ةکرش
 ةمهاسملا رامثتسالل
 ةدودحملا ةيصوصخلا

•  رفصالا لاصتالا 18/01/2012 16742
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم ربمن ولي 18/01/2012 16743
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم ربمن ولي 18/01/2012 16744
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم انول 18/01/2012 16838
 ةريمالا ةکرش
 داومل نيلودجمو
 ةراجتلاو ليمجتلا
 ةماعلا

•  وت رکوس سکام ربوس 31/01/2011 16841
 سکامربوس
 لانوشانرتنإ
 .يت .لإ ،يت.يف.يب
 يد

•  رکوس سکام ربوس 31/01/2011 16842
 سکامربوس
 لانوشانرتنإ
 .يت .لإ ،يت.يف.يب
 يد

•  ذيو تيلوکوج زدووم 31/01/2011 16843
 كليم

 ةيسنوتلا ةکرشلا
 تايولحلا ةعانصل

•  ذيو تيلوکوج زدووم 31/01/2011 16844
 تنليزاه

 ةيسنوتلا ةکرشلا
 تايولحلا ةعانصل

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيز ارتسا 20/02/2011 16857
•

• 16659 23/09/2010 
 توصلا ةجوم ةمسر
 ةلعش لکش ىلع ةنولم
 ران

 .كنيا ،وکيسبيب

• 16660 23/09/2010 
 توصلا ةجوم ةمسر
 ةلعش لکش ىلع ةنولم
 ران

 .كنيا ،وکيسبيب

•  رامثتسالل ويک ةکرش راعش عم نياف وث 18/01/2012 16661
•  رامثتسالل ويک ةکرش راعش عم يبسيرک 18/01/2012 16662

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16674
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16676
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16681
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  سويروک فيال 03/10/2010 16689
 كروتين يس يج نأ
 لأ لأ ،لانويشانرتنإ
 يس

•  لبقتسملا ةکرش يب يا فا 18/02/2013 16690
 ةيندعملا بيبانالل

•  بلعل ةيلهالا ةکرشلا ةيلهالا 27/02/2012 16691
 نوترکلا

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16701
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  وکسمج 02/11/2011 16708
 ةراجتلل جارسلا ةکرش
 ةيداعلا رامثتسالاو
 ةماعلا

•  ميعن دمحم ةکرش اربوک 18/01/2012 16710
 ةدالواو

•  دماح ريسيت لساب كووه 18/01/2012 16711
 ليعامسا

•  يوارصقلا ةکرش سکيم يليماف 16/05/2011 16718
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ليو 18/01/2012 16719
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16720
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16721
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16722
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  يوارصقلا ةکرش ويوت 06/02/2011 16808
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  كابمتلل ةساملا ةکرش يلصألا ةساملا كابمت 13/01/2011 16821

•  ةمسر عم ءارهزلا 21/04/2011 16840
 ءارهزلا عنصم ةکرش
 ةيئاذغلا داوملل
 بارشلاو

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16847
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  )راعش( نفس يج 03/05/2011 16891
 ناولالاب

 ستنمتسفنا نفس يج
 دتميل يت يف يب

•  قيفوت مظاک ناورم يبينقا 19/04/2011 16892
 يبينقا

•  دمحا ربج هللا دبع يدالب روهز 07/03/2012 16894
 بوجر

•  اضوم اتلأ 18/01/2012 16901
 سومزوک ةکرش
 تاينورتکلالل
 ةراجتلاو رامثتساالاو
 ةماعلا

•

•  عم يمالسالا يجيلخلا 16/12/2009 16995
 ةمسر

 يراجتلا جيلخلا كنب
 ةکرش )يجيلخلا(
 ةماع ةمهاسم ةيرطق

•  كرالک يلرابميک سکنيلک 16/10/2002 3851
 يس نأ يآ دياودلرو

•  لبانسلا 18/10/2002 3854
 ةسسؤم ةکرش
 داوملا جاتنال لبانسلا
 ةيئاذغلا

•  نيلازغلا 22/10/2002 3861
 تويزلا عناصم ةکرش
 ةيندرالا ةيتابنلا
 ةدودحملا ةهاسملا

•  دريب ولب 25/11/2002 5312
 ناخدلا ةکرش
 ةيلودلا رئاجسلاو
 ةماعلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  فورخلا 01/12/2002 5796
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  بوت بوت 22/12/2002 5797
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ناوخا يناولح 01/12/2002 5798
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ناوخا يناولح 01/12/2002 5802
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  زيفمک 01/12/2002 5806
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ةولحلا 22/12/2002 5808
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  دمحم لالب ديسلا سکيم ياه 28/09/2010 16692
 يومحلا

•  ليو 18/01/2012 16723
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16724
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16725
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ازالب موه 18/01/2012 16726
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  رمقلا ةنيدم 30/01/2012 16731
 نيطسلف ليخن ةکرش
 يعارزلا رامثتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  دمحم نيدلا دامع لابيع 18/01/2012 16732
 يسيقلا يمهف ينوع

•  حاتفلادبع يدعس رلوم 31/01/2011 16733
 هفلالش دمحم

•  حاتفلادبع يدعس رلوم 06/02/2011 16736
 هفلالش دمحم

•  تاجتنمل ءايضلا ةکرش ءايضلا 24/11/2010 16752
 نابلالا

•

•  ريو توف روماه 18/10/2010 16793
 ريمس ةسسؤم
 ىسوم ىفطصم
 هروفرف

•
•

•  سمشلا ةکرش يب س 20/02/2011 16806
 ةيبطلا داوملل ةيراجتلا

•  ديمحلا دبع يرسي تاسمل 18/01/2012 16807
 ةشتنلا دمحا

•  يوارصقلا ةکرش ويوت 06/02/2011 16809
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  وکبان 18/01/2012 16820
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 تاليافوربلاو

•  نيال تفوس ةکرش نيال يباه 18/01/2012 16827
 ةعانصلاو ةراجتلل

•  نيال تفوس ةکرش الايد 18/01/2012 16828
 ةعانصلاو ةراجتلل

•  رمقلا يداو رومت 07/04/2013 16859
 فيرلا ةکرش
 قيوستلاو رامثتسالل
 ةمهاسملل يعارزلا
 ةيصوصخلا

•  لاکيديم سوينيسيرف 30/03/2011 16861
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16862
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16863
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16864
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 04/04/2011 16865
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  ستيد يلاف نووم 07/04/2013 16895
 فيرلا ةکرش
 قيوستلاو رامثتسالل
 ةمهاسملل يعارزلا
 ةيصوصخلا

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16675
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16677
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16678
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16679
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16680
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16695
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16696
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16697
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16698
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16699
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16700
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16702
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16703
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  يب ما يج لوب در ةمسر عم لوب در 18/01/2012 16714
 شتا

•  ينارهزلا ةکرش ةمسر عم ليسود 06/02/2011 16811
 ةيراجتلا

•  ينارهزلا ةکرش ةمسر عم ليسود 07/02/2011 16812
 ةيراجتلا

•
•

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16848
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16850
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16851
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16852
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 20/02/2011 16855
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيز ارتسا 20/02/2011 16856
•

•  ةوالحلل دمعلا 24/04/2011 16910
 ةمسر عم رکاکسلاو

 دمحم يحبر مصتعم
 دمعلا

•  ةراجتل رخافلا ةکرش ودوف 04/10/2010 16922
 .م.م.ذ تالاکولاو غبتلا

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16923
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16924
•  يس لأ يب رفلينوي زيللاو 12/10/2002 3836
•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16849

 يبآ اکينيزارتسأ لووأ
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لسلسملا ديدجتلا ءاهتنا خيرات ةمالعلا مقر كلاملا مسا ةمالعلا

•  زوجيوج 17/10/2002 1317
 يا سا زوغويغ
 سيوس
 تفاشللسجنتکا

•  زوغويغ 17/10/2002 1318
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  زوغويغ 17/10/2002 1319
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  ينبموک دنا يدراکب هروص 21/09/2002 3763
 دتمل

•  ونارتيس وکسيسنارف ونازنيس 21/09/2002 3766
 هيا يب سا هيا يس

•  ونارتيس وکسيسنارف ننوزنيس 21/09/2002 3767
 هيا يب سا هيا يس

•  ونارتيس وکسيسنارف ونازنيس 21/09/2002 3768
 هيا يب سا هيا يس

•  نوسنوج دنأ نسنوج تيسنيت 03/10/2002 3775
•  نوسنوج دنأ نسنوج نورانويتس 03/10/2002 3777
•  نوسنوج دنأ نسنوج لانامسيه 03/10/2002 3782
•
•  نوسنوج دنأ نسنوج دياسلويبرب 03/10/2002 3787
•  نوسنوج دنأ نسنوج تسيليس يارت 03/10/2002 3790
•  نوسنوج دنأ نسنوج لوسيماغريا 03/10/2002 3794
•  نوسنوج دنأ نسنوج لامريفولف 03/10/2002 3797
•  نوسنوج دنأ نسنوج نيلسيس - وثوا 03/10/2002 3799
•  نوسنوج دنأ نسنوج ينوسيفيب 03/10/2002 3801

•  تيرکورب 03/10/2002 3803
 دنا نوسنهوج
 وين ( نوسنهوج
 ) نشيربروک يسريج

•  لايريفيب 03/10/2002 3804
 دنا نوسنهوج
 وين ( نوسنهوج
 ) نشيربروک يسريج

•  نوسنوج دنأ نسنوج ميتسيس 03/10/2002 3807
•  نوسنوج & نوسنوج ليرافيب ونيج 03/10/2002 3809
•  رواش دمحم يدمح يهش ءيش لک تالحم 03/10/2002 3811

 هدالواو
•  اکيديم هيا يت سا هيا ناسکوا 07/10/2002 3815

 تفاشيليسيجينيتکا
•  دنلريآ وجايد براه 08/10/2002 3818
•  دنلريآ وجايد سيسيسيوج 08/10/2016 3819
•  دنلريآ ويجايد راعش 08/10/2002 3820
•  دنلريا وغييد ريبيلاک 08/10/2002 3821
•  يف يب زدنارب وغايد زليب 09/10/2002 3823
•  يف يب زدنارب وغايد بوک 1 ربمن سيمميب 09/10/2002 3824
•  يف يب زدنارب وغايد لبميد 09/10/2002 3825
•  يف يب زدنارب وغايد جياه 09/10/2002 3826
•  يف يب زدنارب وغايد 69 تاف 09/10/2002 3827
•  يس لأ يب رفلينوي وتينروک 12/10/2002 3834
•  نشيروبروک غنيريش يد سا ما 12/10/2002 3835
•  يب هيا يولبا اسا يلاي 28/11/2002 553
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16927
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16928
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 07/12/2016 16930
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16931
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16932
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16933
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 18/01/2012 16934
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 18/01/2012 16935
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 14/10/2012 16936
•  سلبان ةايح ةکرش سدقلا ةايح 18/01/2012 16937
•  سلبان ةايح ةکرش سدقلا ةايح 18/01/2012 16938
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16940
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16941
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16942

•  راراس 17/04/2011 16953
 ليتسکت مّيج راراس
 تراکيت يف ياناس
 يتکريش مينونأ

•  راراس فراس 03/04/2011 16954
 ليتسکت مّيج راراس
 تراکيت يف ياناس
 يتکريش مينونأ

•  دمحم دايز دمحم يباجلا رصق 14/02/2016 16955
 يباجلا

•  .يس .وا .سا ةکرش يم- وت 21/12/2016 16957
 ليمجتلل

•  وبا دمحم رمع يلع وسورک 01/11/2012 16963
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع ورجين 14/10/2012 16965
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع ترانريب 14/10/2012 16967
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع كرام كالب 14/10/2012 16968
 نويط

•  جزاط 11/10/2011 16975
 ةعومجم ةکرش
 ةيراجتلا قورشلا
 ةيرامثتسالا

•  ةمسر عم ةعلقلا 24/04/2011 16976
 ةعلقلا ةکرش
 ةيلاملا تاراشتسالل
 م م ش

•  تابيطلا ةنيدم ةکرش تابيطلا ةنيدم 18/04/2011 16978
•  وبا دمحم رمع يلع مووز 14/10/2012 16979

 نويط
•  وبا دمحم رمع يلع وکوک 14/10/2012 16982

 نويط

•  ياه ميات يکيمزيک 14/12/2016 16983
 ياه

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  يبيرک ميات يکيمزيک 14/12/2016 16984
 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  ميات يکيمزيک 14/12/2016 16985
 لورربوس

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  رفيو ميات يکيمزيک 14/12/2016 16986
 رتسام

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  ناحيرلا ةکرش ناحيرلا 26/09/2010 16988
 يراقعلا رامثتسالل

•

•  لامج ونيلسرم قيفوت رسن ةمسر عم قرشلا 24/04/2011 16992
 ىمعالا قيفوت

•  داوملل ضيابلا ةکرش نکشت يليماف 18/02/2013 16998
 ةيئاذغلا

•  سيروم بيليف ةکرش دنويب روجيلب تنميلراب 14/04/2011 17000
 لراس زدنارب

•

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17002
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17003
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17004
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17005
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17006
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17007
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17008
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17009
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17010
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17011
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17012
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17013
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17014
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17015
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17016
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17017
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17018
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17019
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17020
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17021
 .هيا.سا

•  هوکراشمو يميمتلا هوکراشمو يميمتلا 22/12/2016 17022

•  ةمسر عم لوف نيد 08/11/2010 17025
 ةريمالا ةکرش
 داومل نيلودجمو
 ةراجتلاو ليمجتلا
 ةماعلا

•  يفاک رهاسلا ةکرش رهاسلا 07/06/2011 17026
 رامثتسالاو عيزوتلل

•  قداص مظاک قداص ويل 04/09/2011 17027
 طرقنس

•  قداص مظاک قداص سا را سا 29/12/2010 17028
 طرقنس

•  زلانويشتيرتون ايبنالغ ياووردياه 31/12/2016 17030
 دتيميل )دنلريإ(

•  عم ميلس يليفيس 20/03/2013 17031
 مسر

 زلانويشتيرتون ايبنالغ
 دتيميل )دنلريإ(

•  يبيبناک 05/07/2012 19981
 ميتيکوت سکيتنوا
 يف ييناس يريلنوروا
 مينونا تيراکيت
 يتيکريس

•  دتيميل كبويد نوسنور 04/01/2003 1331
•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3970

 تيسوسا

•  يب شتا 16/12/2002 3971
 تيلويه يب شتا
 لا لا بورغ دراکاب
 .يس

•  يب شتا 16/12/2002 3973
 تيلويه يب شتا
 لا لا بورغ دراکاب
 .يس

•  ميلاسوريج لامورفيم لامورفيم 21/12/2002 3987
 ديتيل , سايرتسادنا

•  ملازورج لامورفيم لامورفيم +راعش 21/12/2002 3988
 يد يت لا زيرتسادنا

•  با نفس 21/12/2002 3992

 تيرتسنوک اذ
 جنروتکافوينام
 دنالريا فا ينابموک
 زا جنديرت وسلا (
 با -نفيس
 ) لانشانرتنا

•  ةبلع ةروص 02/01/2003 4010
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  ةبلع ةروص 02/01/2003 4014
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  يفيل ديفيد رکروک 02/01/2003 4015

•  وکبان 04/01/2003 4023
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 ع.م.ش تاليفربلاو

•  لابولا 04/01/2003 4024
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 ع.م.ش تاليفربلاو

• 4028 14/01/2003 
 ةيبرعلا بتاکملا
 ةينوناقلا تامدخلل
 ) لبيإ (

 تامدخلل ةلازغ وبا
 ةدودحملا ةينوناقلا

•
•
•  يئ س مورتنوف يمورتنوف 24/01/2003 4037
•  يموراتنوف 24/01/2003 4038

•  ستبوت 11/12/2002 4039
 ما يج ابوروي اتيلم
 هيک .وک دنآ شتا يب
 .يج

•  نايدهي ناد يوب سکا 24/01/2003 4045

•  لوجنيلورتن 24/12/2002 4058
 بماکسوب -لهوب يج
 دنا اه هيب ما هيغ
 ينابموک

•  لوبوسکال 29/01/2003 4060
 - لهوب .يج
 هيب ما هيغ بماکسوب
 ينابموک دنا اه

• 4063 29/01/2003 
 ةيربعلا ةغللاب ينص
 لکش ىلع ةمسر عم
 سمش

 ياورصقلا ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ياورصقلا ةکرش شونرک 29/01/2003 4064
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ياورصقلا ةکرش دجام نتباک 29/01/2003 4065
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3969
تيسوسا

•  ياورصقلا ةکرش زلجويب زلجياب 29/01/2003 4066
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3942
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3945
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3946
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3947
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3948
 يس لا يب زيرتسدنا

•  يا يس يا 04/12/2002 3951
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  يا يس يا 04/12/2002 3952
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3955
 يس لا يب زيرتسدنا

•  نوتليه 04/12/2002 3957
 ناکريما شتيرب
 )سدنارب( وکابوت
 دتميل

•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3969
 تيسوسا

•  يا يس يا 04/12/2002 3935
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3939
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3940
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3941
 يس لا يب زيرتسدنا

•  فود يفاد ونيز فود يفاد 02/02/2002 3228
 .هيا.سا

•  نوفأ 03/02/2003 4073
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوفأ 03/02/2003 4074
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوفأ 03/02/2003 4075
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوترک 03/02/2003 4077
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  نوتلاک 03/02/2003 4080
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  يج يأ ريلميد هروص 03/02/2003 4084
•  يج يأ ريلميد زنيب سديسرم 03/02/2003 4085
•  يج يأ ريلميد هروص 03/02/2003 4086
•  زغناغيليتيب يأ رأ يأ تيشنکاب 08/02/2003 4087

 شتا يب ما يج
•  ىندالا قرشلا ةکرش يفاص 13/02/1996 4091

 م.خ.مةراجتلل
•  سيروم بيليف ةکرش ما لا 17/02/2003 4103

 .أ.س تکدورب
•  سا يس شتا ما تفوم 11/03/2003 4124

•  يورسيف 11/03/2003 4126
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•

•  الوکيرجا لارتنس يبراک 11/03/2003 4129
 لا , سا , يفوب

•  الوکيرجا لارتنس يفوب 11/03/2003 4130
 لا , سا , يفوب

•  فيلوملاب - تيجلوک رکارب نيکس 19/03/2003 4134
 ينبمک

•  فيلوملاب - تيجلوک كيجام يبيب 19/03/2003 4135
 ينبمک

•

•  سا وي تنسول-لتاکلا تنسول 26/03/2003 4144
 .كنيا يا

•

•  سا وي تنسول-لتاکلا ةروص 26/03/2003 4146
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا ةروص 09/09/2000 4147
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا زجولنکت تنسول 26/03/2003 4148
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا زجولنکت تنسول 26/03/2003 4149
 .كنيا يا

•  يسابما 25/10/2002 3865
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  شورال نامفوه.ف شتور 29/10/2002 3868
 يج . هيا

•  فوا وکابوت ليهناد ليهناد 30/10/2002 3875
 ديتيميل ندنل

•  ليبوم نوسکإ نوسکا 31/10/2002 3876
 نشيروبروک

•  سيراب ةيذحا عنصم 31/10/2002 3882
 ةمسر عم

 سيراب جرب ةکرش
 ةيذحالا ةعانصل
 ةدودحملا ةمهاسملا

•  يا يب سا رامليج وتنس 11/11/2002 3886
•  يا يب سا رامليج وتنيس 11/11/2002 3888
•  تسيفنيميس سيا تروبس 11/11/2002 3896

 يف. يب ستنمتسفنا
•  تسيفنيميس يناريج 11/11/2002 3897

 يف. يب ستنمتسفنا

•  تايف 18/11/2002 3903
 غنينتکرام بورغ تايف
 تيروبروک دنا
 نشيکينويموک
 .هيا.يب.سا

•  يشمت كعباصا عد 18/11/2002 3911
 كناکم

 سيکاب ندلوج
 يد يت لا زنشيکيلباب

•  سيکاب ندلوج ةيبهذلا تاحفصلا 18/11/2002 3912
 يد يت لا زنشيکيلباب

•  لانويشانرتنإ ليهناد 18/11/2002 3913
 تيال

 فوا وکابوت لهناد
 دتيمل ندنل

•  فوا وکابوت لهناد ليهناد 18/11/2002 3914
 دتيمل ندنل

•  لتيمنيزرا نيتياسيد نياتسيد 28/11/2002 3931
 اه هيب ما ةيغ

•  لتيمنيزرا نيتياسيد ليفاروا 28/11/2002 3932
 اه هيب ما ةيغ

•  ميرک 25/11/2002 5310
 سيروم بيليف
 /.يف.يب تنمتسفنإ
 ندرالا

•  سالب سالاب 28/11/2002 5311
 سيروم بيليف
 /.يف.يب تنمتسفنإ
 ندرالا

•  رفصالا مقرلا 18/01/2012 16745
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم لوک ولي 18/09/2011 16746
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  رفصالا لاصتالا 18/01/2012 16747
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  رفصالا مقرلا 18/01/2012 16748
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم لوک ولي 18/09/2011 16749
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  اراهونام .يت يب صاخ لکشب يسايام 18/01/2012 16778
 يرسا

•  - ةرقبلا ةروص 31/01/2011 16790
 يتلولقب

 ةراجتلل رانيبلا ةکرش
 ةماعلا

•
•

•  )راعش( نفس يج 03/05/2011 16888
 ناولالاب

 ستنمتسفنا نفس يج
 دتميل يت يف يب

•  سلطأ 31/01/2011 16741
 سلطا ةعومجم ةکرش
 ةمهاسملا رامثتسالل
 ةدودحملا ةيصوصخلا

•  رفصالا لاصتالا 18/01/2012 16742
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم ربمن ولي 18/01/2012 16743
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم ربمن ولي 18/01/2012 16744
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم انول 18/01/2012 16838
 ةريمالا ةکرش
 داومل نيلودجمو
 ةراجتلاو ليمجتلا
 ةماعلا

•  وت رکوس سکام ربوس 31/01/2011 16841
 سکامربوس
 لانوشانرتنإ
 .يت .لإ ،يت.يف.يب
 يد

•  رکوس سکام ربوس 31/01/2011 16842
 سکامربوس
 لانوشانرتنإ
 .يت .لإ ،يت.يف.يب
 يد

•  ذيو تيلوکوج زدووم 31/01/2011 16843
 كليم

 ةيسنوتلا ةکرشلا
 تايولحلا ةعانصل

•  ذيو تيلوکوج زدووم 31/01/2011 16844
 تنليزاه

 ةيسنوتلا ةکرشلا
 تايولحلا ةعانصل

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيز ارتسا 20/02/2011 16857
•

• 16659 23/09/2010 
 توصلا ةجوم ةمسر
 ةلعش لکش ىلع ةنولم
 ران

 .كنيا ،وکيسبيب

• 16660 23/09/2010 
 توصلا ةجوم ةمسر
 ةلعش لکش ىلع ةنولم
 ران

 .كنيا ،وکيسبيب

•  رامثتسالل ويک ةکرش راعش عم نياف وث 18/01/2012 16661
•  رامثتسالل ويک ةکرش راعش عم يبسيرک 18/01/2012 16662

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16674
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16676
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16681
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  سويروک فيال 03/10/2010 16689
 كروتين يس يج نأ
 لأ لأ ،لانويشانرتنإ
 يس

•  لبقتسملا ةکرش يب يا فا 18/02/2013 16690
 ةيندعملا بيبانالل

•  بلعل ةيلهالا ةکرشلا ةيلهالا 27/02/2012 16691
 نوترکلا

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16701
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  وکسمج 02/11/2011 16708
 ةراجتلل جارسلا ةکرش
 ةيداعلا رامثتسالاو
 ةماعلا

•  ميعن دمحم ةکرش اربوک 18/01/2012 16710
 ةدالواو

•  دماح ريسيت لساب كووه 18/01/2012 16711
 ليعامسا

•  يوارصقلا ةکرش سکيم يليماف 16/05/2011 16718
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ليو 18/01/2012 16719
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16720
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16721
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16722
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  يوارصقلا ةکرش ويوت 06/02/2011 16808
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  كابمتلل ةساملا ةکرش يلصألا ةساملا كابمت 13/01/2011 16821

•  ةمسر عم ءارهزلا 21/04/2011 16840
 ءارهزلا عنصم ةکرش
 ةيئاذغلا داوملل
 بارشلاو

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16847
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  )راعش( نفس يج 03/05/2011 16891
 ناولالاب

 ستنمتسفنا نفس يج
 دتميل يت يف يب

•  قيفوت مظاک ناورم يبينقا 19/04/2011 16892
 يبينقا

•  دمحا ربج هللا دبع يدالب روهز 07/03/2012 16894
 بوجر

•  اضوم اتلأ 18/01/2012 16901
 سومزوک ةکرش
 تاينورتکلالل
 ةراجتلاو رامثتساالاو
 ةماعلا

•

•  عم يمالسالا يجيلخلا 16/12/2009 16995
 ةمسر

 يراجتلا جيلخلا كنب
 ةکرش )يجيلخلا(
 ةماع ةمهاسم ةيرطق

•  كرالک يلرابميک سکنيلک 16/10/2002 3851
 يس نأ يآ دياودلرو

•  لبانسلا 18/10/2002 3854
 ةسسؤم ةکرش
 داوملا جاتنال لبانسلا
 ةيئاذغلا

•  نيلازغلا 22/10/2002 3861
 تويزلا عناصم ةکرش
 ةيندرالا ةيتابنلا
 ةدودحملا ةهاسملا

•  دريب ولب 25/11/2002 5312
 ناخدلا ةکرش
 ةيلودلا رئاجسلاو
 ةماعلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  فورخلا 01/12/2002 5796
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  بوت بوت 22/12/2002 5797
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ناوخا يناولح 01/12/2002 5798
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ناوخا يناولح 01/12/2002 5802
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  زيفمک 01/12/2002 5806
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ةولحلا 22/12/2002 5808
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  دمحم لالب ديسلا سکيم ياه 28/09/2010 16692
 يومحلا

•  ليو 18/01/2012 16723
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16724
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16725
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ازالب موه 18/01/2012 16726
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  رمقلا ةنيدم 30/01/2012 16731
 نيطسلف ليخن ةکرش
 يعارزلا رامثتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  دمحم نيدلا دامع لابيع 18/01/2012 16732
 يسيقلا يمهف ينوع

•  حاتفلادبع يدعس رلوم 31/01/2011 16733
 هفلالش دمحم

•  حاتفلادبع يدعس رلوم 06/02/2011 16736
 هفلالش دمحم

•  تاجتنمل ءايضلا ةکرش ءايضلا 24/11/2010 16752
 نابلالا

•

•  ريو توف روماه 18/10/2010 16793
 ريمس ةسسؤم
 ىسوم ىفطصم
 هروفرف

•
•

•  سمشلا ةکرش يب س 20/02/2011 16806
 ةيبطلا داوملل ةيراجتلا

•  ديمحلا دبع يرسي تاسمل 18/01/2012 16807
 ةشتنلا دمحا

•  يوارصقلا ةکرش ويوت 06/02/2011 16809
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  وکبان 18/01/2012 16820
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 تاليافوربلاو

•  نيال تفوس ةکرش نيال يباه 18/01/2012 16827
 ةعانصلاو ةراجتلل

•  نيال تفوس ةکرش الايد 18/01/2012 16828
 ةعانصلاو ةراجتلل

•  رمقلا يداو رومت 07/04/2013 16859
 فيرلا ةکرش
 قيوستلاو رامثتسالل
 ةمهاسملل يعارزلا
 ةيصوصخلا

•  لاکيديم سوينيسيرف 30/03/2011 16861
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16862
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16863
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16864
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 04/04/2011 16865
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  ستيد يلاف نووم 07/04/2013 16895
 فيرلا ةکرش
 قيوستلاو رامثتسالل
 ةمهاسملل يعارزلا
 ةيصوصخلا

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16675
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16677
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16678
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16679
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16680
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16695
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16696
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16697
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16698
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16699
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16700
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16702
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16703
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  يب ما يج لوب در ةمسر عم لوب در 18/01/2012 16714
 شتا

•  ينارهزلا ةکرش ةمسر عم ليسود 06/02/2011 16811
 ةيراجتلا

•  ينارهزلا ةکرش ةمسر عم ليسود 07/02/2011 16812
 ةيراجتلا

•
•

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16848
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16850
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16851
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16852
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 20/02/2011 16855
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيز ارتسا 20/02/2011 16856
•

•  ةوالحلل دمعلا 24/04/2011 16910
 ةمسر عم رکاکسلاو

 دمحم يحبر مصتعم
 دمعلا

•  ةراجتل رخافلا ةکرش ودوف 04/10/2010 16922
 .م.م.ذ تالاکولاو غبتلا

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16923
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16924
•  يس لأ يب رفلينوي زيللاو 12/10/2002 3836
•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16849

 يبآ اکينيزارتسأ لووأ
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•  زوجيوج 17/10/2002 1317
 يا سا زوغويغ
 سيوس
 تفاشللسجنتکا

•  زوغويغ 17/10/2002 1318
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  زوغويغ 17/10/2002 1319
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  ينبموک دنا يدراکب هروص 21/09/2002 3763
 دتمل

•  ونارتيس وکسيسنارف ونازنيس 21/09/2002 3766
 هيا يب سا هيا يس

•  ونارتيس وکسيسنارف ننوزنيس 21/09/2002 3767
 هيا يب سا هيا يس

•  ونارتيس وکسيسنارف ونازنيس 21/09/2002 3768
 هيا يب سا هيا يس

•  نوسنوج دنأ نسنوج تيسنيت 03/10/2002 3775
•  نوسنوج دنأ نسنوج نورانويتس 03/10/2002 3777
•  نوسنوج دنأ نسنوج لانامسيه 03/10/2002 3782
•
•  نوسنوج دنأ نسنوج دياسلويبرب 03/10/2002 3787
•  نوسنوج دنأ نسنوج تسيليس يارت 03/10/2002 3790
•  نوسنوج دنأ نسنوج لوسيماغريا 03/10/2002 3794
•  نوسنوج دنأ نسنوج لامريفولف 03/10/2002 3797
•  نوسنوج دنأ نسنوج نيلسيس - وثوا 03/10/2002 3799
•  نوسنوج دنأ نسنوج ينوسيفيب 03/10/2002 3801

•  تيرکورب 03/10/2002 3803
 دنا نوسنهوج
 وين ( نوسنهوج
 ) نشيربروک يسريج

•  لايريفيب 03/10/2002 3804
 دنا نوسنهوج
 وين ( نوسنهوج
 ) نشيربروک يسريج

•  نوسنوج دنأ نسنوج ميتسيس 03/10/2002 3807
•  نوسنوج & نوسنوج ليرافيب ونيج 03/10/2002 3809
•  رواش دمحم يدمح يهش ءيش لک تالحم 03/10/2002 3811

 هدالواو
•  اکيديم هيا يت سا هيا ناسکوا 07/10/2002 3815

 تفاشيليسيجينيتکا
•  دنلريآ وجايد براه 08/10/2002 3818
•  دنلريآ وجايد سيسيسيوج 08/10/2016 3819
•  دنلريآ ويجايد راعش 08/10/2002 3820
•  دنلريا وغييد ريبيلاک 08/10/2002 3821
•  يف يب زدنارب وغايد زليب 09/10/2002 3823
•  يف يب زدنارب وغايد بوک 1 ربمن سيمميب 09/10/2002 3824
•  يف يب زدنارب وغايد لبميد 09/10/2002 3825
•  يف يب زدنارب وغايد جياه 09/10/2002 3826
•  يف يب زدنارب وغايد 69 تاف 09/10/2002 3827
•  يس لأ يب رفلينوي وتينروک 12/10/2002 3834
•  نشيروبروک غنيريش يد سا ما 12/10/2002 3835
•  يب هيا يولبا اسا يلاي 28/11/2002 553
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16927
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16928
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 07/12/2016 16930
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16931
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16932
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16933
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 18/01/2012 16934
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 18/01/2012 16935
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 14/10/2012 16936
•  سلبان ةايح ةکرش سدقلا ةايح 18/01/2012 16937
•  سلبان ةايح ةکرش سدقلا ةايح 18/01/2012 16938
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16940
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16941
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16942

•  راراس 17/04/2011 16953
 ليتسکت مّيج راراس
 تراکيت يف ياناس
 يتکريش مينونأ

•  راراس فراس 03/04/2011 16954
 ليتسکت مّيج راراس
 تراکيت يف ياناس
 يتکريش مينونأ

•  دمحم دايز دمحم يباجلا رصق 14/02/2016 16955
 يباجلا

•  .يس .وا .سا ةکرش يم- وت 21/12/2016 16957
 ليمجتلل

•  وبا دمحم رمع يلع وسورک 01/11/2012 16963
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع ورجين 14/10/2012 16965
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع ترانريب 14/10/2012 16967
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع كرام كالب 14/10/2012 16968
 نويط

•  جزاط 11/10/2011 16975
 ةعومجم ةکرش
 ةيراجتلا قورشلا
 ةيرامثتسالا

•  ةمسر عم ةعلقلا 24/04/2011 16976
 ةعلقلا ةکرش
 ةيلاملا تاراشتسالل
 م م ش

•  تابيطلا ةنيدم ةکرش تابيطلا ةنيدم 18/04/2011 16978
•  وبا دمحم رمع يلع مووز 14/10/2012 16979

 نويط
•  وبا دمحم رمع يلع وکوک 14/10/2012 16982

 نويط

•  ياه ميات يکيمزيک 14/12/2016 16983
 ياه

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  يبيرک ميات يکيمزيک 14/12/2016 16984
 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  ميات يکيمزيک 14/12/2016 16985
 لورربوس

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  رفيو ميات يکيمزيک 14/12/2016 16986
 رتسام

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  ناحيرلا ةکرش ناحيرلا 26/09/2010 16988
 يراقعلا رامثتسالل

•

•  لامج ونيلسرم قيفوت رسن ةمسر عم قرشلا 24/04/2011 16992
 ىمعالا قيفوت

•  داوملل ضيابلا ةکرش نکشت يليماف 18/02/2013 16998
 ةيئاذغلا

•  سيروم بيليف ةکرش دنويب روجيلب تنميلراب 14/04/2011 17000
 لراس زدنارب

•

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17002
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17003
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17004
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17005
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17006
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17007
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17008
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17009
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17010
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17011
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17012
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17013
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17014
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17015
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17016
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17017
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17018
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17019
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17020
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17021
 .هيا.سا

•  هوکراشمو يميمتلا هوکراشمو يميمتلا 22/12/2016 17022

•  ةمسر عم لوف نيد 08/11/2010 17025
 ةريمالا ةکرش
 داومل نيلودجمو
 ةراجتلاو ليمجتلا
 ةماعلا

•  يفاک رهاسلا ةکرش رهاسلا 07/06/2011 17026
 رامثتسالاو عيزوتلل

•  قداص مظاک قداص ويل 04/09/2011 17027
 طرقنس

•  قداص مظاک قداص سا را سا 29/12/2010 17028
 طرقنس

•  زلانويشتيرتون ايبنالغ ياووردياه 31/12/2016 17030
 دتيميل )دنلريإ(

•  عم ميلس يليفيس 20/03/2013 17031
 مسر

 زلانويشتيرتون ايبنالغ
 دتيميل )دنلريإ(

•  يبيبناک 05/07/2012 19981
 ميتيکوت سکيتنوا
 يف ييناس يريلنوروا
 مينونا تيراکيت
 يتيکريس

•  دتيميل كبويد نوسنور 04/01/2003 1331
•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3970

 تيسوسا

•  يب شتا 16/12/2002 3971
 تيلويه يب شتا
 لا لا بورغ دراکاب
 .يس

•  يب شتا 16/12/2002 3973
 تيلويه يب شتا
 لا لا بورغ دراکاب
 .يس

•  ميلاسوريج لامورفيم لامورفيم 21/12/2002 3987
 ديتيل , سايرتسادنا

•  ملازورج لامورفيم لامورفيم +راعش 21/12/2002 3988
 يد يت لا زيرتسادنا

•  با نفس 21/12/2002 3992

 تيرتسنوک اذ
 جنروتکافوينام
 دنالريا فا ينابموک
 زا جنديرت وسلا (
 با -نفيس
 ) لانشانرتنا

•  ةبلع ةروص 02/01/2003 4010
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  ةبلع ةروص 02/01/2003 4014
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  يفيل ديفيد رکروک 02/01/2003 4015

•  وکبان 04/01/2003 4023
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 ع.م.ش تاليفربلاو

•  لابولا 04/01/2003 4024
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 ع.م.ش تاليفربلاو

• 4028 14/01/2003 
 ةيبرعلا بتاکملا
 ةينوناقلا تامدخلل
 ) لبيإ (

 تامدخلل ةلازغ وبا
 ةدودحملا ةينوناقلا

•
•
•  يئ س مورتنوف يمورتنوف 24/01/2003 4037
•  يموراتنوف 24/01/2003 4038

•  ستبوت 11/12/2002 4039
 ما يج ابوروي اتيلم
 هيک .وک دنآ شتا يب
 .يج

•  نايدهي ناد يوب سکا 24/01/2003 4045

•  لوجنيلورتن 24/12/2002 4058
 بماکسوب -لهوب يج
 دنا اه هيب ما هيغ
 ينابموک

•  لوبوسکال 29/01/2003 4060
 - لهوب .يج
 هيب ما هيغ بماکسوب
 ينابموک دنا اه

• 4063 29/01/2003 
 ةيربعلا ةغللاب ينص
 لکش ىلع ةمسر عم
 سمش

 ياورصقلا ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ياورصقلا ةکرش شونرک 29/01/2003 4064
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ياورصقلا ةکرش دجام نتباک 29/01/2003 4065
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3969
تيسوسا

•  ياورصقلا ةکرش زلجويب زلجياب 29/01/2003 4066
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3942
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3945
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3946
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3947
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3948
 يس لا يب زيرتسدنا

•  يا يس يا 04/12/2002 3951
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  يا يس يا 04/12/2002 3952
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3955
 يس لا يب زيرتسدنا

•  نوتليه 04/12/2002 3957
 ناکريما شتيرب
 )سدنارب( وکابوت
 دتميل

•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3969
 تيسوسا

•  يا يس يا 04/12/2002 3935
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3939
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3940
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3941
 يس لا يب زيرتسدنا

•  فود يفاد ونيز فود يفاد 02/02/2002 3228
 .هيا.سا

•  نوفأ 03/02/2003 4073
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوفأ 03/02/2003 4074
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوفأ 03/02/2003 4075
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوترک 03/02/2003 4077
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  نوتلاک 03/02/2003 4080
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  يج يأ ريلميد هروص 03/02/2003 4084
•  يج يأ ريلميد زنيب سديسرم 03/02/2003 4085
•  يج يأ ريلميد هروص 03/02/2003 4086
•  زغناغيليتيب يأ رأ يأ تيشنکاب 08/02/2003 4087

 شتا يب ما يج
•  ىندالا قرشلا ةکرش يفاص 13/02/1996 4091

 م.خ.مةراجتلل
•  سيروم بيليف ةکرش ما لا 17/02/2003 4103

 .أ.س تکدورب
•  سا يس شتا ما تفوم 11/03/2003 4124

•  يورسيف 11/03/2003 4126
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•

•  الوکيرجا لارتنس يبراک 11/03/2003 4129
 لا , سا , يفوب

•  الوکيرجا لارتنس يفوب 11/03/2003 4130
 لا , سا , يفوب

•  فيلوملاب - تيجلوک رکارب نيکس 19/03/2003 4134
 ينبمک

•  فيلوملاب - تيجلوک كيجام يبيب 19/03/2003 4135
 ينبمک

•

•  سا وي تنسول-لتاکلا تنسول 26/03/2003 4144
 .كنيا يا

•

•  سا وي تنسول-لتاکلا ةروص 26/03/2003 4146
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا ةروص 09/09/2000 4147
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا زجولنکت تنسول 26/03/2003 4148
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا زجولنکت تنسول 26/03/2003 4149
 .كنيا يا

•  يسابما 25/10/2002 3865
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  شورال نامفوه.ف شتور 29/10/2002 3868
 يج . هيا

•  فوا وکابوت ليهناد ليهناد 30/10/2002 3875
 ديتيميل ندنل

•  ليبوم نوسکإ نوسکا 31/10/2002 3876
 نشيروبروک

•  سيراب ةيذحا عنصم 31/10/2002 3882
 ةمسر عم

 سيراب جرب ةکرش
 ةيذحالا ةعانصل
 ةدودحملا ةمهاسملا

•  يا يب سا رامليج وتنس 11/11/2002 3886
•  يا يب سا رامليج وتنيس 11/11/2002 3888
•  تسيفنيميس سيا تروبس 11/11/2002 3896

 يف. يب ستنمتسفنا
•  تسيفنيميس يناريج 11/11/2002 3897

 يف. يب ستنمتسفنا

•  تايف 18/11/2002 3903
 غنينتکرام بورغ تايف
 تيروبروک دنا
 نشيکينويموک
 .هيا.يب.سا

•  يشمت كعباصا عد 18/11/2002 3911
 كناکم

 سيکاب ندلوج
 يد يت لا زنشيکيلباب

•  سيکاب ندلوج ةيبهذلا تاحفصلا 18/11/2002 3912
 يد يت لا زنشيکيلباب

•  لانويشانرتنإ ليهناد 18/11/2002 3913
 تيال

 فوا وکابوت لهناد
 دتيمل ندنل

•  فوا وکابوت لهناد ليهناد 18/11/2002 3914
 دتيمل ندنل

•  لتيمنيزرا نيتياسيد نياتسيد 28/11/2002 3931
 اه هيب ما ةيغ

•  لتيمنيزرا نيتياسيد ليفاروا 28/11/2002 3932
 اه هيب ما ةيغ

•  ميرک 25/11/2002 5310
 سيروم بيليف
 /.يف.يب تنمتسفنإ
 ندرالا

•  سالب سالاب 28/11/2002 5311
 سيروم بيليف
 /.يف.يب تنمتسفنإ
 ندرالا

•  رفصالا مقرلا 18/01/2012 16745
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم لوک ولي 18/09/2011 16746
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  رفصالا لاصتالا 18/01/2012 16747
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  رفصالا مقرلا 18/01/2012 16748
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم لوک ولي 18/09/2011 16749
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  اراهونام .يت يب صاخ لکشب يسايام 18/01/2012 16778
 يرسا

•  - ةرقبلا ةروص 31/01/2011 16790
 يتلولقب

 ةراجتلل رانيبلا ةکرش
 ةماعلا

•
•

•  )راعش( نفس يج 03/05/2011 16888
 ناولالاب

 ستنمتسفنا نفس يج
 دتميل يت يف يب

•  سلطأ 31/01/2011 16741
 سلطا ةعومجم ةکرش
 ةمهاسملا رامثتسالل
 ةدودحملا ةيصوصخلا

•  رفصالا لاصتالا 18/01/2012 16742
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم ربمن ولي 18/01/2012 16743
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم ربمن ولي 18/01/2012 16744
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم انول 18/01/2012 16838
 ةريمالا ةکرش
 داومل نيلودجمو
 ةراجتلاو ليمجتلا
 ةماعلا

•  وت رکوس سکام ربوس 31/01/2011 16841
 سکامربوس
 لانوشانرتنإ
 .يت .لإ ،يت.يف.يب
 يد

•  رکوس سکام ربوس 31/01/2011 16842
 سکامربوس
 لانوشانرتنإ
 .يت .لإ ،يت.يف.يب
 يد

•  ذيو تيلوکوج زدووم 31/01/2011 16843
 كليم

 ةيسنوتلا ةکرشلا
 تايولحلا ةعانصل

•  ذيو تيلوکوج زدووم 31/01/2011 16844
 تنليزاه

 ةيسنوتلا ةکرشلا
 تايولحلا ةعانصل

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيز ارتسا 20/02/2011 16857
•

• 16659 23/09/2010 
 توصلا ةجوم ةمسر
 ةلعش لکش ىلع ةنولم
 ران

 .كنيا ،وکيسبيب

• 16660 23/09/2010 
 توصلا ةجوم ةمسر
 ةلعش لکش ىلع ةنولم
 ران

 .كنيا ،وکيسبيب

•  رامثتسالل ويک ةکرش راعش عم نياف وث 18/01/2012 16661
•  رامثتسالل ويک ةکرش راعش عم يبسيرک 18/01/2012 16662

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16674
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16676
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16681
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  سويروک فيال 03/10/2010 16689
 كروتين يس يج نأ
 لأ لأ ،لانويشانرتنإ
 يس

•  لبقتسملا ةکرش يب يا فا 18/02/2013 16690
 ةيندعملا بيبانالل

•  بلعل ةيلهالا ةکرشلا ةيلهالا 27/02/2012 16691
 نوترکلا

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16701
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  وکسمج 02/11/2011 16708
 ةراجتلل جارسلا ةکرش
 ةيداعلا رامثتسالاو
 ةماعلا

•  ميعن دمحم ةکرش اربوک 18/01/2012 16710
 ةدالواو

•  دماح ريسيت لساب كووه 18/01/2012 16711
 ليعامسا

•  يوارصقلا ةکرش سکيم يليماف 16/05/2011 16718
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ليو 18/01/2012 16719
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16720
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16721
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16722
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  يوارصقلا ةکرش ويوت 06/02/2011 16808
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  كابمتلل ةساملا ةکرش يلصألا ةساملا كابمت 13/01/2011 16821

•  ةمسر عم ءارهزلا 21/04/2011 16840
 ءارهزلا عنصم ةکرش
 ةيئاذغلا داوملل
 بارشلاو

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16847
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  )راعش( نفس يج 03/05/2011 16891
 ناولالاب

 ستنمتسفنا نفس يج
 دتميل يت يف يب

•  قيفوت مظاک ناورم يبينقا 19/04/2011 16892
 يبينقا

•  دمحا ربج هللا دبع يدالب روهز 07/03/2012 16894
 بوجر

•  اضوم اتلأ 18/01/2012 16901
 سومزوک ةکرش
 تاينورتکلالل
 ةراجتلاو رامثتساالاو
 ةماعلا

•

•  عم يمالسالا يجيلخلا 16/12/2009 16995
 ةمسر

 يراجتلا جيلخلا كنب
 ةکرش )يجيلخلا(
 ةماع ةمهاسم ةيرطق

•  كرالک يلرابميک سکنيلک 16/10/2002 3851
 يس نأ يآ دياودلرو

•  لبانسلا 18/10/2002 3854
 ةسسؤم ةکرش
 داوملا جاتنال لبانسلا
 ةيئاذغلا

•  نيلازغلا 22/10/2002 3861
 تويزلا عناصم ةکرش
 ةيندرالا ةيتابنلا
 ةدودحملا ةهاسملا

•  دريب ولب 25/11/2002 5312
 ناخدلا ةکرش
 ةيلودلا رئاجسلاو
 ةماعلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  فورخلا 01/12/2002 5796
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  بوت بوت 22/12/2002 5797
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ناوخا يناولح 01/12/2002 5798
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ناوخا يناولح 01/12/2002 5802
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  زيفمک 01/12/2002 5806
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ةولحلا 22/12/2002 5808
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  دمحم لالب ديسلا سکيم ياه 28/09/2010 16692
 يومحلا

•  ليو 18/01/2012 16723
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16724
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16725
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ازالب موه 18/01/2012 16726
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  رمقلا ةنيدم 30/01/2012 16731
 نيطسلف ليخن ةکرش
 يعارزلا رامثتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  دمحم نيدلا دامع لابيع 18/01/2012 16732
 يسيقلا يمهف ينوع

•  حاتفلادبع يدعس رلوم 31/01/2011 16733
 هفلالش دمحم

•  حاتفلادبع يدعس رلوم 06/02/2011 16736
 هفلالش دمحم

•  تاجتنمل ءايضلا ةکرش ءايضلا 24/11/2010 16752
 نابلالا

•

•  ريو توف روماه 18/10/2010 16793
 ريمس ةسسؤم
 ىسوم ىفطصم
 هروفرف

•
•

•  سمشلا ةکرش يب س 20/02/2011 16806
 ةيبطلا داوملل ةيراجتلا

•  ديمحلا دبع يرسي تاسمل 18/01/2012 16807
 ةشتنلا دمحا

•  يوارصقلا ةکرش ويوت 06/02/2011 16809
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  وکبان 18/01/2012 16820
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 تاليافوربلاو

•  نيال تفوس ةکرش نيال يباه 18/01/2012 16827
 ةعانصلاو ةراجتلل

•  نيال تفوس ةکرش الايد 18/01/2012 16828
 ةعانصلاو ةراجتلل

•  رمقلا يداو رومت 07/04/2013 16859
 فيرلا ةکرش
 قيوستلاو رامثتسالل
 ةمهاسملل يعارزلا
 ةيصوصخلا

•  لاکيديم سوينيسيرف 30/03/2011 16861
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16862
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16863
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16864
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 04/04/2011 16865
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  ستيد يلاف نووم 07/04/2013 16895
 فيرلا ةکرش
 قيوستلاو رامثتسالل
 ةمهاسملل يعارزلا
 ةيصوصخلا

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16675
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16677
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16678
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16679
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16680
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16695
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16696
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16697
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16698
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16699
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16700
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16702
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16703
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  يب ما يج لوب در ةمسر عم لوب در 18/01/2012 16714
 شتا

•  ينارهزلا ةکرش ةمسر عم ليسود 06/02/2011 16811
 ةيراجتلا

•  ينارهزلا ةکرش ةمسر عم ليسود 07/02/2011 16812
 ةيراجتلا

•
•

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16848
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16850
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16851
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16852
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 20/02/2011 16855
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيز ارتسا 20/02/2011 16856
•

•  ةوالحلل دمعلا 24/04/2011 16910
 ةمسر عم رکاکسلاو

 دمحم يحبر مصتعم
 دمعلا

•  ةراجتل رخافلا ةکرش ودوف 04/10/2010 16922
 .م.م.ذ تالاکولاو غبتلا

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16923
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16924
•  يس لأ يب رفلينوي زيللاو 12/10/2002 3836
•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16849

 يبآ اکينيزارتسأ لووأ
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لسلسملا ديدجتلا ءاهتنا خيرات ةمالعلا مقر كلاملا مسا ةمالعلا

•  زوجيوج 17/10/2002 1317
 يا سا زوغويغ
 سيوس
 تفاشللسجنتکا

•  زوغويغ 17/10/2002 1318
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  زوغويغ 17/10/2002 1319
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  ينبموک دنا يدراکب هروص 21/09/2002 3763
 دتمل

•  ونارتيس وکسيسنارف ونازنيس 21/09/2002 3766
 هيا يب سا هيا يس

•  ونارتيس وکسيسنارف ننوزنيس 21/09/2002 3767
 هيا يب سا هيا يس

•  ونارتيس وکسيسنارف ونازنيس 21/09/2002 3768
 هيا يب سا هيا يس

•  نوسنوج دنأ نسنوج تيسنيت 03/10/2002 3775
•  نوسنوج دنأ نسنوج نورانويتس 03/10/2002 3777
•  نوسنوج دنأ نسنوج لانامسيه 03/10/2002 3782
•
•  نوسنوج دنأ نسنوج دياسلويبرب 03/10/2002 3787
•  نوسنوج دنأ نسنوج تسيليس يارت 03/10/2002 3790
•  نوسنوج دنأ نسنوج لوسيماغريا 03/10/2002 3794
•  نوسنوج دنأ نسنوج لامريفولف 03/10/2002 3797
•  نوسنوج دنأ نسنوج نيلسيس - وثوا 03/10/2002 3799
•  نوسنوج دنأ نسنوج ينوسيفيب 03/10/2002 3801

•  تيرکورب 03/10/2002 3803
 دنا نوسنهوج
 وين ( نوسنهوج
 ) نشيربروک يسريج

•  لايريفيب 03/10/2002 3804
 دنا نوسنهوج
 وين ( نوسنهوج
 ) نشيربروک يسريج

•  نوسنوج دنأ نسنوج ميتسيس 03/10/2002 3807
•  نوسنوج & نوسنوج ليرافيب ونيج 03/10/2002 3809
•  رواش دمحم يدمح يهش ءيش لک تالحم 03/10/2002 3811

 هدالواو
•  اکيديم هيا يت سا هيا ناسکوا 07/10/2002 3815

 تفاشيليسيجينيتکا
•  دنلريآ وجايد براه 08/10/2002 3818
•  دنلريآ وجايد سيسيسيوج 08/10/2016 3819
•  دنلريآ ويجايد راعش 08/10/2002 3820
•  دنلريا وغييد ريبيلاک 08/10/2002 3821
•  يف يب زدنارب وغايد زليب 09/10/2002 3823
•  يف يب زدنارب وغايد بوک 1 ربمن سيمميب 09/10/2002 3824
•  يف يب زدنارب وغايد لبميد 09/10/2002 3825
•  يف يب زدنارب وغايد جياه 09/10/2002 3826
•  يف يب زدنارب وغايد 69 تاف 09/10/2002 3827
•  يس لأ يب رفلينوي وتينروک 12/10/2002 3834
•  نشيروبروک غنيريش يد سا ما 12/10/2002 3835
•  يب هيا يولبا اسا يلاي 28/11/2002 553
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16927
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16928
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 07/12/2016 16930
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16931
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16932
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16933
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 18/01/2012 16934
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 18/01/2012 16935
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 14/10/2012 16936
•  سلبان ةايح ةکرش سدقلا ةايح 18/01/2012 16937
•  سلبان ةايح ةکرش سدقلا ةايح 18/01/2012 16938
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16940
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16941
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16942

•  راراس 17/04/2011 16953
 ليتسکت مّيج راراس
 تراکيت يف ياناس
 يتکريش مينونأ

•  راراس فراس 03/04/2011 16954
 ليتسکت مّيج راراس
 تراکيت يف ياناس
 يتکريش مينونأ

•  دمحم دايز دمحم يباجلا رصق 14/02/2016 16955
 يباجلا

•  .يس .وا .سا ةکرش يم- وت 21/12/2016 16957
 ليمجتلل

•  وبا دمحم رمع يلع وسورک 01/11/2012 16963
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع ورجين 14/10/2012 16965
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع ترانريب 14/10/2012 16967
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع كرام كالب 14/10/2012 16968
 نويط

•  جزاط 11/10/2011 16975
 ةعومجم ةکرش
 ةيراجتلا قورشلا
 ةيرامثتسالا

•  ةمسر عم ةعلقلا 24/04/2011 16976
 ةعلقلا ةکرش
 ةيلاملا تاراشتسالل
 م م ش

•  تابيطلا ةنيدم ةکرش تابيطلا ةنيدم 18/04/2011 16978
•  وبا دمحم رمع يلع مووز 14/10/2012 16979

 نويط
•  وبا دمحم رمع يلع وکوک 14/10/2012 16982

 نويط

•  ياه ميات يکيمزيک 14/12/2016 16983
 ياه

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  يبيرک ميات يکيمزيک 14/12/2016 16984
 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  ميات يکيمزيک 14/12/2016 16985
 لورربوس

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  رفيو ميات يکيمزيک 14/12/2016 16986
 رتسام

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  ناحيرلا ةکرش ناحيرلا 26/09/2010 16988
 يراقعلا رامثتسالل

•

•  لامج ونيلسرم قيفوت رسن ةمسر عم قرشلا 24/04/2011 16992
 ىمعالا قيفوت

•  داوملل ضيابلا ةکرش نکشت يليماف 18/02/2013 16998
 ةيئاذغلا

•  سيروم بيليف ةکرش دنويب روجيلب تنميلراب 14/04/2011 17000
 لراس زدنارب

•

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17002
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17003
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17004
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17005
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17006
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17007
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17008
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17009
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17010
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17011
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17012
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17013
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17014
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17015
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17016
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17017
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17018
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17019
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17020
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17021
 .هيا.سا

•  هوکراشمو يميمتلا هوکراشمو يميمتلا 22/12/2016 17022

•  ةمسر عم لوف نيد 08/11/2010 17025
 ةريمالا ةکرش
 داومل نيلودجمو
 ةراجتلاو ليمجتلا
 ةماعلا

•  يفاک رهاسلا ةکرش رهاسلا 07/06/2011 17026
 رامثتسالاو عيزوتلل

•  قداص مظاک قداص ويل 04/09/2011 17027
 طرقنس

•  قداص مظاک قداص سا را سا 29/12/2010 17028
 طرقنس

•  زلانويشتيرتون ايبنالغ ياووردياه 31/12/2016 17030
 دتيميل )دنلريإ(

•  عم ميلس يليفيس 20/03/2013 17031
 مسر

 زلانويشتيرتون ايبنالغ
 دتيميل )دنلريإ(

•  يبيبناک 05/07/2012 19981
 ميتيکوت سکيتنوا
 يف ييناس يريلنوروا
 مينونا تيراکيت
 يتيکريس

•  دتيميل كبويد نوسنور 04/01/2003 1331
•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3970

 تيسوسا

•  يب شتا 16/12/2002 3971
 تيلويه يب شتا
 لا لا بورغ دراکاب
 .يس

•  يب شتا 16/12/2002 3973
 تيلويه يب شتا
 لا لا بورغ دراکاب
 .يس

•  ميلاسوريج لامورفيم لامورفيم 21/12/2002 3987
 ديتيل , سايرتسادنا

•  ملازورج لامورفيم لامورفيم +راعش 21/12/2002 3988
 يد يت لا زيرتسادنا

•  با نفس 21/12/2002 3992

 تيرتسنوک اذ
 جنروتکافوينام
 دنالريا فا ينابموک
 زا جنديرت وسلا (
 با -نفيس
 ) لانشانرتنا

•  ةبلع ةروص 02/01/2003 4010
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  ةبلع ةروص 02/01/2003 4014
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  يفيل ديفيد رکروک 02/01/2003 4015

•  وکبان 04/01/2003 4023
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 ع.م.ش تاليفربلاو

•  لابولا 04/01/2003 4024
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 ع.م.ش تاليفربلاو

• 4028 14/01/2003 
 ةيبرعلا بتاکملا
 ةينوناقلا تامدخلل
 ) لبيإ (

 تامدخلل ةلازغ وبا
 ةدودحملا ةينوناقلا

•
•
•  يئ س مورتنوف يمورتنوف 24/01/2003 4037
•  يموراتنوف 24/01/2003 4038

•  ستبوت 11/12/2002 4039
 ما يج ابوروي اتيلم
 هيک .وک دنآ شتا يب
 .يج

•  نايدهي ناد يوب سکا 24/01/2003 4045

•  لوجنيلورتن 24/12/2002 4058
 بماکسوب -لهوب يج
 دنا اه هيب ما هيغ
 ينابموک

•  لوبوسکال 29/01/2003 4060
 - لهوب .يج
 هيب ما هيغ بماکسوب
 ينابموک دنا اه

• 4063 29/01/2003 
 ةيربعلا ةغللاب ينص
 لکش ىلع ةمسر عم
 سمش

 ياورصقلا ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ياورصقلا ةکرش شونرک 29/01/2003 4064
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ياورصقلا ةکرش دجام نتباک 29/01/2003 4065
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3969
تيسوسا

•  ياورصقلا ةکرش زلجويب زلجياب 29/01/2003 4066
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3942
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3945
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3946
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3947
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3948
 يس لا يب زيرتسدنا

•  يا يس يا 04/12/2002 3951
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  يا يس يا 04/12/2002 3952
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3955
 يس لا يب زيرتسدنا

•  نوتليه 04/12/2002 3957
 ناکريما شتيرب
 )سدنارب( وکابوت
 دتميل

•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3969
 تيسوسا

•  يا يس يا 04/12/2002 3935
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3939
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3940
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3941
 يس لا يب زيرتسدنا

•  فود يفاد ونيز فود يفاد 02/02/2002 3228
 .هيا.سا

•  نوفأ 03/02/2003 4073
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوفأ 03/02/2003 4074
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوفأ 03/02/2003 4075
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوترک 03/02/2003 4077
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  نوتلاک 03/02/2003 4080
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  يج يأ ريلميد هروص 03/02/2003 4084
•  يج يأ ريلميد زنيب سديسرم 03/02/2003 4085
•  يج يأ ريلميد هروص 03/02/2003 4086
•  زغناغيليتيب يأ رأ يأ تيشنکاب 08/02/2003 4087

 شتا يب ما يج
•  ىندالا قرشلا ةکرش يفاص 13/02/1996 4091

 م.خ.مةراجتلل
•  سيروم بيليف ةکرش ما لا 17/02/2003 4103

 .أ.س تکدورب
•  سا يس شتا ما تفوم 11/03/2003 4124

•  يورسيف 11/03/2003 4126
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•

•  الوکيرجا لارتنس يبراک 11/03/2003 4129
 لا , سا , يفوب

•  الوکيرجا لارتنس يفوب 11/03/2003 4130
 لا , سا , يفوب

•  فيلوملاب - تيجلوک رکارب نيکس 19/03/2003 4134
 ينبمک

•  فيلوملاب - تيجلوک كيجام يبيب 19/03/2003 4135
 ينبمک

•

•  سا وي تنسول-لتاکلا تنسول 26/03/2003 4144
 .كنيا يا

•

•  سا وي تنسول-لتاکلا ةروص 26/03/2003 4146
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا ةروص 09/09/2000 4147
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا زجولنکت تنسول 26/03/2003 4148
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا زجولنکت تنسول 26/03/2003 4149
 .كنيا يا

•  يسابما 25/10/2002 3865
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  شورال نامفوه.ف شتور 29/10/2002 3868
 يج . هيا

•  فوا وکابوت ليهناد ليهناد 30/10/2002 3875
 ديتيميل ندنل

•  ليبوم نوسکإ نوسکا 31/10/2002 3876
 نشيروبروک

•  سيراب ةيذحا عنصم 31/10/2002 3882
 ةمسر عم

 سيراب جرب ةکرش
 ةيذحالا ةعانصل
 ةدودحملا ةمهاسملا

•  يا يب سا رامليج وتنس 11/11/2002 3886
•  يا يب سا رامليج وتنيس 11/11/2002 3888
•  تسيفنيميس سيا تروبس 11/11/2002 3896

 يف. يب ستنمتسفنا
•  تسيفنيميس يناريج 11/11/2002 3897

 يف. يب ستنمتسفنا

•  تايف 18/11/2002 3903
 غنينتکرام بورغ تايف
 تيروبروک دنا
 نشيکينويموک
 .هيا.يب.سا

•  يشمت كعباصا عد 18/11/2002 3911
 كناکم

 سيکاب ندلوج
 يد يت لا زنشيکيلباب

•  سيکاب ندلوج ةيبهذلا تاحفصلا 18/11/2002 3912
 يد يت لا زنشيکيلباب

•  لانويشانرتنإ ليهناد 18/11/2002 3913
 تيال

 فوا وکابوت لهناد
 دتيمل ندنل

•  فوا وکابوت لهناد ليهناد 18/11/2002 3914
 دتيمل ندنل

•  لتيمنيزرا نيتياسيد نياتسيد 28/11/2002 3931
 اه هيب ما ةيغ

•  لتيمنيزرا نيتياسيد ليفاروا 28/11/2002 3932
 اه هيب ما ةيغ

•  ميرک 25/11/2002 5310
 سيروم بيليف
 /.يف.يب تنمتسفنإ
 ندرالا

•  سالب سالاب 28/11/2002 5311
 سيروم بيليف
 /.يف.يب تنمتسفنإ
 ندرالا

•  رفصالا مقرلا 18/01/2012 16745
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم لوک ولي 18/09/2011 16746
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  رفصالا لاصتالا 18/01/2012 16747
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  رفصالا مقرلا 18/01/2012 16748
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم لوک ولي 18/09/2011 16749
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  اراهونام .يت يب صاخ لکشب يسايام 18/01/2012 16778
 يرسا

•  - ةرقبلا ةروص 31/01/2011 16790
 يتلولقب

 ةراجتلل رانيبلا ةکرش
 ةماعلا

•
•

•  )راعش( نفس يج 03/05/2011 16888
 ناولالاب

 ستنمتسفنا نفس يج
 دتميل يت يف يب

•  سلطأ 31/01/2011 16741
 سلطا ةعومجم ةکرش
 ةمهاسملا رامثتسالل
 ةدودحملا ةيصوصخلا

•  رفصالا لاصتالا 18/01/2012 16742
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم ربمن ولي 18/01/2012 16743
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم ربمن ولي 18/01/2012 16744
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم انول 18/01/2012 16838
 ةريمالا ةکرش
 داومل نيلودجمو
 ةراجتلاو ليمجتلا
 ةماعلا

•  وت رکوس سکام ربوس 31/01/2011 16841
 سکامربوس
 لانوشانرتنإ
 .يت .لإ ،يت.يف.يب
 يد

•  رکوس سکام ربوس 31/01/2011 16842
 سکامربوس
 لانوشانرتنإ
 .يت .لإ ،يت.يف.يب
 يد

•  ذيو تيلوکوج زدووم 31/01/2011 16843
 كليم

 ةيسنوتلا ةکرشلا
 تايولحلا ةعانصل

•  ذيو تيلوکوج زدووم 31/01/2011 16844
 تنليزاه

 ةيسنوتلا ةکرشلا
 تايولحلا ةعانصل

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيز ارتسا 20/02/2011 16857
•

• 16659 23/09/2010 
 توصلا ةجوم ةمسر
 ةلعش لکش ىلع ةنولم
 ران

 .كنيا ،وکيسبيب

• 16660 23/09/2010 
 توصلا ةجوم ةمسر
 ةلعش لکش ىلع ةنولم
 ران

 .كنيا ،وکيسبيب

•  رامثتسالل ويک ةکرش راعش عم نياف وث 18/01/2012 16661
•  رامثتسالل ويک ةکرش راعش عم يبسيرک 18/01/2012 16662

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16674
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16676
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16681
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  سويروک فيال 03/10/2010 16689
 كروتين يس يج نأ
 لأ لأ ،لانويشانرتنإ
 يس

•  لبقتسملا ةکرش يب يا فا 18/02/2013 16690
 ةيندعملا بيبانالل

•  بلعل ةيلهالا ةکرشلا ةيلهالا 27/02/2012 16691
 نوترکلا

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16701
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  وکسمج 02/11/2011 16708
 ةراجتلل جارسلا ةکرش
 ةيداعلا رامثتسالاو
 ةماعلا

•  ميعن دمحم ةکرش اربوک 18/01/2012 16710
 ةدالواو

•  دماح ريسيت لساب كووه 18/01/2012 16711
 ليعامسا

•  يوارصقلا ةکرش سکيم يليماف 16/05/2011 16718
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ليو 18/01/2012 16719
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16720
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16721
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16722
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  يوارصقلا ةکرش ويوت 06/02/2011 16808
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  كابمتلل ةساملا ةکرش يلصألا ةساملا كابمت 13/01/2011 16821

•  ةمسر عم ءارهزلا 21/04/2011 16840
 ءارهزلا عنصم ةکرش
 ةيئاذغلا داوملل
 بارشلاو

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16847
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  )راعش( نفس يج 03/05/2011 16891
 ناولالاب

 ستنمتسفنا نفس يج
 دتميل يت يف يب

•  قيفوت مظاک ناورم يبينقا 19/04/2011 16892
 يبينقا

•  دمحا ربج هللا دبع يدالب روهز 07/03/2012 16894
 بوجر

•  اضوم اتلأ 18/01/2012 16901
 سومزوک ةکرش
 تاينورتکلالل
 ةراجتلاو رامثتساالاو
 ةماعلا

•

•  عم يمالسالا يجيلخلا 16/12/2009 16995
 ةمسر

 يراجتلا جيلخلا كنب
 ةکرش )يجيلخلا(
 ةماع ةمهاسم ةيرطق

•  كرالک يلرابميک سکنيلک 16/10/2002 3851
 يس نأ يآ دياودلرو

•  لبانسلا 18/10/2002 3854
 ةسسؤم ةکرش
 داوملا جاتنال لبانسلا
 ةيئاذغلا

•  نيلازغلا 22/10/2002 3861
 تويزلا عناصم ةکرش
 ةيندرالا ةيتابنلا
 ةدودحملا ةهاسملا

•  دريب ولب 25/11/2002 5312
 ناخدلا ةکرش
 ةيلودلا رئاجسلاو
 ةماعلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  فورخلا 01/12/2002 5796
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  بوت بوت 22/12/2002 5797
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ناوخا يناولح 01/12/2002 5798
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ناوخا يناولح 01/12/2002 5802
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  زيفمک 01/12/2002 5806
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ةولحلا 22/12/2002 5808
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  دمحم لالب ديسلا سکيم ياه 28/09/2010 16692
 يومحلا

•  ليو 18/01/2012 16723
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16724
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16725
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ازالب موه 18/01/2012 16726
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  رمقلا ةنيدم 30/01/2012 16731
 نيطسلف ليخن ةکرش
 يعارزلا رامثتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  دمحم نيدلا دامع لابيع 18/01/2012 16732
 يسيقلا يمهف ينوع

•  حاتفلادبع يدعس رلوم 31/01/2011 16733
 هفلالش دمحم

•  حاتفلادبع يدعس رلوم 06/02/2011 16736
 هفلالش دمحم

•  تاجتنمل ءايضلا ةکرش ءايضلا 24/11/2010 16752
 نابلالا

•

•  ريو توف روماه 18/10/2010 16793
 ريمس ةسسؤم
 ىسوم ىفطصم
 هروفرف

•
•

•  سمشلا ةکرش يب س 20/02/2011 16806
 ةيبطلا داوملل ةيراجتلا

•  ديمحلا دبع يرسي تاسمل 18/01/2012 16807
 ةشتنلا دمحا

•  يوارصقلا ةکرش ويوت 06/02/2011 16809
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  وکبان 18/01/2012 16820
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 تاليافوربلاو

•  نيال تفوس ةکرش نيال يباه 18/01/2012 16827
 ةعانصلاو ةراجتلل

•  نيال تفوس ةکرش الايد 18/01/2012 16828
 ةعانصلاو ةراجتلل

•  رمقلا يداو رومت 07/04/2013 16859
 فيرلا ةکرش
 قيوستلاو رامثتسالل
 ةمهاسملل يعارزلا
 ةيصوصخلا

•  لاکيديم سوينيسيرف 30/03/2011 16861
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16862
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16863
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16864
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 04/04/2011 16865
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  ستيد يلاف نووم 07/04/2013 16895
 فيرلا ةکرش
 قيوستلاو رامثتسالل
 ةمهاسملل يعارزلا
 ةيصوصخلا

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16675
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16677
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16678
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16679
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16680
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16695
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16696
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16697
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16698
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16699
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16700
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16702
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16703
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  يب ما يج لوب در ةمسر عم لوب در 18/01/2012 16714
 شتا

•  ينارهزلا ةکرش ةمسر عم ليسود 06/02/2011 16811
 ةيراجتلا

•  ينارهزلا ةکرش ةمسر عم ليسود 07/02/2011 16812
 ةيراجتلا

•
•

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16848
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16850
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16851
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16852
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 20/02/2011 16855
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيز ارتسا 20/02/2011 16856
•

•  ةوالحلل دمعلا 24/04/2011 16910
 ةمسر عم رکاکسلاو

 دمحم يحبر مصتعم
 دمعلا

•  ةراجتل رخافلا ةکرش ودوف 04/10/2010 16922
 .م.م.ذ تالاکولاو غبتلا

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16923
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16924
•  يس لأ يب رفلينوي زيللاو 12/10/2002 3836
•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16849

 يبآ اکينيزارتسأ لووأ
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لسلسملا ديدجتلا ءاهتنا خيرات ةمالعلا مقر كلاملا مسا ةمالعلا

•  زوجيوج 17/10/2002 1317
 يا سا زوغويغ
 سيوس
 تفاشللسجنتکا

•  زوغويغ 17/10/2002 1318
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  زوغويغ 17/10/2002 1319
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  ينبموک دنا يدراکب هروص 21/09/2002 3763
 دتمل

•  ونارتيس وکسيسنارف ونازنيس 21/09/2002 3766
 هيا يب سا هيا يس

•  ونارتيس وکسيسنارف ننوزنيس 21/09/2002 3767
 هيا يب سا هيا يس

•  ونارتيس وکسيسنارف ونازنيس 21/09/2002 3768
 هيا يب سا هيا يس

•  نوسنوج دنأ نسنوج تيسنيت 03/10/2002 3775
•  نوسنوج دنأ نسنوج نورانويتس 03/10/2002 3777
•  نوسنوج دنأ نسنوج لانامسيه 03/10/2002 3782
•
•  نوسنوج دنأ نسنوج دياسلويبرب 03/10/2002 3787
•  نوسنوج دنأ نسنوج تسيليس يارت 03/10/2002 3790
•  نوسنوج دنأ نسنوج لوسيماغريا 03/10/2002 3794
•  نوسنوج دنأ نسنوج لامريفولف 03/10/2002 3797
•  نوسنوج دنأ نسنوج نيلسيس - وثوا 03/10/2002 3799
•  نوسنوج دنأ نسنوج ينوسيفيب 03/10/2002 3801

•  تيرکورب 03/10/2002 3803
 دنا نوسنهوج
 وين ( نوسنهوج
 ) نشيربروک يسريج

•  لايريفيب 03/10/2002 3804
 دنا نوسنهوج
 وين ( نوسنهوج
 ) نشيربروک يسريج

•  نوسنوج دنأ نسنوج ميتسيس 03/10/2002 3807
•  نوسنوج & نوسنوج ليرافيب ونيج 03/10/2002 3809
•  رواش دمحم يدمح يهش ءيش لک تالحم 03/10/2002 3811

 هدالواو
•  اکيديم هيا يت سا هيا ناسکوا 07/10/2002 3815

 تفاشيليسيجينيتکا
•  دنلريآ وجايد براه 08/10/2002 3818
•  دنلريآ وجايد سيسيسيوج 08/10/2016 3819
•  دنلريآ ويجايد راعش 08/10/2002 3820
•  دنلريا وغييد ريبيلاک 08/10/2002 3821
•  يف يب زدنارب وغايد زليب 09/10/2002 3823
•  يف يب زدنارب وغايد بوک 1 ربمن سيمميب 09/10/2002 3824
•  يف يب زدنارب وغايد لبميد 09/10/2002 3825
•  يف يب زدنارب وغايد جياه 09/10/2002 3826
•  يف يب زدنارب وغايد 69 تاف 09/10/2002 3827
•  يس لأ يب رفلينوي وتينروک 12/10/2002 3834
•  نشيروبروک غنيريش يد سا ما 12/10/2002 3835
•  يب هيا يولبا اسا يلاي 28/11/2002 553
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16927
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16928
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 07/12/2016 16930
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16931
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16932
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16933
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 18/01/2012 16934
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 18/01/2012 16935
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 14/10/2012 16936
•  سلبان ةايح ةکرش سدقلا ةايح 18/01/2012 16937
•  سلبان ةايح ةکرش سدقلا ةايح 18/01/2012 16938
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16940
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16941
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16942

•  راراس 17/04/2011 16953
 ليتسکت مّيج راراس
 تراکيت يف ياناس
 يتکريش مينونأ

•  راراس فراس 03/04/2011 16954
 ليتسکت مّيج راراس
 تراکيت يف ياناس
 يتکريش مينونأ

•  دمحم دايز دمحم يباجلا رصق 14/02/2016 16955
 يباجلا

•  .يس .وا .سا ةکرش يم- وت 21/12/2016 16957
 ليمجتلل

•  وبا دمحم رمع يلع وسورک 01/11/2012 16963
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع ورجين 14/10/2012 16965
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع ترانريب 14/10/2012 16967
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع كرام كالب 14/10/2012 16968
 نويط

•  جزاط 11/10/2011 16975
 ةعومجم ةکرش
 ةيراجتلا قورشلا
 ةيرامثتسالا

•  ةمسر عم ةعلقلا 24/04/2011 16976
 ةعلقلا ةکرش
 ةيلاملا تاراشتسالل
 م م ش

•  تابيطلا ةنيدم ةکرش تابيطلا ةنيدم 18/04/2011 16978
•  وبا دمحم رمع يلع مووز 14/10/2012 16979

 نويط
•  وبا دمحم رمع يلع وکوک 14/10/2012 16982

 نويط

•  ياه ميات يکيمزيک 14/12/2016 16983
 ياه

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  يبيرک ميات يکيمزيک 14/12/2016 16984
 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  ميات يکيمزيک 14/12/2016 16985
 لورربوس

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  رفيو ميات يکيمزيک 14/12/2016 16986
 رتسام

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  ناحيرلا ةکرش ناحيرلا 26/09/2010 16988
 يراقعلا رامثتسالل

•

•  لامج ونيلسرم قيفوت رسن ةمسر عم قرشلا 24/04/2011 16992
 ىمعالا قيفوت

•  داوملل ضيابلا ةکرش نکشت يليماف 18/02/2013 16998
 ةيئاذغلا

•  سيروم بيليف ةکرش دنويب روجيلب تنميلراب 14/04/2011 17000
 لراس زدنارب

•

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17002
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17003
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17004
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17005
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17006
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17007
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17008
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17009
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17010
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17011
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17012
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17013
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17014
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17015
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17016
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17017
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17018
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17019
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17020
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17021
 .هيا.سا

•  هوکراشمو يميمتلا هوکراشمو يميمتلا 22/12/2016 17022

•  ةمسر عم لوف نيد 08/11/2010 17025
 ةريمالا ةکرش
 داومل نيلودجمو
 ةراجتلاو ليمجتلا
 ةماعلا

•  يفاک رهاسلا ةکرش رهاسلا 07/06/2011 17026
 رامثتسالاو عيزوتلل

•  قداص مظاک قداص ويل 04/09/2011 17027
 طرقنس

•  قداص مظاک قداص سا را سا 29/12/2010 17028
 طرقنس

•  زلانويشتيرتون ايبنالغ ياووردياه 31/12/2016 17030
 دتيميل )دنلريإ(

•  عم ميلس يليفيس 20/03/2013 17031
 مسر

 زلانويشتيرتون ايبنالغ
 دتيميل )دنلريإ(

•  يبيبناک 05/07/2012 19981
 ميتيکوت سکيتنوا
 يف ييناس يريلنوروا
 مينونا تيراکيت
 يتيکريس

•  دتيميل كبويد نوسنور 04/01/2003 1331
•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3970

 تيسوسا

•  يب شتا 16/12/2002 3971
 تيلويه يب شتا
 لا لا بورغ دراکاب
 .يس

•  يب شتا 16/12/2002 3973
 تيلويه يب شتا
 لا لا بورغ دراکاب
 .يس

•  ميلاسوريج لامورفيم لامورفيم 21/12/2002 3987
 ديتيل , سايرتسادنا

•  ملازورج لامورفيم لامورفيم +راعش 21/12/2002 3988
 يد يت لا زيرتسادنا

•  با نفس 21/12/2002 3992

 تيرتسنوک اذ
 جنروتکافوينام
 دنالريا فا ينابموک
 زا جنديرت وسلا (
 با -نفيس
 ) لانشانرتنا

•  ةبلع ةروص 02/01/2003 4010
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  ةبلع ةروص 02/01/2003 4014
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  يفيل ديفيد رکروک 02/01/2003 4015

•  وکبان 04/01/2003 4023
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 ع.م.ش تاليفربلاو

•  لابولا 04/01/2003 4024
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 ع.م.ش تاليفربلاو

• 4028 14/01/2003 
 ةيبرعلا بتاکملا
 ةينوناقلا تامدخلل
 ) لبيإ (

 تامدخلل ةلازغ وبا
 ةدودحملا ةينوناقلا

•
•
•  يئ س مورتنوف يمورتنوف 24/01/2003 4037
•  يموراتنوف 24/01/2003 4038

•  ستبوت 11/12/2002 4039
 ما يج ابوروي اتيلم
 هيک .وک دنآ شتا يب
 .يج

•  نايدهي ناد يوب سکا 24/01/2003 4045

•  لوجنيلورتن 24/12/2002 4058
 بماکسوب -لهوب يج
 دنا اه هيب ما هيغ
 ينابموک

•  لوبوسکال 29/01/2003 4060
 - لهوب .يج
 هيب ما هيغ بماکسوب
 ينابموک دنا اه

• 4063 29/01/2003 
 ةيربعلا ةغللاب ينص
 لکش ىلع ةمسر عم
 سمش

 ياورصقلا ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ياورصقلا ةکرش شونرک 29/01/2003 4064
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ياورصقلا ةکرش دجام نتباک 29/01/2003 4065
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3969
تيسوسا

•  ياورصقلا ةکرش زلجويب زلجياب 29/01/2003 4066
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3942
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3945
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3946
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3947
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3948
 يس لا يب زيرتسدنا

•  يا يس يا 04/12/2002 3951
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  يا يس يا 04/12/2002 3952
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3955
 يس لا يب زيرتسدنا

•  نوتليه 04/12/2002 3957
 ناکريما شتيرب
 )سدنارب( وکابوت
 دتميل

•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3969
 تيسوسا

•  يا يس يا 04/12/2002 3935
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3939
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3940
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3941
 يس لا يب زيرتسدنا

•  فود يفاد ونيز فود يفاد 02/02/2002 3228
 .هيا.سا

•  نوفأ 03/02/2003 4073
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوفأ 03/02/2003 4074
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوفأ 03/02/2003 4075
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوترک 03/02/2003 4077
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  نوتلاک 03/02/2003 4080
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  يج يأ ريلميد هروص 03/02/2003 4084
•  يج يأ ريلميد زنيب سديسرم 03/02/2003 4085
•  يج يأ ريلميد هروص 03/02/2003 4086
•  زغناغيليتيب يأ رأ يأ تيشنکاب 08/02/2003 4087

 شتا يب ما يج
•  ىندالا قرشلا ةکرش يفاص 13/02/1996 4091

 م.خ.مةراجتلل
•  سيروم بيليف ةکرش ما لا 17/02/2003 4103

 .أ.س تکدورب
•  سا يس شتا ما تفوم 11/03/2003 4124

•  يورسيف 11/03/2003 4126
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•

•  الوکيرجا لارتنس يبراک 11/03/2003 4129
 لا , سا , يفوب

•  الوکيرجا لارتنس يفوب 11/03/2003 4130
 لا , سا , يفوب

•  فيلوملاب - تيجلوک رکارب نيکس 19/03/2003 4134
 ينبمک

•  فيلوملاب - تيجلوک كيجام يبيب 19/03/2003 4135
 ينبمک

•

•  سا وي تنسول-لتاکلا تنسول 26/03/2003 4144
 .كنيا يا

•

•  سا وي تنسول-لتاکلا ةروص 26/03/2003 4146
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا ةروص 09/09/2000 4147
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا زجولنکت تنسول 26/03/2003 4148
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا زجولنکت تنسول 26/03/2003 4149
 .كنيا يا

•  يسابما 25/10/2002 3865
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  شورال نامفوه.ف شتور 29/10/2002 3868
 يج . هيا

•  فوا وکابوت ليهناد ليهناد 30/10/2002 3875
 ديتيميل ندنل

•  ليبوم نوسکإ نوسکا 31/10/2002 3876
 نشيروبروک

•  سيراب ةيذحا عنصم 31/10/2002 3882
 ةمسر عم

 سيراب جرب ةکرش
 ةيذحالا ةعانصل
 ةدودحملا ةمهاسملا

•  يا يب سا رامليج وتنس 11/11/2002 3886
•  يا يب سا رامليج وتنيس 11/11/2002 3888
•  تسيفنيميس سيا تروبس 11/11/2002 3896

 يف. يب ستنمتسفنا
•  تسيفنيميس يناريج 11/11/2002 3897

 يف. يب ستنمتسفنا

•  تايف 18/11/2002 3903
 غنينتکرام بورغ تايف
 تيروبروک دنا
 نشيکينويموک
 .هيا.يب.سا

•  يشمت كعباصا عد 18/11/2002 3911
 كناکم

 سيکاب ندلوج
 يد يت لا زنشيکيلباب

•  سيکاب ندلوج ةيبهذلا تاحفصلا 18/11/2002 3912
 يد يت لا زنشيکيلباب

•  لانويشانرتنإ ليهناد 18/11/2002 3913
 تيال

 فوا وکابوت لهناد
 دتيمل ندنل

•  فوا وکابوت لهناد ليهناد 18/11/2002 3914
 دتيمل ندنل

•  لتيمنيزرا نيتياسيد نياتسيد 28/11/2002 3931
 اه هيب ما ةيغ

•  لتيمنيزرا نيتياسيد ليفاروا 28/11/2002 3932
 اه هيب ما ةيغ

•  ميرک 25/11/2002 5310
 سيروم بيليف
 /.يف.يب تنمتسفنإ
 ندرالا

•  سالب سالاب 28/11/2002 5311
 سيروم بيليف
 /.يف.يب تنمتسفنإ
 ندرالا

•  رفصالا مقرلا 18/01/2012 16745
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم لوک ولي 18/09/2011 16746
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  رفصالا لاصتالا 18/01/2012 16747
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  رفصالا مقرلا 18/01/2012 16748
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم لوک ولي 18/09/2011 16749
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  اراهونام .يت يب صاخ لکشب يسايام 18/01/2012 16778
 يرسا

•  - ةرقبلا ةروص 31/01/2011 16790
 يتلولقب

 ةراجتلل رانيبلا ةکرش
 ةماعلا

•
•

•  )راعش( نفس يج 03/05/2011 16888
 ناولالاب

 ستنمتسفنا نفس يج
 دتميل يت يف يب

•  سلطأ 31/01/2011 16741
 سلطا ةعومجم ةکرش
 ةمهاسملا رامثتسالل
 ةدودحملا ةيصوصخلا

•  رفصالا لاصتالا 18/01/2012 16742
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم ربمن ولي 18/01/2012 16743
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم ربمن ولي 18/01/2012 16744
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم انول 18/01/2012 16838
 ةريمالا ةکرش
 داومل نيلودجمو
 ةراجتلاو ليمجتلا
 ةماعلا

•  وت رکوس سکام ربوس 31/01/2011 16841
 سکامربوس
 لانوشانرتنإ
 .يت .لإ ،يت.يف.يب
 يد

•  رکوس سکام ربوس 31/01/2011 16842
 سکامربوس
 لانوشانرتنإ
 .يت .لإ ،يت.يف.يب
 يد

•  ذيو تيلوکوج زدووم 31/01/2011 16843
 كليم

 ةيسنوتلا ةکرشلا
 تايولحلا ةعانصل

•  ذيو تيلوکوج زدووم 31/01/2011 16844
 تنليزاه

 ةيسنوتلا ةکرشلا
 تايولحلا ةعانصل

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيز ارتسا 20/02/2011 16857
•

• 16659 23/09/2010 
 توصلا ةجوم ةمسر
 ةلعش لکش ىلع ةنولم
 ران

 .كنيا ،وکيسبيب

• 16660 23/09/2010 
 توصلا ةجوم ةمسر
 ةلعش لکش ىلع ةنولم
 ران

 .كنيا ،وکيسبيب

•  رامثتسالل ويک ةکرش راعش عم نياف وث 18/01/2012 16661
•  رامثتسالل ويک ةکرش راعش عم يبسيرک 18/01/2012 16662

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16674
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16676
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16681
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  سويروک فيال 03/10/2010 16689
 كروتين يس يج نأ
 لأ لأ ،لانويشانرتنإ
 يس

•  لبقتسملا ةکرش يب يا فا 18/02/2013 16690
 ةيندعملا بيبانالل

•  بلعل ةيلهالا ةکرشلا ةيلهالا 27/02/2012 16691
 نوترکلا

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16701
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  وکسمج 02/11/2011 16708
 ةراجتلل جارسلا ةکرش
 ةيداعلا رامثتسالاو
 ةماعلا

•  ميعن دمحم ةکرش اربوک 18/01/2012 16710
 ةدالواو

•  دماح ريسيت لساب كووه 18/01/2012 16711
 ليعامسا

•  يوارصقلا ةکرش سکيم يليماف 16/05/2011 16718
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ليو 18/01/2012 16719
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16720
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16721
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16722
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  يوارصقلا ةکرش ويوت 06/02/2011 16808
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  كابمتلل ةساملا ةکرش يلصألا ةساملا كابمت 13/01/2011 16821

•  ةمسر عم ءارهزلا 21/04/2011 16840
 ءارهزلا عنصم ةکرش
 ةيئاذغلا داوملل
 بارشلاو

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16847
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  )راعش( نفس يج 03/05/2011 16891
 ناولالاب

 ستنمتسفنا نفس يج
 دتميل يت يف يب

•  قيفوت مظاک ناورم يبينقا 19/04/2011 16892
 يبينقا

•  دمحا ربج هللا دبع يدالب روهز 07/03/2012 16894
 بوجر

•  اضوم اتلأ 18/01/2012 16901
 سومزوک ةکرش
 تاينورتکلالل
 ةراجتلاو رامثتساالاو
 ةماعلا

•

•  عم يمالسالا يجيلخلا 16/12/2009 16995
 ةمسر

 يراجتلا جيلخلا كنب
 ةکرش )يجيلخلا(
 ةماع ةمهاسم ةيرطق

•  كرالک يلرابميک سکنيلک 16/10/2002 3851
 يس نأ يآ دياودلرو

•  لبانسلا 18/10/2002 3854
 ةسسؤم ةکرش
 داوملا جاتنال لبانسلا
 ةيئاذغلا

•  نيلازغلا 22/10/2002 3861
 تويزلا عناصم ةکرش
 ةيندرالا ةيتابنلا
 ةدودحملا ةهاسملا

•  دريب ولب 25/11/2002 5312
 ناخدلا ةکرش
 ةيلودلا رئاجسلاو
 ةماعلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  فورخلا 01/12/2002 5796
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  بوت بوت 22/12/2002 5797
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ناوخا يناولح 01/12/2002 5798
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ناوخا يناولح 01/12/2002 5802
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  زيفمک 01/12/2002 5806
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ةولحلا 22/12/2002 5808
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  دمحم لالب ديسلا سکيم ياه 28/09/2010 16692
 يومحلا

•  ليو 18/01/2012 16723
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16724
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16725
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ازالب موه 18/01/2012 16726
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  رمقلا ةنيدم 30/01/2012 16731
 نيطسلف ليخن ةکرش
 يعارزلا رامثتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  دمحم نيدلا دامع لابيع 18/01/2012 16732
 يسيقلا يمهف ينوع

•  حاتفلادبع يدعس رلوم 31/01/2011 16733
 هفلالش دمحم

•  حاتفلادبع يدعس رلوم 06/02/2011 16736
 هفلالش دمحم

•  تاجتنمل ءايضلا ةکرش ءايضلا 24/11/2010 16752
 نابلالا

•

•  ريو توف روماه 18/10/2010 16793
 ريمس ةسسؤم
 ىسوم ىفطصم
 هروفرف

•
•

•  سمشلا ةکرش يب س 20/02/2011 16806
 ةيبطلا داوملل ةيراجتلا

•  ديمحلا دبع يرسي تاسمل 18/01/2012 16807
 ةشتنلا دمحا

•  يوارصقلا ةکرش ويوت 06/02/2011 16809
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  وکبان 18/01/2012 16820
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 تاليافوربلاو

•  نيال تفوس ةکرش نيال يباه 18/01/2012 16827
 ةعانصلاو ةراجتلل

•  نيال تفوس ةکرش الايد 18/01/2012 16828
 ةعانصلاو ةراجتلل

•  رمقلا يداو رومت 07/04/2013 16859
 فيرلا ةکرش
 قيوستلاو رامثتسالل
 ةمهاسملل يعارزلا
 ةيصوصخلا

•  لاکيديم سوينيسيرف 30/03/2011 16861
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16862
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16863
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16864
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 04/04/2011 16865
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  ستيد يلاف نووم 07/04/2013 16895
 فيرلا ةکرش
 قيوستلاو رامثتسالل
 ةمهاسملل يعارزلا
 ةيصوصخلا

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16675
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16677
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16678
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16679
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16680
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16695
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16696
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16697
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16698
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16699
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16700
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16702
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16703
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  يب ما يج لوب در ةمسر عم لوب در 18/01/2012 16714
 شتا

•  ينارهزلا ةکرش ةمسر عم ليسود 06/02/2011 16811
 ةيراجتلا

•  ينارهزلا ةکرش ةمسر عم ليسود 07/02/2011 16812
 ةيراجتلا

•
•

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16848
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16850
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16851
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16852
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 20/02/2011 16855
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيز ارتسا 20/02/2011 16856
•

•  ةوالحلل دمعلا 24/04/2011 16910
 ةمسر عم رکاکسلاو

 دمحم يحبر مصتعم
 دمعلا

•  ةراجتل رخافلا ةکرش ودوف 04/10/2010 16922
 .م.م.ذ تالاکولاو غبتلا

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16923
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16924
•  يس لأ يب رفلينوي زيللاو 12/10/2002 3836
•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16849

 يبآ اکينيزارتسأ لووأ
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لسلسملا ديدجتلا ءاهتنا خيرات ةمالعلا مقر كلاملا مسا ةمالعلا

•  زوجيوج 17/10/2002 1317
 يا سا زوغويغ
 سيوس
 تفاشللسجنتکا

•  زوغويغ 17/10/2002 1318
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  زوغويغ 17/10/2002 1319
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  ينبموک دنا يدراکب هروص 21/09/2002 3763
 دتمل

•  ونارتيس وکسيسنارف ونازنيس 21/09/2002 3766
 هيا يب سا هيا يس

•  ونارتيس وکسيسنارف ننوزنيس 21/09/2002 3767
 هيا يب سا هيا يس

•  ونارتيس وکسيسنارف ونازنيس 21/09/2002 3768
 هيا يب سا هيا يس

•  نوسنوج دنأ نسنوج تيسنيت 03/10/2002 3775
•  نوسنوج دنأ نسنوج نورانويتس 03/10/2002 3777
•  نوسنوج دنأ نسنوج لانامسيه 03/10/2002 3782
•
•  نوسنوج دنأ نسنوج دياسلويبرب 03/10/2002 3787
•  نوسنوج دنأ نسنوج تسيليس يارت 03/10/2002 3790
•  نوسنوج دنأ نسنوج لوسيماغريا 03/10/2002 3794
•  نوسنوج دنأ نسنوج لامريفولف 03/10/2002 3797
•  نوسنوج دنأ نسنوج نيلسيس - وثوا 03/10/2002 3799
•  نوسنوج دنأ نسنوج ينوسيفيب 03/10/2002 3801

•  تيرکورب 03/10/2002 3803
 دنا نوسنهوج
 وين ( نوسنهوج
 ) نشيربروک يسريج

•  لايريفيب 03/10/2002 3804
 دنا نوسنهوج
 وين ( نوسنهوج
 ) نشيربروک يسريج

•  نوسنوج دنأ نسنوج ميتسيس 03/10/2002 3807
•  نوسنوج & نوسنوج ليرافيب ونيج 03/10/2002 3809
•  رواش دمحم يدمح يهش ءيش لک تالحم 03/10/2002 3811

 هدالواو
•  اکيديم هيا يت سا هيا ناسکوا 07/10/2002 3815

 تفاشيليسيجينيتکا
•  دنلريآ وجايد براه 08/10/2002 3818
•  دنلريآ وجايد سيسيسيوج 08/10/2016 3819
•  دنلريآ ويجايد راعش 08/10/2002 3820
•  دنلريا وغييد ريبيلاک 08/10/2002 3821
•  يف يب زدنارب وغايد زليب 09/10/2002 3823
•  يف يب زدنارب وغايد بوک 1 ربمن سيمميب 09/10/2002 3824
•  يف يب زدنارب وغايد لبميد 09/10/2002 3825
•  يف يب زدنارب وغايد جياه 09/10/2002 3826
•  يف يب زدنارب وغايد 69 تاف 09/10/2002 3827
•  يس لأ يب رفلينوي وتينروک 12/10/2002 3834
•  نشيروبروک غنيريش يد سا ما 12/10/2002 3835
•  يب هيا يولبا اسا يلاي 28/11/2002 553
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16927
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16928
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 07/12/2016 16930
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16931
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16932
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16933
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 18/01/2012 16934
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 18/01/2012 16935
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 14/10/2012 16936
•  سلبان ةايح ةکرش سدقلا ةايح 18/01/2012 16937
•  سلبان ةايح ةکرش سدقلا ةايح 18/01/2012 16938
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16940
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16941
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16942

•  راراس 17/04/2011 16953
 ليتسکت مّيج راراس
 تراکيت يف ياناس
 يتکريش مينونأ

•  راراس فراس 03/04/2011 16954
 ليتسکت مّيج راراس
 تراکيت يف ياناس
 يتکريش مينونأ

•  دمحم دايز دمحم يباجلا رصق 14/02/2016 16955
 يباجلا

•  .يس .وا .سا ةکرش يم- وت 21/12/2016 16957
 ليمجتلل

•  وبا دمحم رمع يلع وسورک 01/11/2012 16963
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع ورجين 14/10/2012 16965
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع ترانريب 14/10/2012 16967
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع كرام كالب 14/10/2012 16968
 نويط

•  جزاط 11/10/2011 16975
 ةعومجم ةکرش
 ةيراجتلا قورشلا
 ةيرامثتسالا

•  ةمسر عم ةعلقلا 24/04/2011 16976
 ةعلقلا ةکرش
 ةيلاملا تاراشتسالل
 م م ش

•  تابيطلا ةنيدم ةکرش تابيطلا ةنيدم 18/04/2011 16978
•  وبا دمحم رمع يلع مووز 14/10/2012 16979

 نويط
•  وبا دمحم رمع يلع وکوک 14/10/2012 16982

 نويط

•  ياه ميات يکيمزيک 14/12/2016 16983
 ياه

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  يبيرک ميات يکيمزيک 14/12/2016 16984
 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  ميات يکيمزيک 14/12/2016 16985
 لورربوس

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  رفيو ميات يکيمزيک 14/12/2016 16986
 رتسام

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  ناحيرلا ةکرش ناحيرلا 26/09/2010 16988
 يراقعلا رامثتسالل

•

•  لامج ونيلسرم قيفوت رسن ةمسر عم قرشلا 24/04/2011 16992
 ىمعالا قيفوت

•  داوملل ضيابلا ةکرش نکشت يليماف 18/02/2013 16998
 ةيئاذغلا

•  سيروم بيليف ةکرش دنويب روجيلب تنميلراب 14/04/2011 17000
 لراس زدنارب

•

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17002
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17003
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17004
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17005
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17006
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17007
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17008
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17009
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17010
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17011
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17012
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17013
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17014
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17015
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17016
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17017
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17018
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17019
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17020
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17021
 .هيا.سا

•  هوکراشمو يميمتلا هوکراشمو يميمتلا 22/12/2016 17022

•  ةمسر عم لوف نيد 08/11/2010 17025
 ةريمالا ةکرش
 داومل نيلودجمو
 ةراجتلاو ليمجتلا
 ةماعلا

•  يفاک رهاسلا ةکرش رهاسلا 07/06/2011 17026
 رامثتسالاو عيزوتلل

•  قداص مظاک قداص ويل 04/09/2011 17027
 طرقنس

•  قداص مظاک قداص سا را سا 29/12/2010 17028
 طرقنس

•  زلانويشتيرتون ايبنالغ ياووردياه 31/12/2016 17030
 دتيميل )دنلريإ(

•  عم ميلس يليفيس 20/03/2013 17031
 مسر

 زلانويشتيرتون ايبنالغ
 دتيميل )دنلريإ(

•  يبيبناک 05/07/2012 19981
 ميتيکوت سکيتنوا
 يف ييناس يريلنوروا
 مينونا تيراکيت
 يتيکريس

•  دتيميل كبويد نوسنور 04/01/2003 1331
•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3970

 تيسوسا

•  يب شتا 16/12/2002 3971
 تيلويه يب شتا
 لا لا بورغ دراکاب
 .يس

•  يب شتا 16/12/2002 3973
 تيلويه يب شتا
 لا لا بورغ دراکاب
 .يس

•  ميلاسوريج لامورفيم لامورفيم 21/12/2002 3987
 ديتيل , سايرتسادنا

•  ملازورج لامورفيم لامورفيم +راعش 21/12/2002 3988
 يد يت لا زيرتسادنا

•  با نفس 21/12/2002 3992

 تيرتسنوک اذ
 جنروتکافوينام
 دنالريا فا ينابموک
 زا جنديرت وسلا (
 با -نفيس
 ) لانشانرتنا

•  ةبلع ةروص 02/01/2003 4010
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  ةبلع ةروص 02/01/2003 4014
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  يفيل ديفيد رکروک 02/01/2003 4015

•  وکبان 04/01/2003 4023
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 ع.م.ش تاليفربلاو

•  لابولا 04/01/2003 4024
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 ع.م.ش تاليفربلاو

• 4028 14/01/2003 
 ةيبرعلا بتاکملا
 ةينوناقلا تامدخلل
 ) لبيإ (

 تامدخلل ةلازغ وبا
 ةدودحملا ةينوناقلا

•
•
•  يئ س مورتنوف يمورتنوف 24/01/2003 4037
•  يموراتنوف 24/01/2003 4038

•  ستبوت 11/12/2002 4039
 ما يج ابوروي اتيلم
 هيک .وک دنآ شتا يب
 .يج

•  نايدهي ناد يوب سکا 24/01/2003 4045

•  لوجنيلورتن 24/12/2002 4058
 بماکسوب -لهوب يج
 دنا اه هيب ما هيغ
 ينابموک

•  لوبوسکال 29/01/2003 4060
 - لهوب .يج
 هيب ما هيغ بماکسوب
 ينابموک دنا اه

• 4063 29/01/2003 
 ةيربعلا ةغللاب ينص
 لکش ىلع ةمسر عم
 سمش

 ياورصقلا ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ياورصقلا ةکرش شونرک 29/01/2003 4064
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ياورصقلا ةکرش دجام نتباک 29/01/2003 4065
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3969
تيسوسا

•  ياورصقلا ةکرش زلجويب زلجياب 29/01/2003 4066
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3942
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3945
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3946
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3947
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3948
 يس لا يب زيرتسدنا

•  يا يس يا 04/12/2002 3951
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  يا يس يا 04/12/2002 3952
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3955
 يس لا يب زيرتسدنا

•  نوتليه 04/12/2002 3957
 ناکريما شتيرب
 )سدنارب( وکابوت
 دتميل

•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3969
 تيسوسا

•  يا يس يا 04/12/2002 3935
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3939
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3940
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3941
 يس لا يب زيرتسدنا

•  فود يفاد ونيز فود يفاد 02/02/2002 3228
 .هيا.سا

•  نوفأ 03/02/2003 4073
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوفأ 03/02/2003 4074
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوفأ 03/02/2003 4075
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوترک 03/02/2003 4077
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  نوتلاک 03/02/2003 4080
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  يج يأ ريلميد هروص 03/02/2003 4084
•  يج يأ ريلميد زنيب سديسرم 03/02/2003 4085
•  يج يأ ريلميد هروص 03/02/2003 4086
•  زغناغيليتيب يأ رأ يأ تيشنکاب 08/02/2003 4087

 شتا يب ما يج
•  ىندالا قرشلا ةکرش يفاص 13/02/1996 4091

 م.خ.مةراجتلل
•  سيروم بيليف ةکرش ما لا 17/02/2003 4103

 .أ.س تکدورب
•  سا يس شتا ما تفوم 11/03/2003 4124

•  يورسيف 11/03/2003 4126
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•

•  الوکيرجا لارتنس يبراک 11/03/2003 4129
 لا , سا , يفوب

•  الوکيرجا لارتنس يفوب 11/03/2003 4130
 لا , سا , يفوب

•  فيلوملاب - تيجلوک رکارب نيکس 19/03/2003 4134
 ينبمک

•  فيلوملاب - تيجلوک كيجام يبيب 19/03/2003 4135
 ينبمک

•

•  سا وي تنسول-لتاکلا تنسول 26/03/2003 4144
 .كنيا يا

•

•  سا وي تنسول-لتاکلا ةروص 26/03/2003 4146
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا ةروص 09/09/2000 4147
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا زجولنکت تنسول 26/03/2003 4148
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا زجولنکت تنسول 26/03/2003 4149
 .كنيا يا

•  يسابما 25/10/2002 3865
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  شورال نامفوه.ف شتور 29/10/2002 3868
 يج . هيا

•  فوا وکابوت ليهناد ليهناد 30/10/2002 3875
 ديتيميل ندنل

•  ليبوم نوسکإ نوسکا 31/10/2002 3876
 نشيروبروک

•  سيراب ةيذحا عنصم 31/10/2002 3882
 ةمسر عم

 سيراب جرب ةکرش
 ةيذحالا ةعانصل
 ةدودحملا ةمهاسملا

•  يا يب سا رامليج وتنس 11/11/2002 3886
•  يا يب سا رامليج وتنيس 11/11/2002 3888
•  تسيفنيميس سيا تروبس 11/11/2002 3896

 يف. يب ستنمتسفنا
•  تسيفنيميس يناريج 11/11/2002 3897

 يف. يب ستنمتسفنا

•  تايف 18/11/2002 3903
 غنينتکرام بورغ تايف
 تيروبروک دنا
 نشيکينويموک
 .هيا.يب.سا

•  يشمت كعباصا عد 18/11/2002 3911
 كناکم

 سيکاب ندلوج
 يد يت لا زنشيکيلباب

•  سيکاب ندلوج ةيبهذلا تاحفصلا 18/11/2002 3912
 يد يت لا زنشيکيلباب

•  لانويشانرتنإ ليهناد 18/11/2002 3913
 تيال

 فوا وکابوت لهناد
 دتيمل ندنل

•  فوا وکابوت لهناد ليهناد 18/11/2002 3914
 دتيمل ندنل

•  لتيمنيزرا نيتياسيد نياتسيد 28/11/2002 3931
 اه هيب ما ةيغ

•  لتيمنيزرا نيتياسيد ليفاروا 28/11/2002 3932
 اه هيب ما ةيغ

•  ميرک 25/11/2002 5310
 سيروم بيليف
 /.يف.يب تنمتسفنإ
 ندرالا

•  سالب سالاب 28/11/2002 5311
 سيروم بيليف
 /.يف.يب تنمتسفنإ
 ندرالا

•  رفصالا مقرلا 18/01/2012 16745
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم لوک ولي 18/09/2011 16746
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  رفصالا لاصتالا 18/01/2012 16747
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  رفصالا مقرلا 18/01/2012 16748
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم لوک ولي 18/09/2011 16749
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  اراهونام .يت يب صاخ لکشب يسايام 18/01/2012 16778
 يرسا

•  - ةرقبلا ةروص 31/01/2011 16790
 يتلولقب

 ةراجتلل رانيبلا ةکرش
 ةماعلا

•
•

•  )راعش( نفس يج 03/05/2011 16888
 ناولالاب

 ستنمتسفنا نفس يج
 دتميل يت يف يب

•  سلطأ 31/01/2011 16741
 سلطا ةعومجم ةکرش
 ةمهاسملا رامثتسالل
 ةدودحملا ةيصوصخلا

•  رفصالا لاصتالا 18/01/2012 16742
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم ربمن ولي 18/01/2012 16743
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم ربمن ولي 18/01/2012 16744
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم انول 18/01/2012 16838
 ةريمالا ةکرش
 داومل نيلودجمو
 ةراجتلاو ليمجتلا
 ةماعلا

•  وت رکوس سکام ربوس 31/01/2011 16841
 سکامربوس
 لانوشانرتنإ
 .يت .لإ ،يت.يف.يب
 يد

•  رکوس سکام ربوس 31/01/2011 16842
 سکامربوس
 لانوشانرتنإ
 .يت .لإ ،يت.يف.يب
 يد

•  ذيو تيلوکوج زدووم 31/01/2011 16843
 كليم

 ةيسنوتلا ةکرشلا
 تايولحلا ةعانصل

•  ذيو تيلوکوج زدووم 31/01/2011 16844
 تنليزاه

 ةيسنوتلا ةکرشلا
 تايولحلا ةعانصل

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيز ارتسا 20/02/2011 16857
•

• 16659 23/09/2010 
 توصلا ةجوم ةمسر
 ةلعش لکش ىلع ةنولم
 ران

 .كنيا ،وکيسبيب

• 16660 23/09/2010 
 توصلا ةجوم ةمسر
 ةلعش لکش ىلع ةنولم
 ران

 .كنيا ،وکيسبيب

•  رامثتسالل ويک ةکرش راعش عم نياف وث 18/01/2012 16661
•  رامثتسالل ويک ةکرش راعش عم يبسيرک 18/01/2012 16662

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16674
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16676
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16681
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  سويروک فيال 03/10/2010 16689
 كروتين يس يج نأ
 لأ لأ ،لانويشانرتنإ
 يس

•  لبقتسملا ةکرش يب يا فا 18/02/2013 16690
 ةيندعملا بيبانالل

•  بلعل ةيلهالا ةکرشلا ةيلهالا 27/02/2012 16691
 نوترکلا

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16701
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  وکسمج 02/11/2011 16708
 ةراجتلل جارسلا ةکرش
 ةيداعلا رامثتسالاو
 ةماعلا

•  ميعن دمحم ةکرش اربوک 18/01/2012 16710
 ةدالواو

•  دماح ريسيت لساب كووه 18/01/2012 16711
 ليعامسا

•  يوارصقلا ةکرش سکيم يليماف 16/05/2011 16718
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ليو 18/01/2012 16719
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16720
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16721
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16722
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  يوارصقلا ةکرش ويوت 06/02/2011 16808
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  كابمتلل ةساملا ةکرش يلصألا ةساملا كابمت 13/01/2011 16821

•  ةمسر عم ءارهزلا 21/04/2011 16840
 ءارهزلا عنصم ةکرش
 ةيئاذغلا داوملل
 بارشلاو

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16847
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  )راعش( نفس يج 03/05/2011 16891
 ناولالاب

 ستنمتسفنا نفس يج
 دتميل يت يف يب

•  قيفوت مظاک ناورم يبينقا 19/04/2011 16892
 يبينقا

•  دمحا ربج هللا دبع يدالب روهز 07/03/2012 16894
 بوجر

•  اضوم اتلأ 18/01/2012 16901
 سومزوک ةکرش
 تاينورتکلالل
 ةراجتلاو رامثتساالاو
 ةماعلا

•

•  عم يمالسالا يجيلخلا 16/12/2009 16995
 ةمسر

 يراجتلا جيلخلا كنب
 ةکرش )يجيلخلا(
 ةماع ةمهاسم ةيرطق

•  كرالک يلرابميک سکنيلک 16/10/2002 3851
 يس نأ يآ دياودلرو

•  لبانسلا 18/10/2002 3854
 ةسسؤم ةکرش
 داوملا جاتنال لبانسلا
 ةيئاذغلا

•  نيلازغلا 22/10/2002 3861
 تويزلا عناصم ةکرش
 ةيندرالا ةيتابنلا
 ةدودحملا ةهاسملا

•  دريب ولب 25/11/2002 5312
 ناخدلا ةکرش
 ةيلودلا رئاجسلاو
 ةماعلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  فورخلا 01/12/2002 5796
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  بوت بوت 22/12/2002 5797
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ناوخا يناولح 01/12/2002 5798
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ناوخا يناولح 01/12/2002 5802
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  زيفمک 01/12/2002 5806
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ةولحلا 22/12/2002 5808
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  دمحم لالب ديسلا سکيم ياه 28/09/2010 16692
 يومحلا

•  ليو 18/01/2012 16723
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16724
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16725
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ازالب موه 18/01/2012 16726
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  رمقلا ةنيدم 30/01/2012 16731
 نيطسلف ليخن ةکرش
 يعارزلا رامثتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  دمحم نيدلا دامع لابيع 18/01/2012 16732
 يسيقلا يمهف ينوع

•  حاتفلادبع يدعس رلوم 31/01/2011 16733
 هفلالش دمحم

•  حاتفلادبع يدعس رلوم 06/02/2011 16736
 هفلالش دمحم

•  تاجتنمل ءايضلا ةکرش ءايضلا 24/11/2010 16752
 نابلالا

•

•  ريو توف روماه 18/10/2010 16793
 ريمس ةسسؤم
 ىسوم ىفطصم
 هروفرف

•
•

•  سمشلا ةکرش يب س 20/02/2011 16806
 ةيبطلا داوملل ةيراجتلا

•  ديمحلا دبع يرسي تاسمل 18/01/2012 16807
 ةشتنلا دمحا

•  يوارصقلا ةکرش ويوت 06/02/2011 16809
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  وکبان 18/01/2012 16820
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 تاليافوربلاو

•  نيال تفوس ةکرش نيال يباه 18/01/2012 16827
 ةعانصلاو ةراجتلل

•  نيال تفوس ةکرش الايد 18/01/2012 16828
 ةعانصلاو ةراجتلل

•  رمقلا يداو رومت 07/04/2013 16859
 فيرلا ةکرش
 قيوستلاو رامثتسالل
 ةمهاسملل يعارزلا
 ةيصوصخلا

•  لاکيديم سوينيسيرف 30/03/2011 16861
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16862
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16863
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16864
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 04/04/2011 16865
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  ستيد يلاف نووم 07/04/2013 16895
 فيرلا ةکرش
 قيوستلاو رامثتسالل
 ةمهاسملل يعارزلا
 ةيصوصخلا

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16675
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16677
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16678
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16679
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16680
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16695
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16696
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16697
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16698
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16699
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16700
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16702
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16703
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  يب ما يج لوب در ةمسر عم لوب در 18/01/2012 16714
 شتا

•  ينارهزلا ةکرش ةمسر عم ليسود 06/02/2011 16811
 ةيراجتلا

•  ينارهزلا ةکرش ةمسر عم ليسود 07/02/2011 16812
 ةيراجتلا

•
•

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16848
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16850
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16851
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16852
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 20/02/2011 16855
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيز ارتسا 20/02/2011 16856
•

•  ةوالحلل دمعلا 24/04/2011 16910
 ةمسر عم رکاکسلاو

 دمحم يحبر مصتعم
 دمعلا

•  ةراجتل رخافلا ةکرش ودوف 04/10/2010 16922
 .م.م.ذ تالاکولاو غبتلا

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16923
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16924
•  يس لأ يب رفلينوي زيللاو 12/10/2002 3836
•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16849

 يبآ اکينيزارتسأ لووأ
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لسلسملا ديدجتلا ءاهتنا خيرات ةمالعلا مقر كلاملا مسا ةمالعلا

•  زوجيوج 17/10/2002 1317
 يا سا زوغويغ
 سيوس
 تفاشللسجنتکا

•  زوغويغ 17/10/2002 1318
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  زوغويغ 17/10/2002 1319
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  ينبموک دنا يدراکب هروص 21/09/2002 3763
 دتمل

•  ونارتيس وکسيسنارف ونازنيس 21/09/2002 3766
 هيا يب سا هيا يس

•  ونارتيس وکسيسنارف ننوزنيس 21/09/2002 3767
 هيا يب سا هيا يس

•  ونارتيس وکسيسنارف ونازنيس 21/09/2002 3768
 هيا يب سا هيا يس

•  نوسنوج دنأ نسنوج تيسنيت 03/10/2002 3775
•  نوسنوج دنأ نسنوج نورانويتس 03/10/2002 3777
•  نوسنوج دنأ نسنوج لانامسيه 03/10/2002 3782
•
•  نوسنوج دنأ نسنوج دياسلويبرب 03/10/2002 3787
•  نوسنوج دنأ نسنوج تسيليس يارت 03/10/2002 3790
•  نوسنوج دنأ نسنوج لوسيماغريا 03/10/2002 3794
•  نوسنوج دنأ نسنوج لامريفولف 03/10/2002 3797
•  نوسنوج دنأ نسنوج نيلسيس - وثوا 03/10/2002 3799
•  نوسنوج دنأ نسنوج ينوسيفيب 03/10/2002 3801

•  تيرکورب 03/10/2002 3803
 دنا نوسنهوج
 وين ( نوسنهوج
 ) نشيربروک يسريج

•  لايريفيب 03/10/2002 3804
 دنا نوسنهوج
 وين ( نوسنهوج
 ) نشيربروک يسريج

•  نوسنوج دنأ نسنوج ميتسيس 03/10/2002 3807
•  نوسنوج & نوسنوج ليرافيب ونيج 03/10/2002 3809
•  رواش دمحم يدمح يهش ءيش لک تالحم 03/10/2002 3811

 هدالواو
•  اکيديم هيا يت سا هيا ناسکوا 07/10/2002 3815

 تفاشيليسيجينيتکا
•  دنلريآ وجايد براه 08/10/2002 3818
•  دنلريآ وجايد سيسيسيوج 08/10/2016 3819
•  دنلريآ ويجايد راعش 08/10/2002 3820
•  دنلريا وغييد ريبيلاک 08/10/2002 3821
•  يف يب زدنارب وغايد زليب 09/10/2002 3823
•  يف يب زدنارب وغايد بوک 1 ربمن سيمميب 09/10/2002 3824
•  يف يب زدنارب وغايد لبميد 09/10/2002 3825
•  يف يب زدنارب وغايد جياه 09/10/2002 3826
•  يف يب زدنارب وغايد 69 تاف 09/10/2002 3827
•  يس لأ يب رفلينوي وتينروک 12/10/2002 3834
•  نشيروبروک غنيريش يد سا ما 12/10/2002 3835
•  يب هيا يولبا اسا يلاي 28/11/2002 553
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16927
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16928
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 07/12/2016 16930
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16931
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16932
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16933
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 18/01/2012 16934
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 18/01/2012 16935
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 14/10/2012 16936
•  سلبان ةايح ةکرش سدقلا ةايح 18/01/2012 16937
•  سلبان ةايح ةکرش سدقلا ةايح 18/01/2012 16938
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16940
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16941
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16942

•  راراس 17/04/2011 16953
 ليتسکت مّيج راراس
 تراکيت يف ياناس
 يتکريش مينونأ

•  راراس فراس 03/04/2011 16954
 ليتسکت مّيج راراس
 تراکيت يف ياناس
 يتکريش مينونأ

•  دمحم دايز دمحم يباجلا رصق 14/02/2016 16955
 يباجلا

•  .يس .وا .سا ةکرش يم- وت 21/12/2016 16957
 ليمجتلل

•  وبا دمحم رمع يلع وسورک 01/11/2012 16963
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع ورجين 14/10/2012 16965
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع ترانريب 14/10/2012 16967
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع كرام كالب 14/10/2012 16968
 نويط

•  جزاط 11/10/2011 16975
 ةعومجم ةکرش
 ةيراجتلا قورشلا
 ةيرامثتسالا

•  ةمسر عم ةعلقلا 24/04/2011 16976
 ةعلقلا ةکرش
 ةيلاملا تاراشتسالل
 م م ش

•  تابيطلا ةنيدم ةکرش تابيطلا ةنيدم 18/04/2011 16978
•  وبا دمحم رمع يلع مووز 14/10/2012 16979

 نويط
•  وبا دمحم رمع يلع وکوک 14/10/2012 16982

 نويط

•  ياه ميات يکيمزيک 14/12/2016 16983
 ياه

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  يبيرک ميات يکيمزيک 14/12/2016 16984
 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  ميات يکيمزيک 14/12/2016 16985
 لورربوس

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  رفيو ميات يکيمزيک 14/12/2016 16986
 رتسام

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  ناحيرلا ةکرش ناحيرلا 26/09/2010 16988
 يراقعلا رامثتسالل

•

•  لامج ونيلسرم قيفوت رسن ةمسر عم قرشلا 24/04/2011 16992
 ىمعالا قيفوت

•  داوملل ضيابلا ةکرش نکشت يليماف 18/02/2013 16998
 ةيئاذغلا

•  سيروم بيليف ةکرش دنويب روجيلب تنميلراب 14/04/2011 17000
 لراس زدنارب

•

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17002
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17003
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17004
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17005
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17006
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17007
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17008
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17009
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17010
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17011
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17012
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17013
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17014
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17015
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17016
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17017
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17018
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17019
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17020
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17021
 .هيا.سا

•  هوکراشمو يميمتلا هوکراشمو يميمتلا 22/12/2016 17022

•  ةمسر عم لوف نيد 08/11/2010 17025
 ةريمالا ةکرش
 داومل نيلودجمو
 ةراجتلاو ليمجتلا
 ةماعلا

•  يفاک رهاسلا ةکرش رهاسلا 07/06/2011 17026
 رامثتسالاو عيزوتلل

•  قداص مظاک قداص ويل 04/09/2011 17027
 طرقنس

•  قداص مظاک قداص سا را سا 29/12/2010 17028
 طرقنس

•  زلانويشتيرتون ايبنالغ ياووردياه 31/12/2016 17030
 دتيميل )دنلريإ(

•  عم ميلس يليفيس 20/03/2013 17031
 مسر

 زلانويشتيرتون ايبنالغ
 دتيميل )دنلريإ(

•  يبيبناک 05/07/2012 19981
 ميتيکوت سکيتنوا
 يف ييناس يريلنوروا
 مينونا تيراکيت
 يتيکريس

•  دتيميل كبويد نوسنور 04/01/2003 1331
•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3970

 تيسوسا

•  يب شتا 16/12/2002 3971
 تيلويه يب شتا
 لا لا بورغ دراکاب
 .يس

•  يب شتا 16/12/2002 3973
 تيلويه يب شتا
 لا لا بورغ دراکاب
 .يس

•  ميلاسوريج لامورفيم لامورفيم 21/12/2002 3987
 ديتيل , سايرتسادنا

•  ملازورج لامورفيم لامورفيم +راعش 21/12/2002 3988
 يد يت لا زيرتسادنا

•  با نفس 21/12/2002 3992

 تيرتسنوک اذ
 جنروتکافوينام
 دنالريا فا ينابموک
 زا جنديرت وسلا (
 با -نفيس
 ) لانشانرتنا

•  ةبلع ةروص 02/01/2003 4010
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  ةبلع ةروص 02/01/2003 4014
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  يفيل ديفيد رکروک 02/01/2003 4015

•  وکبان 04/01/2003 4023
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 ع.م.ش تاليفربلاو

•  لابولا 04/01/2003 4024
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 ع.م.ش تاليفربلاو

• 4028 14/01/2003 
 ةيبرعلا بتاکملا
 ةينوناقلا تامدخلل
 ) لبيإ (

 تامدخلل ةلازغ وبا
 ةدودحملا ةينوناقلا

•
•
•  يئ س مورتنوف يمورتنوف 24/01/2003 4037
•  يموراتنوف 24/01/2003 4038

•  ستبوت 11/12/2002 4039
 ما يج ابوروي اتيلم
 هيک .وک دنآ شتا يب
 .يج

•  نايدهي ناد يوب سکا 24/01/2003 4045

•  لوجنيلورتن 24/12/2002 4058
 بماکسوب -لهوب يج
 دنا اه هيب ما هيغ
 ينابموک

•  لوبوسکال 29/01/2003 4060
 - لهوب .يج
 هيب ما هيغ بماکسوب
 ينابموک دنا اه

• 4063 29/01/2003 
 ةيربعلا ةغللاب ينص
 لکش ىلع ةمسر عم
 سمش

 ياورصقلا ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ياورصقلا ةکرش شونرک 29/01/2003 4064
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ياورصقلا ةکرش دجام نتباک 29/01/2003 4065
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3969
تيسوسا

•  ياورصقلا ةکرش زلجويب زلجياب 29/01/2003 4066
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3942
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3945
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3946
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3947
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3948
 يس لا يب زيرتسدنا

•  يا يس يا 04/12/2002 3951
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  يا يس يا 04/12/2002 3952
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3955
 يس لا يب زيرتسدنا

•  نوتليه 04/12/2002 3957
 ناکريما شتيرب
 )سدنارب( وکابوت
 دتميل

•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3969
 تيسوسا

•  يا يس يا 04/12/2002 3935
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3939
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3940
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3941
 يس لا يب زيرتسدنا

•  فود يفاد ونيز فود يفاد 02/02/2002 3228
 .هيا.سا

•  نوفأ 03/02/2003 4073
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوفأ 03/02/2003 4074
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوفأ 03/02/2003 4075
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوترک 03/02/2003 4077
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  نوتلاک 03/02/2003 4080
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  يج يأ ريلميد هروص 03/02/2003 4084
•  يج يأ ريلميد زنيب سديسرم 03/02/2003 4085
•  يج يأ ريلميد هروص 03/02/2003 4086
•  زغناغيليتيب يأ رأ يأ تيشنکاب 08/02/2003 4087

 شتا يب ما يج
•  ىندالا قرشلا ةکرش يفاص 13/02/1996 4091

 م.خ.مةراجتلل
•  سيروم بيليف ةکرش ما لا 17/02/2003 4103

 .أ.س تکدورب
•  سا يس شتا ما تفوم 11/03/2003 4124

•  يورسيف 11/03/2003 4126
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•

•  الوکيرجا لارتنس يبراک 11/03/2003 4129
 لا , سا , يفوب

•  الوکيرجا لارتنس يفوب 11/03/2003 4130
 لا , سا , يفوب

•  فيلوملاب - تيجلوک رکارب نيکس 19/03/2003 4134
 ينبمک

•  فيلوملاب - تيجلوک كيجام يبيب 19/03/2003 4135
 ينبمک

•

•  سا وي تنسول-لتاکلا تنسول 26/03/2003 4144
 .كنيا يا

•

•  سا وي تنسول-لتاکلا ةروص 26/03/2003 4146
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا ةروص 09/09/2000 4147
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا زجولنکت تنسول 26/03/2003 4148
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا زجولنکت تنسول 26/03/2003 4149
 .كنيا يا

•  يسابما 25/10/2002 3865
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  شورال نامفوه.ف شتور 29/10/2002 3868
 يج . هيا

•  فوا وکابوت ليهناد ليهناد 30/10/2002 3875
 ديتيميل ندنل

•  ليبوم نوسکإ نوسکا 31/10/2002 3876
 نشيروبروک

•  سيراب ةيذحا عنصم 31/10/2002 3882
 ةمسر عم

 سيراب جرب ةکرش
 ةيذحالا ةعانصل
 ةدودحملا ةمهاسملا

•  يا يب سا رامليج وتنس 11/11/2002 3886
•  يا يب سا رامليج وتنيس 11/11/2002 3888
•  تسيفنيميس سيا تروبس 11/11/2002 3896

 يف. يب ستنمتسفنا
•  تسيفنيميس يناريج 11/11/2002 3897

 يف. يب ستنمتسفنا

•  تايف 18/11/2002 3903
 غنينتکرام بورغ تايف
 تيروبروک دنا
 نشيکينويموک
 .هيا.يب.سا

•  يشمت كعباصا عد 18/11/2002 3911
 كناکم

 سيکاب ندلوج
 يد يت لا زنشيکيلباب

•  سيکاب ندلوج ةيبهذلا تاحفصلا 18/11/2002 3912
 يد يت لا زنشيکيلباب

•  لانويشانرتنإ ليهناد 18/11/2002 3913
 تيال

 فوا وکابوت لهناد
 دتيمل ندنل

•  فوا وکابوت لهناد ليهناد 18/11/2002 3914
 دتيمل ندنل

•  لتيمنيزرا نيتياسيد نياتسيد 28/11/2002 3931
 اه هيب ما ةيغ

•  لتيمنيزرا نيتياسيد ليفاروا 28/11/2002 3932
 اه هيب ما ةيغ

•  ميرک 25/11/2002 5310
 سيروم بيليف
 /.يف.يب تنمتسفنإ
 ندرالا

•  سالب سالاب 28/11/2002 5311
 سيروم بيليف
 /.يف.يب تنمتسفنإ
 ندرالا

•  رفصالا مقرلا 18/01/2012 16745
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم لوک ولي 18/09/2011 16746
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  رفصالا لاصتالا 18/01/2012 16747
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  رفصالا مقرلا 18/01/2012 16748
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم لوک ولي 18/09/2011 16749
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  اراهونام .يت يب صاخ لکشب يسايام 18/01/2012 16778
 يرسا

•  - ةرقبلا ةروص 31/01/2011 16790
 يتلولقب

 ةراجتلل رانيبلا ةکرش
 ةماعلا

•
•

•  )راعش( نفس يج 03/05/2011 16888
 ناولالاب

 ستنمتسفنا نفس يج
 دتميل يت يف يب

•  سلطأ 31/01/2011 16741
 سلطا ةعومجم ةکرش
 ةمهاسملا رامثتسالل
 ةدودحملا ةيصوصخلا

•  رفصالا لاصتالا 18/01/2012 16742
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم ربمن ولي 18/01/2012 16743
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم ربمن ولي 18/01/2012 16744
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم انول 18/01/2012 16838
 ةريمالا ةکرش
 داومل نيلودجمو
 ةراجتلاو ليمجتلا
 ةماعلا

•  وت رکوس سکام ربوس 31/01/2011 16841
 سکامربوس
 لانوشانرتنإ
 .يت .لإ ،يت.يف.يب
 يد

•  رکوس سکام ربوس 31/01/2011 16842
 سکامربوس
 لانوشانرتنإ
 .يت .لإ ،يت.يف.يب
 يد

•  ذيو تيلوکوج زدووم 31/01/2011 16843
 كليم

 ةيسنوتلا ةکرشلا
 تايولحلا ةعانصل

•  ذيو تيلوکوج زدووم 31/01/2011 16844
 تنليزاه

 ةيسنوتلا ةکرشلا
 تايولحلا ةعانصل

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيز ارتسا 20/02/2011 16857
•

• 16659 23/09/2010 
 توصلا ةجوم ةمسر
 ةلعش لکش ىلع ةنولم
 ران

 .كنيا ،وکيسبيب

• 16660 23/09/2010 
 توصلا ةجوم ةمسر
 ةلعش لکش ىلع ةنولم
 ران

 .كنيا ،وکيسبيب

•  رامثتسالل ويک ةکرش راعش عم نياف وث 18/01/2012 16661
•  رامثتسالل ويک ةکرش راعش عم يبسيرک 18/01/2012 16662

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16674
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16676
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16681
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  سويروک فيال 03/10/2010 16689
 كروتين يس يج نأ
 لأ لأ ،لانويشانرتنإ
 يس

•  لبقتسملا ةکرش يب يا فا 18/02/2013 16690
 ةيندعملا بيبانالل

•  بلعل ةيلهالا ةکرشلا ةيلهالا 27/02/2012 16691
 نوترکلا

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16701
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  وکسمج 02/11/2011 16708
 ةراجتلل جارسلا ةکرش
 ةيداعلا رامثتسالاو
 ةماعلا

•  ميعن دمحم ةکرش اربوک 18/01/2012 16710
 ةدالواو

•  دماح ريسيت لساب كووه 18/01/2012 16711
 ليعامسا

•  يوارصقلا ةکرش سکيم يليماف 16/05/2011 16718
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ليو 18/01/2012 16719
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16720
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16721
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16722
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  يوارصقلا ةکرش ويوت 06/02/2011 16808
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  كابمتلل ةساملا ةکرش يلصألا ةساملا كابمت 13/01/2011 16821

•  ةمسر عم ءارهزلا 21/04/2011 16840
 ءارهزلا عنصم ةکرش
 ةيئاذغلا داوملل
 بارشلاو

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16847
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  )راعش( نفس يج 03/05/2011 16891
 ناولالاب

 ستنمتسفنا نفس يج
 دتميل يت يف يب

•  قيفوت مظاک ناورم يبينقا 19/04/2011 16892
 يبينقا

•  دمحا ربج هللا دبع يدالب روهز 07/03/2012 16894
 بوجر

•  اضوم اتلأ 18/01/2012 16901
 سومزوک ةکرش
 تاينورتکلالل
 ةراجتلاو رامثتساالاو
 ةماعلا

•

•  عم يمالسالا يجيلخلا 16/12/2009 16995
 ةمسر

 يراجتلا جيلخلا كنب
 ةکرش )يجيلخلا(
 ةماع ةمهاسم ةيرطق

•  كرالک يلرابميک سکنيلک 16/10/2002 3851
 يس نأ يآ دياودلرو

•  لبانسلا 18/10/2002 3854
 ةسسؤم ةکرش
 داوملا جاتنال لبانسلا
 ةيئاذغلا

•  نيلازغلا 22/10/2002 3861
 تويزلا عناصم ةکرش
 ةيندرالا ةيتابنلا
 ةدودحملا ةهاسملا

•  دريب ولب 25/11/2002 5312
 ناخدلا ةکرش
 ةيلودلا رئاجسلاو
 ةماعلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  فورخلا 01/12/2002 5796
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  بوت بوت 22/12/2002 5797
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ناوخا يناولح 01/12/2002 5798
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ناوخا يناولح 01/12/2002 5802
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  زيفمک 01/12/2002 5806
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ةولحلا 22/12/2002 5808
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  دمحم لالب ديسلا سکيم ياه 28/09/2010 16692
 يومحلا

•  ليو 18/01/2012 16723
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16724
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16725
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ازالب موه 18/01/2012 16726
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  رمقلا ةنيدم 30/01/2012 16731
 نيطسلف ليخن ةکرش
 يعارزلا رامثتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  دمحم نيدلا دامع لابيع 18/01/2012 16732
 يسيقلا يمهف ينوع

•  حاتفلادبع يدعس رلوم 31/01/2011 16733
 هفلالش دمحم

•  حاتفلادبع يدعس رلوم 06/02/2011 16736
 هفلالش دمحم

•  تاجتنمل ءايضلا ةکرش ءايضلا 24/11/2010 16752
 نابلالا

•

•  ريو توف روماه 18/10/2010 16793
 ريمس ةسسؤم
 ىسوم ىفطصم
 هروفرف

•
•

•  سمشلا ةکرش يب س 20/02/2011 16806
 ةيبطلا داوملل ةيراجتلا

•  ديمحلا دبع يرسي تاسمل 18/01/2012 16807
 ةشتنلا دمحا

•  يوارصقلا ةکرش ويوت 06/02/2011 16809
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  وکبان 18/01/2012 16820
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 تاليافوربلاو

•  نيال تفوس ةکرش نيال يباه 18/01/2012 16827
 ةعانصلاو ةراجتلل

•  نيال تفوس ةکرش الايد 18/01/2012 16828
 ةعانصلاو ةراجتلل

•  رمقلا يداو رومت 07/04/2013 16859
 فيرلا ةکرش
 قيوستلاو رامثتسالل
 ةمهاسملل يعارزلا
 ةيصوصخلا

•  لاکيديم سوينيسيرف 30/03/2011 16861
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16862
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16863
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16864
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 04/04/2011 16865
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  ستيد يلاف نووم 07/04/2013 16895
 فيرلا ةکرش
 قيوستلاو رامثتسالل
 ةمهاسملل يعارزلا
 ةيصوصخلا

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16675
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16677
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16678
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16679
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16680
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16695
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16696
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16697
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16698
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16699
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16700
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16702
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16703
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  يب ما يج لوب در ةمسر عم لوب در 18/01/2012 16714
 شتا

•  ينارهزلا ةکرش ةمسر عم ليسود 06/02/2011 16811
 ةيراجتلا

•  ينارهزلا ةکرش ةمسر عم ليسود 07/02/2011 16812
 ةيراجتلا

•
•

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16848
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16850
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16851
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16852
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 20/02/2011 16855
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيز ارتسا 20/02/2011 16856
•

•  ةوالحلل دمعلا 24/04/2011 16910
 ةمسر عم رکاکسلاو

 دمحم يحبر مصتعم
 دمعلا

•  ةراجتل رخافلا ةکرش ودوف 04/10/2010 16922
 .م.م.ذ تالاکولاو غبتلا

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16923
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16924
•  يس لأ يب رفلينوي زيللاو 12/10/2002 3836
•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16849

 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

196

197

198

199

200

201

202

203

204
205

206

207

208
209

210



448العدد العرشون 2017/11/7

لسلسملا ديدجتلا ءاهتنا خيرات ةمالعلا مقر كلاملا مسا ةمالعلا

•  زوجيوج 17/10/2002 1317
 يا سا زوغويغ
 سيوس
 تفاشللسجنتکا

•  زوغويغ 17/10/2002 1318
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  زوغويغ 17/10/2002 1319
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  ينبموک دنا يدراکب هروص 21/09/2002 3763
 دتمل

•  ونارتيس وکسيسنارف ونازنيس 21/09/2002 3766
 هيا يب سا هيا يس

•  ونارتيس وکسيسنارف ننوزنيس 21/09/2002 3767
 هيا يب سا هيا يس

•  ونارتيس وکسيسنارف ونازنيس 21/09/2002 3768
 هيا يب سا هيا يس

•  نوسنوج دنأ نسنوج تيسنيت 03/10/2002 3775
•  نوسنوج دنأ نسنوج نورانويتس 03/10/2002 3777
•  نوسنوج دنأ نسنوج لانامسيه 03/10/2002 3782
•
•  نوسنوج دنأ نسنوج دياسلويبرب 03/10/2002 3787
•  نوسنوج دنأ نسنوج تسيليس يارت 03/10/2002 3790
•  نوسنوج دنأ نسنوج لوسيماغريا 03/10/2002 3794
•  نوسنوج دنأ نسنوج لامريفولف 03/10/2002 3797
•  نوسنوج دنأ نسنوج نيلسيس - وثوا 03/10/2002 3799
•  نوسنوج دنأ نسنوج ينوسيفيب 03/10/2002 3801

•  تيرکورب 03/10/2002 3803
 دنا نوسنهوج
 وين ( نوسنهوج
 ) نشيربروک يسريج

•  لايريفيب 03/10/2002 3804
 دنا نوسنهوج
 وين ( نوسنهوج
 ) نشيربروک يسريج

•  نوسنوج دنأ نسنوج ميتسيس 03/10/2002 3807
•  نوسنوج & نوسنوج ليرافيب ونيج 03/10/2002 3809
•  رواش دمحم يدمح يهش ءيش لک تالحم 03/10/2002 3811

 هدالواو
•  اکيديم هيا يت سا هيا ناسکوا 07/10/2002 3815

 تفاشيليسيجينيتکا
•  دنلريآ وجايد براه 08/10/2002 3818
•  دنلريآ وجايد سيسيسيوج 08/10/2016 3819
•  دنلريآ ويجايد راعش 08/10/2002 3820
•  دنلريا وغييد ريبيلاک 08/10/2002 3821
•  يف يب زدنارب وغايد زليب 09/10/2002 3823
•  يف يب زدنارب وغايد بوک 1 ربمن سيمميب 09/10/2002 3824
•  يف يب زدنارب وغايد لبميد 09/10/2002 3825
•  يف يب زدنارب وغايد جياه 09/10/2002 3826
•  يف يب زدنارب وغايد 69 تاف 09/10/2002 3827
•  يس لأ يب رفلينوي وتينروک 12/10/2002 3834
•  نشيروبروک غنيريش يد سا ما 12/10/2002 3835
•  يب هيا يولبا اسا يلاي 28/11/2002 553
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16927
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16928
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 07/12/2016 16930
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16931
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16932
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16933
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 18/01/2012 16934
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 18/01/2012 16935
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 14/10/2012 16936
•  سلبان ةايح ةکرش سدقلا ةايح 18/01/2012 16937
•  سلبان ةايح ةکرش سدقلا ةايح 18/01/2012 16938
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16940
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16941
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16942

•  راراس 17/04/2011 16953
 ليتسکت مّيج راراس
 تراکيت يف ياناس
 يتکريش مينونأ

•  راراس فراس 03/04/2011 16954
 ليتسکت مّيج راراس
 تراکيت يف ياناس
 يتکريش مينونأ

•  دمحم دايز دمحم يباجلا رصق 14/02/2016 16955
 يباجلا

•  .يس .وا .سا ةکرش يم- وت 21/12/2016 16957
 ليمجتلل

•  وبا دمحم رمع يلع وسورک 01/11/2012 16963
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع ورجين 14/10/2012 16965
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع ترانريب 14/10/2012 16967
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع كرام كالب 14/10/2012 16968
 نويط

•  جزاط 11/10/2011 16975
 ةعومجم ةکرش
 ةيراجتلا قورشلا
 ةيرامثتسالا

•  ةمسر عم ةعلقلا 24/04/2011 16976
 ةعلقلا ةکرش
 ةيلاملا تاراشتسالل
 م م ش

•  تابيطلا ةنيدم ةکرش تابيطلا ةنيدم 18/04/2011 16978
•  وبا دمحم رمع يلع مووز 14/10/2012 16979

 نويط
•  وبا دمحم رمع يلع وکوک 14/10/2012 16982

 نويط

•  ياه ميات يکيمزيک 14/12/2016 16983
 ياه

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  يبيرک ميات يکيمزيک 14/12/2016 16984
 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  ميات يکيمزيک 14/12/2016 16985
 لورربوس

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  رفيو ميات يکيمزيک 14/12/2016 16986
 رتسام

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  ناحيرلا ةکرش ناحيرلا 26/09/2010 16988
 يراقعلا رامثتسالل

•

•  لامج ونيلسرم قيفوت رسن ةمسر عم قرشلا 24/04/2011 16992
 ىمعالا قيفوت

•  داوملل ضيابلا ةکرش نکشت يليماف 18/02/2013 16998
 ةيئاذغلا

•  سيروم بيليف ةکرش دنويب روجيلب تنميلراب 14/04/2011 17000
 لراس زدنارب

•

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17002
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17003
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17004
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17005
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17006
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17007
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17008
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17009
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17010
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17011
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17012
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17013
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17014
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17015
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17016
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17017
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17018
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17019
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17020
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17021
 .هيا.سا

•  هوکراشمو يميمتلا هوکراشمو يميمتلا 22/12/2016 17022

•  ةمسر عم لوف نيد 08/11/2010 17025
 ةريمالا ةکرش
 داومل نيلودجمو
 ةراجتلاو ليمجتلا
 ةماعلا

•  يفاک رهاسلا ةکرش رهاسلا 07/06/2011 17026
 رامثتسالاو عيزوتلل

•  قداص مظاک قداص ويل 04/09/2011 17027
 طرقنس

•  قداص مظاک قداص سا را سا 29/12/2010 17028
 طرقنس

•  زلانويشتيرتون ايبنالغ ياووردياه 31/12/2016 17030
 دتيميل )دنلريإ(

•  عم ميلس يليفيس 20/03/2013 17031
 مسر

 زلانويشتيرتون ايبنالغ
 دتيميل )دنلريإ(

•  يبيبناک 05/07/2012 19981
 ميتيکوت سکيتنوا
 يف ييناس يريلنوروا
 مينونا تيراکيت
 يتيکريس

•  دتيميل كبويد نوسنور 04/01/2003 1331
•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3970

 تيسوسا

•  يب شتا 16/12/2002 3971
 تيلويه يب شتا
 لا لا بورغ دراکاب
 .يس

•  يب شتا 16/12/2002 3973
 تيلويه يب شتا
 لا لا بورغ دراکاب
 .يس

•  ميلاسوريج لامورفيم لامورفيم 21/12/2002 3987
 ديتيل , سايرتسادنا

•  ملازورج لامورفيم لامورفيم +راعش 21/12/2002 3988
 يد يت لا زيرتسادنا

•  با نفس 21/12/2002 3992

 تيرتسنوک اذ
 جنروتکافوينام
 دنالريا فا ينابموک
 زا جنديرت وسلا (
 با -نفيس
 ) لانشانرتنا

•  ةبلع ةروص 02/01/2003 4010
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  ةبلع ةروص 02/01/2003 4014
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  يفيل ديفيد رکروک 02/01/2003 4015

•  وکبان 04/01/2003 4023
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 ع.م.ش تاليفربلاو

•  لابولا 04/01/2003 4024
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 ع.م.ش تاليفربلاو

• 4028 14/01/2003 
 ةيبرعلا بتاکملا
 ةينوناقلا تامدخلل
 ) لبيإ (

 تامدخلل ةلازغ وبا
 ةدودحملا ةينوناقلا

•
•
•  يئ س مورتنوف يمورتنوف 24/01/2003 4037
•  يموراتنوف 24/01/2003 4038

•  ستبوت 11/12/2002 4039
 ما يج ابوروي اتيلم
 هيک .وک دنآ شتا يب
 .يج

•  نايدهي ناد يوب سکا 24/01/2003 4045

•  لوجنيلورتن 24/12/2002 4058
 بماکسوب -لهوب يج
 دنا اه هيب ما هيغ
 ينابموک

•  لوبوسکال 29/01/2003 4060
 - لهوب .يج
 هيب ما هيغ بماکسوب
 ينابموک دنا اه

• 4063 29/01/2003 
 ةيربعلا ةغللاب ينص
 لکش ىلع ةمسر عم
 سمش

 ياورصقلا ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ياورصقلا ةکرش شونرک 29/01/2003 4064
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ياورصقلا ةکرش دجام نتباک 29/01/2003 4065
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3969
تيسوسا

•  ياورصقلا ةکرش زلجويب زلجياب 29/01/2003 4066
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3942
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3945
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3946
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3947
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3948
 يس لا يب زيرتسدنا

•  يا يس يا 04/12/2002 3951
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  يا يس يا 04/12/2002 3952
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3955
 يس لا يب زيرتسدنا

•  نوتليه 04/12/2002 3957
 ناکريما شتيرب
 )سدنارب( وکابوت
 دتميل

•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3969
 تيسوسا

•  يا يس يا 04/12/2002 3935
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3939
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3940
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3941
 يس لا يب زيرتسدنا

•  فود يفاد ونيز فود يفاد 02/02/2002 3228
 .هيا.سا

•  نوفأ 03/02/2003 4073
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوفأ 03/02/2003 4074
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوفأ 03/02/2003 4075
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوترک 03/02/2003 4077
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  نوتلاک 03/02/2003 4080
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  يج يأ ريلميد هروص 03/02/2003 4084
•  يج يأ ريلميد زنيب سديسرم 03/02/2003 4085
•  يج يأ ريلميد هروص 03/02/2003 4086
•  زغناغيليتيب يأ رأ يأ تيشنکاب 08/02/2003 4087

 شتا يب ما يج
•  ىندالا قرشلا ةکرش يفاص 13/02/1996 4091

 م.خ.مةراجتلل
•  سيروم بيليف ةکرش ما لا 17/02/2003 4103

 .أ.س تکدورب
•  سا يس شتا ما تفوم 11/03/2003 4124

•  يورسيف 11/03/2003 4126
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•

•  الوکيرجا لارتنس يبراک 11/03/2003 4129
 لا , سا , يفوب

•  الوکيرجا لارتنس يفوب 11/03/2003 4130
 لا , سا , يفوب

•  فيلوملاب - تيجلوک رکارب نيکس 19/03/2003 4134
 ينبمک

•  فيلوملاب - تيجلوک كيجام يبيب 19/03/2003 4135
 ينبمک

•

•  سا وي تنسول-لتاکلا تنسول 26/03/2003 4144
 .كنيا يا

•

•  سا وي تنسول-لتاکلا ةروص 26/03/2003 4146
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا ةروص 09/09/2000 4147
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا زجولنکت تنسول 26/03/2003 4148
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا زجولنکت تنسول 26/03/2003 4149
 .كنيا يا

•  يسابما 25/10/2002 3865
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  شورال نامفوه.ف شتور 29/10/2002 3868
 يج . هيا

•  فوا وکابوت ليهناد ليهناد 30/10/2002 3875
 ديتيميل ندنل

•  ليبوم نوسکإ نوسکا 31/10/2002 3876
 نشيروبروک

•  سيراب ةيذحا عنصم 31/10/2002 3882
 ةمسر عم

 سيراب جرب ةکرش
 ةيذحالا ةعانصل
 ةدودحملا ةمهاسملا

•  يا يب سا رامليج وتنس 11/11/2002 3886
•  يا يب سا رامليج وتنيس 11/11/2002 3888
•  تسيفنيميس سيا تروبس 11/11/2002 3896

 يف. يب ستنمتسفنا
•  تسيفنيميس يناريج 11/11/2002 3897

 يف. يب ستنمتسفنا

•  تايف 18/11/2002 3903
 غنينتکرام بورغ تايف
 تيروبروک دنا
 نشيکينويموک
 .هيا.يب.سا

•  يشمت كعباصا عد 18/11/2002 3911
 كناکم

 سيکاب ندلوج
 يد يت لا زنشيکيلباب

•  سيکاب ندلوج ةيبهذلا تاحفصلا 18/11/2002 3912
 يد يت لا زنشيکيلباب

•  لانويشانرتنإ ليهناد 18/11/2002 3913
 تيال

 فوا وکابوت لهناد
 دتيمل ندنل

•  فوا وکابوت لهناد ليهناد 18/11/2002 3914
 دتيمل ندنل

•  لتيمنيزرا نيتياسيد نياتسيد 28/11/2002 3931
 اه هيب ما ةيغ

•  لتيمنيزرا نيتياسيد ليفاروا 28/11/2002 3932
 اه هيب ما ةيغ

•  ميرک 25/11/2002 5310
 سيروم بيليف
 /.يف.يب تنمتسفنإ
 ندرالا

•  سالب سالاب 28/11/2002 5311
 سيروم بيليف
 /.يف.يب تنمتسفنإ
 ندرالا

•  رفصالا مقرلا 18/01/2012 16745
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم لوک ولي 18/09/2011 16746
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  رفصالا لاصتالا 18/01/2012 16747
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  رفصالا مقرلا 18/01/2012 16748
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم لوک ولي 18/09/2011 16749
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  اراهونام .يت يب صاخ لکشب يسايام 18/01/2012 16778
 يرسا

•  - ةرقبلا ةروص 31/01/2011 16790
 يتلولقب

 ةراجتلل رانيبلا ةکرش
 ةماعلا

•
•

•  )راعش( نفس يج 03/05/2011 16888
 ناولالاب

 ستنمتسفنا نفس يج
 دتميل يت يف يب

•  سلطأ 31/01/2011 16741
 سلطا ةعومجم ةکرش
 ةمهاسملا رامثتسالل
 ةدودحملا ةيصوصخلا

•  رفصالا لاصتالا 18/01/2012 16742
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم ربمن ولي 18/01/2012 16743
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم ربمن ولي 18/01/2012 16744
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم انول 18/01/2012 16838
 ةريمالا ةکرش
 داومل نيلودجمو
 ةراجتلاو ليمجتلا
 ةماعلا

•  وت رکوس سکام ربوس 31/01/2011 16841
 سکامربوس
 لانوشانرتنإ
 .يت .لإ ،يت.يف.يب
 يد

•  رکوس سکام ربوس 31/01/2011 16842
 سکامربوس
 لانوشانرتنإ
 .يت .لإ ،يت.يف.يب
 يد

•  ذيو تيلوکوج زدووم 31/01/2011 16843
 كليم

 ةيسنوتلا ةکرشلا
 تايولحلا ةعانصل

•  ذيو تيلوکوج زدووم 31/01/2011 16844
 تنليزاه

 ةيسنوتلا ةکرشلا
 تايولحلا ةعانصل

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيز ارتسا 20/02/2011 16857
•

• 16659 23/09/2010 
 توصلا ةجوم ةمسر
 ةلعش لکش ىلع ةنولم
 ران

 .كنيا ،وکيسبيب

• 16660 23/09/2010 
 توصلا ةجوم ةمسر
 ةلعش لکش ىلع ةنولم
 ران

 .كنيا ،وکيسبيب

•  رامثتسالل ويک ةکرش راعش عم نياف وث 18/01/2012 16661
•  رامثتسالل ويک ةکرش راعش عم يبسيرک 18/01/2012 16662

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16674
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16676
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16681
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  سويروک فيال 03/10/2010 16689
 كروتين يس يج نأ
 لأ لأ ،لانويشانرتنإ
 يس

•  لبقتسملا ةکرش يب يا فا 18/02/2013 16690
 ةيندعملا بيبانالل

•  بلعل ةيلهالا ةکرشلا ةيلهالا 27/02/2012 16691
 نوترکلا

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16701
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  وکسمج 02/11/2011 16708
 ةراجتلل جارسلا ةکرش
 ةيداعلا رامثتسالاو
 ةماعلا

•  ميعن دمحم ةکرش اربوک 18/01/2012 16710
 ةدالواو

•  دماح ريسيت لساب كووه 18/01/2012 16711
 ليعامسا

•  يوارصقلا ةکرش سکيم يليماف 16/05/2011 16718
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ليو 18/01/2012 16719
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16720
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16721
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16722
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  يوارصقلا ةکرش ويوت 06/02/2011 16808
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  كابمتلل ةساملا ةکرش يلصألا ةساملا كابمت 13/01/2011 16821

•  ةمسر عم ءارهزلا 21/04/2011 16840
 ءارهزلا عنصم ةکرش
 ةيئاذغلا داوملل
 بارشلاو

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16847
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  )راعش( نفس يج 03/05/2011 16891
 ناولالاب

 ستنمتسفنا نفس يج
 دتميل يت يف يب

•  قيفوت مظاک ناورم يبينقا 19/04/2011 16892
 يبينقا

•  دمحا ربج هللا دبع يدالب روهز 07/03/2012 16894
 بوجر

•  اضوم اتلأ 18/01/2012 16901
 سومزوک ةکرش
 تاينورتکلالل
 ةراجتلاو رامثتساالاو
 ةماعلا

•

•  عم يمالسالا يجيلخلا 16/12/2009 16995
 ةمسر

 يراجتلا جيلخلا كنب
 ةکرش )يجيلخلا(
 ةماع ةمهاسم ةيرطق

•  كرالک يلرابميک سکنيلک 16/10/2002 3851
 يس نأ يآ دياودلرو

•  لبانسلا 18/10/2002 3854
 ةسسؤم ةکرش
 داوملا جاتنال لبانسلا
 ةيئاذغلا

•  نيلازغلا 22/10/2002 3861
 تويزلا عناصم ةکرش
 ةيندرالا ةيتابنلا
 ةدودحملا ةهاسملا

•  دريب ولب 25/11/2002 5312
 ناخدلا ةکرش
 ةيلودلا رئاجسلاو
 ةماعلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  فورخلا 01/12/2002 5796
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  بوت بوت 22/12/2002 5797
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ناوخا يناولح 01/12/2002 5798
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ناوخا يناولح 01/12/2002 5802
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  زيفمک 01/12/2002 5806
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ةولحلا 22/12/2002 5808
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  دمحم لالب ديسلا سکيم ياه 28/09/2010 16692
 يومحلا

•  ليو 18/01/2012 16723
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16724
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16725
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ازالب موه 18/01/2012 16726
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  رمقلا ةنيدم 30/01/2012 16731
 نيطسلف ليخن ةکرش
 يعارزلا رامثتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  دمحم نيدلا دامع لابيع 18/01/2012 16732
 يسيقلا يمهف ينوع

•  حاتفلادبع يدعس رلوم 31/01/2011 16733
 هفلالش دمحم

•  حاتفلادبع يدعس رلوم 06/02/2011 16736
 هفلالش دمحم

•  تاجتنمل ءايضلا ةکرش ءايضلا 24/11/2010 16752
 نابلالا

•

•  ريو توف روماه 18/10/2010 16793
 ريمس ةسسؤم
 ىسوم ىفطصم
 هروفرف

•
•

•  سمشلا ةکرش يب س 20/02/2011 16806
 ةيبطلا داوملل ةيراجتلا

•  ديمحلا دبع يرسي تاسمل 18/01/2012 16807
 ةشتنلا دمحا

•  يوارصقلا ةکرش ويوت 06/02/2011 16809
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  وکبان 18/01/2012 16820
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 تاليافوربلاو

•  نيال تفوس ةکرش نيال يباه 18/01/2012 16827
 ةعانصلاو ةراجتلل

•  نيال تفوس ةکرش الايد 18/01/2012 16828
 ةعانصلاو ةراجتلل

•  رمقلا يداو رومت 07/04/2013 16859
 فيرلا ةکرش
 قيوستلاو رامثتسالل
 ةمهاسملل يعارزلا
 ةيصوصخلا

•  لاکيديم سوينيسيرف 30/03/2011 16861
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16862
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16863
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16864
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 04/04/2011 16865
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  ستيد يلاف نووم 07/04/2013 16895
 فيرلا ةکرش
 قيوستلاو رامثتسالل
 ةمهاسملل يعارزلا
 ةيصوصخلا

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16675
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16677
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16678
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16679
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16680
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16695
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16696
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16697
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16698
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16699
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16700
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16702
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16703
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  يب ما يج لوب در ةمسر عم لوب در 18/01/2012 16714
 شتا

•  ينارهزلا ةکرش ةمسر عم ليسود 06/02/2011 16811
 ةيراجتلا

•  ينارهزلا ةکرش ةمسر عم ليسود 07/02/2011 16812
 ةيراجتلا

•
•

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16848
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16850
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16851
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16852
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 20/02/2011 16855
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيز ارتسا 20/02/2011 16856
•

•  ةوالحلل دمعلا 24/04/2011 16910
 ةمسر عم رکاکسلاو

 دمحم يحبر مصتعم
 دمعلا

•  ةراجتل رخافلا ةکرش ودوف 04/10/2010 16922
 .م.م.ذ تالاکولاو غبتلا

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16923
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16924
•  يس لأ يب رفلينوي زيللاو 12/10/2002 3836
•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16849

 يبآ اکينيزارتسأ لووأ
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لسلسملا ديدجتلا ءاهتنا خيرات ةمالعلا مقر كلاملا مسا ةمالعلا

•  زوجيوج 17/10/2002 1317
 يا سا زوغويغ
 سيوس
 تفاشللسجنتکا

•  زوغويغ 17/10/2002 1318
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  زوغويغ 17/10/2002 1319
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  ينبموک دنا يدراکب هروص 21/09/2002 3763
 دتمل

•  ونارتيس وکسيسنارف ونازنيس 21/09/2002 3766
 هيا يب سا هيا يس

•  ونارتيس وکسيسنارف ننوزنيس 21/09/2002 3767
 هيا يب سا هيا يس

•  ونارتيس وکسيسنارف ونازنيس 21/09/2002 3768
 هيا يب سا هيا يس

•  نوسنوج دنأ نسنوج تيسنيت 03/10/2002 3775
•  نوسنوج دنأ نسنوج نورانويتس 03/10/2002 3777
•  نوسنوج دنأ نسنوج لانامسيه 03/10/2002 3782
•
•  نوسنوج دنأ نسنوج دياسلويبرب 03/10/2002 3787
•  نوسنوج دنأ نسنوج تسيليس يارت 03/10/2002 3790
•  نوسنوج دنأ نسنوج لوسيماغريا 03/10/2002 3794
•  نوسنوج دنأ نسنوج لامريفولف 03/10/2002 3797
•  نوسنوج دنأ نسنوج نيلسيس - وثوا 03/10/2002 3799
•  نوسنوج دنأ نسنوج ينوسيفيب 03/10/2002 3801

•  تيرکورب 03/10/2002 3803
 دنا نوسنهوج
 وين ( نوسنهوج
 ) نشيربروک يسريج

•  لايريفيب 03/10/2002 3804
 دنا نوسنهوج
 وين ( نوسنهوج
 ) نشيربروک يسريج

•  نوسنوج دنأ نسنوج ميتسيس 03/10/2002 3807
•  نوسنوج & نوسنوج ليرافيب ونيج 03/10/2002 3809
•  رواش دمحم يدمح يهش ءيش لک تالحم 03/10/2002 3811

 هدالواو
•  اکيديم هيا يت سا هيا ناسکوا 07/10/2002 3815

 تفاشيليسيجينيتکا
•  دنلريآ وجايد براه 08/10/2002 3818
•  دنلريآ وجايد سيسيسيوج 08/10/2016 3819
•  دنلريآ ويجايد راعش 08/10/2002 3820
•  دنلريا وغييد ريبيلاک 08/10/2002 3821
•  يف يب زدنارب وغايد زليب 09/10/2002 3823
•  يف يب زدنارب وغايد بوک 1 ربمن سيمميب 09/10/2002 3824
•  يف يب زدنارب وغايد لبميد 09/10/2002 3825
•  يف يب زدنارب وغايد جياه 09/10/2002 3826
•  يف يب زدنارب وغايد 69 تاف 09/10/2002 3827
•  يس لأ يب رفلينوي وتينروک 12/10/2002 3834
•  نشيروبروک غنيريش يد سا ما 12/10/2002 3835
•  يب هيا يولبا اسا يلاي 28/11/2002 553
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16927
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16928
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 07/12/2016 16930
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16931
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16932
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16933
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 18/01/2012 16934
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 18/01/2012 16935
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 14/10/2012 16936
•  سلبان ةايح ةکرش سدقلا ةايح 18/01/2012 16937
•  سلبان ةايح ةکرش سدقلا ةايح 18/01/2012 16938
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16940
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16941
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16942

•  راراس 17/04/2011 16953
 ليتسکت مّيج راراس
 تراکيت يف ياناس
 يتکريش مينونأ

•  راراس فراس 03/04/2011 16954
 ليتسکت مّيج راراس
 تراکيت يف ياناس
 يتکريش مينونأ

•  دمحم دايز دمحم يباجلا رصق 14/02/2016 16955
 يباجلا

•  .يس .وا .سا ةکرش يم- وت 21/12/2016 16957
 ليمجتلل

•  وبا دمحم رمع يلع وسورک 01/11/2012 16963
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع ورجين 14/10/2012 16965
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع ترانريب 14/10/2012 16967
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع كرام كالب 14/10/2012 16968
 نويط

•  جزاط 11/10/2011 16975
 ةعومجم ةکرش
 ةيراجتلا قورشلا
 ةيرامثتسالا

•  ةمسر عم ةعلقلا 24/04/2011 16976
 ةعلقلا ةکرش
 ةيلاملا تاراشتسالل
 م م ش

•  تابيطلا ةنيدم ةکرش تابيطلا ةنيدم 18/04/2011 16978
•  وبا دمحم رمع يلع مووز 14/10/2012 16979

 نويط
•  وبا دمحم رمع يلع وکوک 14/10/2012 16982

 نويط

•  ياه ميات يکيمزيک 14/12/2016 16983
 ياه

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  يبيرک ميات يکيمزيک 14/12/2016 16984
 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  ميات يکيمزيک 14/12/2016 16985
 لورربوس

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  رفيو ميات يکيمزيک 14/12/2016 16986
 رتسام

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  ناحيرلا ةکرش ناحيرلا 26/09/2010 16988
 يراقعلا رامثتسالل

•

•  لامج ونيلسرم قيفوت رسن ةمسر عم قرشلا 24/04/2011 16992
 ىمعالا قيفوت

•  داوملل ضيابلا ةکرش نکشت يليماف 18/02/2013 16998
 ةيئاذغلا

•  سيروم بيليف ةکرش دنويب روجيلب تنميلراب 14/04/2011 17000
 لراس زدنارب

•

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17002
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17003
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17004
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17005
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17006
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17007
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17008
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17009
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17010
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17011
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17012
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17013
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17014
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17015
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17016
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17017
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17018
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17019
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17020
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17021
 .هيا.سا

•  هوکراشمو يميمتلا هوکراشمو يميمتلا 22/12/2016 17022

•  ةمسر عم لوف نيد 08/11/2010 17025
 ةريمالا ةکرش
 داومل نيلودجمو
 ةراجتلاو ليمجتلا
 ةماعلا

•  يفاک رهاسلا ةکرش رهاسلا 07/06/2011 17026
 رامثتسالاو عيزوتلل

•  قداص مظاک قداص ويل 04/09/2011 17027
 طرقنس

•  قداص مظاک قداص سا را سا 29/12/2010 17028
 طرقنس

•  زلانويشتيرتون ايبنالغ ياووردياه 31/12/2016 17030
 دتيميل )دنلريإ(

•  عم ميلس يليفيس 20/03/2013 17031
 مسر

 زلانويشتيرتون ايبنالغ
 دتيميل )دنلريإ(

•  يبيبناک 05/07/2012 19981
 ميتيکوت سکيتنوا
 يف ييناس يريلنوروا
 مينونا تيراکيت
 يتيکريس

•  دتيميل كبويد نوسنور 04/01/2003 1331
•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3970

 تيسوسا

•  يب شتا 16/12/2002 3971
 تيلويه يب شتا
 لا لا بورغ دراکاب
 .يس

•  يب شتا 16/12/2002 3973
 تيلويه يب شتا
 لا لا بورغ دراکاب
 .يس

•  ميلاسوريج لامورفيم لامورفيم 21/12/2002 3987
 ديتيل , سايرتسادنا

•  ملازورج لامورفيم لامورفيم +راعش 21/12/2002 3988
 يد يت لا زيرتسادنا

•  با نفس 21/12/2002 3992

 تيرتسنوک اذ
 جنروتکافوينام
 دنالريا فا ينابموک
 زا جنديرت وسلا (
 با -نفيس
 ) لانشانرتنا

•  ةبلع ةروص 02/01/2003 4010
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  ةبلع ةروص 02/01/2003 4014
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  يفيل ديفيد رکروک 02/01/2003 4015

•  وکبان 04/01/2003 4023
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 ع.م.ش تاليفربلاو

•  لابولا 04/01/2003 4024
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 ع.م.ش تاليفربلاو

• 4028 14/01/2003 
 ةيبرعلا بتاکملا
 ةينوناقلا تامدخلل
 ) لبيإ (

 تامدخلل ةلازغ وبا
 ةدودحملا ةينوناقلا

•
•
•  يئ س مورتنوف يمورتنوف 24/01/2003 4037
•  يموراتنوف 24/01/2003 4038

•  ستبوت 11/12/2002 4039
 ما يج ابوروي اتيلم
 هيک .وک دنآ شتا يب
 .يج

•  نايدهي ناد يوب سکا 24/01/2003 4045

•  لوجنيلورتن 24/12/2002 4058
 بماکسوب -لهوب يج
 دنا اه هيب ما هيغ
 ينابموک

•  لوبوسکال 29/01/2003 4060
 - لهوب .يج
 هيب ما هيغ بماکسوب
 ينابموک دنا اه

• 4063 29/01/2003 
 ةيربعلا ةغللاب ينص
 لکش ىلع ةمسر عم
 سمش

 ياورصقلا ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ياورصقلا ةکرش شونرک 29/01/2003 4064
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ياورصقلا ةکرش دجام نتباک 29/01/2003 4065
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3969
تيسوسا

•  ياورصقلا ةکرش زلجويب زلجياب 29/01/2003 4066
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3942
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3945
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3946
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3947
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3948
 يس لا يب زيرتسدنا

•  يا يس يا 04/12/2002 3951
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  يا يس يا 04/12/2002 3952
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3955
 يس لا يب زيرتسدنا

•  نوتليه 04/12/2002 3957
 ناکريما شتيرب
 )سدنارب( وکابوت
 دتميل

•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3969
 تيسوسا

•  يا يس يا 04/12/2002 3935
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3939
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3940
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3941
 يس لا يب زيرتسدنا

•  فود يفاد ونيز فود يفاد 02/02/2002 3228
 .هيا.سا

•  نوفأ 03/02/2003 4073
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوفأ 03/02/2003 4074
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوفأ 03/02/2003 4075
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوترک 03/02/2003 4077
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  نوتلاک 03/02/2003 4080
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  يج يأ ريلميد هروص 03/02/2003 4084
•  يج يأ ريلميد زنيب سديسرم 03/02/2003 4085
•  يج يأ ريلميد هروص 03/02/2003 4086
•  زغناغيليتيب يأ رأ يأ تيشنکاب 08/02/2003 4087

 شتا يب ما يج
•  ىندالا قرشلا ةکرش يفاص 13/02/1996 4091

 م.خ.مةراجتلل
•  سيروم بيليف ةکرش ما لا 17/02/2003 4103

 .أ.س تکدورب
•  سا يس شتا ما تفوم 11/03/2003 4124

•  يورسيف 11/03/2003 4126
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•

•  الوکيرجا لارتنس يبراک 11/03/2003 4129
 لا , سا , يفوب

•  الوکيرجا لارتنس يفوب 11/03/2003 4130
 لا , سا , يفوب

•  فيلوملاب - تيجلوک رکارب نيکس 19/03/2003 4134
 ينبمک

•  فيلوملاب - تيجلوک كيجام يبيب 19/03/2003 4135
 ينبمک

•

•  سا وي تنسول-لتاکلا تنسول 26/03/2003 4144
 .كنيا يا

•

•  سا وي تنسول-لتاکلا ةروص 26/03/2003 4146
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا ةروص 09/09/2000 4147
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا زجولنکت تنسول 26/03/2003 4148
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا زجولنکت تنسول 26/03/2003 4149
 .كنيا يا

•  يسابما 25/10/2002 3865
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  شورال نامفوه.ف شتور 29/10/2002 3868
 يج . هيا

•  فوا وکابوت ليهناد ليهناد 30/10/2002 3875
 ديتيميل ندنل

•  ليبوم نوسکإ نوسکا 31/10/2002 3876
 نشيروبروک

•  سيراب ةيذحا عنصم 31/10/2002 3882
 ةمسر عم

 سيراب جرب ةکرش
 ةيذحالا ةعانصل
 ةدودحملا ةمهاسملا

•  يا يب سا رامليج وتنس 11/11/2002 3886
•  يا يب سا رامليج وتنيس 11/11/2002 3888
•  تسيفنيميس سيا تروبس 11/11/2002 3896

 يف. يب ستنمتسفنا
•  تسيفنيميس يناريج 11/11/2002 3897

 يف. يب ستنمتسفنا

•  تايف 18/11/2002 3903
 غنينتکرام بورغ تايف
 تيروبروک دنا
 نشيکينويموک
 .هيا.يب.سا

•  يشمت كعباصا عد 18/11/2002 3911
 كناکم

 سيکاب ندلوج
 يد يت لا زنشيکيلباب

•  سيکاب ندلوج ةيبهذلا تاحفصلا 18/11/2002 3912
 يد يت لا زنشيکيلباب

•  لانويشانرتنإ ليهناد 18/11/2002 3913
 تيال

 فوا وکابوت لهناد
 دتيمل ندنل

•  فوا وکابوت لهناد ليهناد 18/11/2002 3914
 دتيمل ندنل

•  لتيمنيزرا نيتياسيد نياتسيد 28/11/2002 3931
 اه هيب ما ةيغ

•  لتيمنيزرا نيتياسيد ليفاروا 28/11/2002 3932
 اه هيب ما ةيغ

•  ميرک 25/11/2002 5310
 سيروم بيليف
 /.يف.يب تنمتسفنإ
 ندرالا

•  سالب سالاب 28/11/2002 5311
 سيروم بيليف
 /.يف.يب تنمتسفنإ
 ندرالا

•  رفصالا مقرلا 18/01/2012 16745
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم لوک ولي 18/09/2011 16746
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  رفصالا لاصتالا 18/01/2012 16747
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  رفصالا مقرلا 18/01/2012 16748
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم لوک ولي 18/09/2011 16749
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  اراهونام .يت يب صاخ لکشب يسايام 18/01/2012 16778
 يرسا

•  - ةرقبلا ةروص 31/01/2011 16790
 يتلولقب

 ةراجتلل رانيبلا ةکرش
 ةماعلا

•
•

•  )راعش( نفس يج 03/05/2011 16888
 ناولالاب

 ستنمتسفنا نفس يج
 دتميل يت يف يب

•  سلطأ 31/01/2011 16741
 سلطا ةعومجم ةکرش
 ةمهاسملا رامثتسالل
 ةدودحملا ةيصوصخلا

•  رفصالا لاصتالا 18/01/2012 16742
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم ربمن ولي 18/01/2012 16743
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم ربمن ولي 18/01/2012 16744
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم انول 18/01/2012 16838
 ةريمالا ةکرش
 داومل نيلودجمو
 ةراجتلاو ليمجتلا
 ةماعلا

•  وت رکوس سکام ربوس 31/01/2011 16841
 سکامربوس
 لانوشانرتنإ
 .يت .لإ ،يت.يف.يب
 يد

•  رکوس سکام ربوس 31/01/2011 16842
 سکامربوس
 لانوشانرتنإ
 .يت .لإ ،يت.يف.يب
 يد

•  ذيو تيلوکوج زدووم 31/01/2011 16843
 كليم

 ةيسنوتلا ةکرشلا
 تايولحلا ةعانصل

•  ذيو تيلوکوج زدووم 31/01/2011 16844
 تنليزاه

 ةيسنوتلا ةکرشلا
 تايولحلا ةعانصل

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيز ارتسا 20/02/2011 16857
•

• 16659 23/09/2010 
 توصلا ةجوم ةمسر
 ةلعش لکش ىلع ةنولم
 ران

 .كنيا ،وکيسبيب

• 16660 23/09/2010 
 توصلا ةجوم ةمسر
 ةلعش لکش ىلع ةنولم
 ران

 .كنيا ،وکيسبيب

•  رامثتسالل ويک ةکرش راعش عم نياف وث 18/01/2012 16661
•  رامثتسالل ويک ةکرش راعش عم يبسيرک 18/01/2012 16662

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16674
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16676
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16681
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  سويروک فيال 03/10/2010 16689
 كروتين يس يج نأ
 لأ لأ ،لانويشانرتنإ
 يس

•  لبقتسملا ةکرش يب يا فا 18/02/2013 16690
 ةيندعملا بيبانالل

•  بلعل ةيلهالا ةکرشلا ةيلهالا 27/02/2012 16691
 نوترکلا

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16701
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  وکسمج 02/11/2011 16708
 ةراجتلل جارسلا ةکرش
 ةيداعلا رامثتسالاو
 ةماعلا

•  ميعن دمحم ةکرش اربوک 18/01/2012 16710
 ةدالواو

•  دماح ريسيت لساب كووه 18/01/2012 16711
 ليعامسا

•  يوارصقلا ةکرش سکيم يليماف 16/05/2011 16718
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ليو 18/01/2012 16719
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16720
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16721
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16722
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  يوارصقلا ةکرش ويوت 06/02/2011 16808
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  كابمتلل ةساملا ةکرش يلصألا ةساملا كابمت 13/01/2011 16821

•  ةمسر عم ءارهزلا 21/04/2011 16840
 ءارهزلا عنصم ةکرش
 ةيئاذغلا داوملل
 بارشلاو

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16847
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  )راعش( نفس يج 03/05/2011 16891
 ناولالاب

 ستنمتسفنا نفس يج
 دتميل يت يف يب

•  قيفوت مظاک ناورم يبينقا 19/04/2011 16892
 يبينقا

•  دمحا ربج هللا دبع يدالب روهز 07/03/2012 16894
 بوجر

•  اضوم اتلأ 18/01/2012 16901
 سومزوک ةکرش
 تاينورتکلالل
 ةراجتلاو رامثتساالاو
 ةماعلا

•

•  عم يمالسالا يجيلخلا 16/12/2009 16995
 ةمسر

 يراجتلا جيلخلا كنب
 ةکرش )يجيلخلا(
 ةماع ةمهاسم ةيرطق

•  كرالک يلرابميک سکنيلک 16/10/2002 3851
 يس نأ يآ دياودلرو

•  لبانسلا 18/10/2002 3854
 ةسسؤم ةکرش
 داوملا جاتنال لبانسلا
 ةيئاذغلا

•  نيلازغلا 22/10/2002 3861
 تويزلا عناصم ةکرش
 ةيندرالا ةيتابنلا
 ةدودحملا ةهاسملا

•  دريب ولب 25/11/2002 5312
 ناخدلا ةکرش
 ةيلودلا رئاجسلاو
 ةماعلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  فورخلا 01/12/2002 5796
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  بوت بوت 22/12/2002 5797
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ناوخا يناولح 01/12/2002 5798
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ناوخا يناولح 01/12/2002 5802
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  زيفمک 01/12/2002 5806
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ةولحلا 22/12/2002 5808
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  دمحم لالب ديسلا سکيم ياه 28/09/2010 16692
 يومحلا

•  ليو 18/01/2012 16723
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16724
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16725
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ازالب موه 18/01/2012 16726
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  رمقلا ةنيدم 30/01/2012 16731
 نيطسلف ليخن ةکرش
 يعارزلا رامثتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  دمحم نيدلا دامع لابيع 18/01/2012 16732
 يسيقلا يمهف ينوع

•  حاتفلادبع يدعس رلوم 31/01/2011 16733
 هفلالش دمحم

•  حاتفلادبع يدعس رلوم 06/02/2011 16736
 هفلالش دمحم

•  تاجتنمل ءايضلا ةکرش ءايضلا 24/11/2010 16752
 نابلالا

•

•  ريو توف روماه 18/10/2010 16793
 ريمس ةسسؤم
 ىسوم ىفطصم
 هروفرف

•
•

•  سمشلا ةکرش يب س 20/02/2011 16806
 ةيبطلا داوملل ةيراجتلا

•  ديمحلا دبع يرسي تاسمل 18/01/2012 16807
 ةشتنلا دمحا

•  يوارصقلا ةکرش ويوت 06/02/2011 16809
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  وکبان 18/01/2012 16820
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 تاليافوربلاو

•  نيال تفوس ةکرش نيال يباه 18/01/2012 16827
 ةعانصلاو ةراجتلل

•  نيال تفوس ةکرش الايد 18/01/2012 16828
 ةعانصلاو ةراجتلل

•  رمقلا يداو رومت 07/04/2013 16859
 فيرلا ةکرش
 قيوستلاو رامثتسالل
 ةمهاسملل يعارزلا
 ةيصوصخلا

•  لاکيديم سوينيسيرف 30/03/2011 16861
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16862
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16863
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16864
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 04/04/2011 16865
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  ستيد يلاف نووم 07/04/2013 16895
 فيرلا ةکرش
 قيوستلاو رامثتسالل
 ةمهاسملل يعارزلا
 ةيصوصخلا

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16675
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16677
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16678
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16679
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16680
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16695
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16696
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16697
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16698
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16699
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16700
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16702
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16703
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  يب ما يج لوب در ةمسر عم لوب در 18/01/2012 16714
 شتا

•  ينارهزلا ةکرش ةمسر عم ليسود 06/02/2011 16811
 ةيراجتلا

•  ينارهزلا ةکرش ةمسر عم ليسود 07/02/2011 16812
 ةيراجتلا

•
•

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16848
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16850
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16851
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16852
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 20/02/2011 16855
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيز ارتسا 20/02/2011 16856
•

•  ةوالحلل دمعلا 24/04/2011 16910
 ةمسر عم رکاکسلاو

 دمحم يحبر مصتعم
 دمعلا

•  ةراجتل رخافلا ةکرش ودوف 04/10/2010 16922
 .م.م.ذ تالاکولاو غبتلا

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16923
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16924
•  يس لأ يب رفلينوي زيللاو 12/10/2002 3836
•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16849

 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

225
226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240



450العدد العرشون 2017/11/7

لسلسملا ديدجتلا ءاهتنا خيرات ةمالعلا مقر كلاملا مسا ةمالعلا

•  زوجيوج 17/10/2002 1317
 يا سا زوغويغ
 سيوس
 تفاشللسجنتکا

•  زوغويغ 17/10/2002 1318
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  زوغويغ 17/10/2002 1319
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  ينبموک دنا يدراکب هروص 21/09/2002 3763
 دتمل

•  ونارتيس وکسيسنارف ونازنيس 21/09/2002 3766
 هيا يب سا هيا يس

•  ونارتيس وکسيسنارف ننوزنيس 21/09/2002 3767
 هيا يب سا هيا يس

•  ونارتيس وکسيسنارف ونازنيس 21/09/2002 3768
 هيا يب سا هيا يس

•  نوسنوج دنأ نسنوج تيسنيت 03/10/2002 3775
•  نوسنوج دنأ نسنوج نورانويتس 03/10/2002 3777
•  نوسنوج دنأ نسنوج لانامسيه 03/10/2002 3782
•
•  نوسنوج دنأ نسنوج دياسلويبرب 03/10/2002 3787
•  نوسنوج دنأ نسنوج تسيليس يارت 03/10/2002 3790
•  نوسنوج دنأ نسنوج لوسيماغريا 03/10/2002 3794
•  نوسنوج دنأ نسنوج لامريفولف 03/10/2002 3797
•  نوسنوج دنأ نسنوج نيلسيس - وثوا 03/10/2002 3799
•  نوسنوج دنأ نسنوج ينوسيفيب 03/10/2002 3801

•  تيرکورب 03/10/2002 3803
 دنا نوسنهوج
 وين ( نوسنهوج
 ) نشيربروک يسريج

•  لايريفيب 03/10/2002 3804
 دنا نوسنهوج
 وين ( نوسنهوج
 ) نشيربروک يسريج

•  نوسنوج دنأ نسنوج ميتسيس 03/10/2002 3807
•  نوسنوج & نوسنوج ليرافيب ونيج 03/10/2002 3809
•  رواش دمحم يدمح يهش ءيش لک تالحم 03/10/2002 3811

 هدالواو
•  اکيديم هيا يت سا هيا ناسکوا 07/10/2002 3815

 تفاشيليسيجينيتکا
•  دنلريآ وجايد براه 08/10/2002 3818
•  دنلريآ وجايد سيسيسيوج 08/10/2016 3819
•  دنلريآ ويجايد راعش 08/10/2002 3820
•  دنلريا وغييد ريبيلاک 08/10/2002 3821
•  يف يب زدنارب وغايد زليب 09/10/2002 3823
•  يف يب زدنارب وغايد بوک 1 ربمن سيمميب 09/10/2002 3824
•  يف يب زدنارب وغايد لبميد 09/10/2002 3825
•  يف يب زدنارب وغايد جياه 09/10/2002 3826
•  يف يب زدنارب وغايد 69 تاف 09/10/2002 3827
•  يس لأ يب رفلينوي وتينروک 12/10/2002 3834
•  نشيروبروک غنيريش يد سا ما 12/10/2002 3835
•  يب هيا يولبا اسا يلاي 28/11/2002 553
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16927
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16928
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 07/12/2016 16930
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16931
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16932
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16933
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 18/01/2012 16934
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 18/01/2012 16935
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 14/10/2012 16936
•  سلبان ةايح ةکرش سدقلا ةايح 18/01/2012 16937
•  سلبان ةايح ةکرش سدقلا ةايح 18/01/2012 16938
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16940
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16941
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16942

•  راراس 17/04/2011 16953
 ليتسکت مّيج راراس
 تراکيت يف ياناس
 يتکريش مينونأ

•  راراس فراس 03/04/2011 16954
 ليتسکت مّيج راراس
 تراکيت يف ياناس
 يتکريش مينونأ

•  دمحم دايز دمحم يباجلا رصق 14/02/2016 16955
 يباجلا

•  .يس .وا .سا ةکرش يم- وت 21/12/2016 16957
 ليمجتلل

•  وبا دمحم رمع يلع وسورک 01/11/2012 16963
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع ورجين 14/10/2012 16965
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع ترانريب 14/10/2012 16967
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع كرام كالب 14/10/2012 16968
 نويط

•  جزاط 11/10/2011 16975
 ةعومجم ةکرش
 ةيراجتلا قورشلا
 ةيرامثتسالا

•  ةمسر عم ةعلقلا 24/04/2011 16976
 ةعلقلا ةکرش
 ةيلاملا تاراشتسالل
 م م ش

•  تابيطلا ةنيدم ةکرش تابيطلا ةنيدم 18/04/2011 16978
•  وبا دمحم رمع يلع مووز 14/10/2012 16979

 نويط
•  وبا دمحم رمع يلع وکوک 14/10/2012 16982

 نويط

•  ياه ميات يکيمزيک 14/12/2016 16983
 ياه

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  يبيرک ميات يکيمزيک 14/12/2016 16984
 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  ميات يکيمزيک 14/12/2016 16985
 لورربوس

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  رفيو ميات يکيمزيک 14/12/2016 16986
 رتسام

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  ناحيرلا ةکرش ناحيرلا 26/09/2010 16988
 يراقعلا رامثتسالل

•

•  لامج ونيلسرم قيفوت رسن ةمسر عم قرشلا 24/04/2011 16992
 ىمعالا قيفوت

•  داوملل ضيابلا ةکرش نکشت يليماف 18/02/2013 16998
 ةيئاذغلا

•  سيروم بيليف ةکرش دنويب روجيلب تنميلراب 14/04/2011 17000
 لراس زدنارب

•

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17002
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17003
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17004
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17005
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17006
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17007
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17008
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17009
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17010
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17011
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17012
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17013
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17014
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17015
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17016
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17017
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17018
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17019
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17020
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17021
 .هيا.سا

•  هوکراشمو يميمتلا هوکراشمو يميمتلا 22/12/2016 17022

•  ةمسر عم لوف نيد 08/11/2010 17025
 ةريمالا ةکرش
 داومل نيلودجمو
 ةراجتلاو ليمجتلا
 ةماعلا

•  يفاک رهاسلا ةکرش رهاسلا 07/06/2011 17026
 رامثتسالاو عيزوتلل

•  قداص مظاک قداص ويل 04/09/2011 17027
 طرقنس

•  قداص مظاک قداص سا را سا 29/12/2010 17028
 طرقنس

•  زلانويشتيرتون ايبنالغ ياووردياه 31/12/2016 17030
 دتيميل )دنلريإ(

•  عم ميلس يليفيس 20/03/2013 17031
 مسر

 زلانويشتيرتون ايبنالغ
 دتيميل )دنلريإ(

•  يبيبناک 05/07/2012 19981
 ميتيکوت سکيتنوا
 يف ييناس يريلنوروا
 مينونا تيراکيت
 يتيکريس

•  دتيميل كبويد نوسنور 04/01/2003 1331
•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3970

 تيسوسا

•  يب شتا 16/12/2002 3971
 تيلويه يب شتا
 لا لا بورغ دراکاب
 .يس

•  يب شتا 16/12/2002 3973
 تيلويه يب شتا
 لا لا بورغ دراکاب
 .يس

•  ميلاسوريج لامورفيم لامورفيم 21/12/2002 3987
 ديتيل , سايرتسادنا

•  ملازورج لامورفيم لامورفيم +راعش 21/12/2002 3988
 يد يت لا زيرتسادنا

•  با نفس 21/12/2002 3992

 تيرتسنوک اذ
 جنروتکافوينام
 دنالريا فا ينابموک
 زا جنديرت وسلا (
 با -نفيس
 ) لانشانرتنا

•  ةبلع ةروص 02/01/2003 4010
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  ةبلع ةروص 02/01/2003 4014
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  يفيل ديفيد رکروک 02/01/2003 4015

•  وکبان 04/01/2003 4023
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 ع.م.ش تاليفربلاو

•  لابولا 04/01/2003 4024
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 ع.م.ش تاليفربلاو

• 4028 14/01/2003 
 ةيبرعلا بتاکملا
 ةينوناقلا تامدخلل
 ) لبيإ (

 تامدخلل ةلازغ وبا
 ةدودحملا ةينوناقلا

•
•
•  يئ س مورتنوف يمورتنوف 24/01/2003 4037
•  يموراتنوف 24/01/2003 4038

•  ستبوت 11/12/2002 4039
 ما يج ابوروي اتيلم
 هيک .وک دنآ شتا يب
 .يج

•  نايدهي ناد يوب سکا 24/01/2003 4045

•  لوجنيلورتن 24/12/2002 4058
 بماکسوب -لهوب يج
 دنا اه هيب ما هيغ
 ينابموک

•  لوبوسکال 29/01/2003 4060
 - لهوب .يج
 هيب ما هيغ بماکسوب
 ينابموک دنا اه

• 4063 29/01/2003 
 ةيربعلا ةغللاب ينص
 لکش ىلع ةمسر عم
 سمش

 ياورصقلا ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ياورصقلا ةکرش شونرک 29/01/2003 4064
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ياورصقلا ةکرش دجام نتباک 29/01/2003 4065
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3969
تيسوسا

•  ياورصقلا ةکرش زلجويب زلجياب 29/01/2003 4066
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3942
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3945
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3946
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3947
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3948
 يس لا يب زيرتسدنا

•  يا يس يا 04/12/2002 3951
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  يا يس يا 04/12/2002 3952
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3955
 يس لا يب زيرتسدنا

•  نوتليه 04/12/2002 3957
 ناکريما شتيرب
 )سدنارب( وکابوت
 دتميل

•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3969
 تيسوسا

•  يا يس يا 04/12/2002 3935
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3939
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3940
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3941
 يس لا يب زيرتسدنا

•  فود يفاد ونيز فود يفاد 02/02/2002 3228
 .هيا.سا

•  نوفأ 03/02/2003 4073
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوفأ 03/02/2003 4074
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوفأ 03/02/2003 4075
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوترک 03/02/2003 4077
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  نوتلاک 03/02/2003 4080
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  يج يأ ريلميد هروص 03/02/2003 4084
•  يج يأ ريلميد زنيب سديسرم 03/02/2003 4085
•  يج يأ ريلميد هروص 03/02/2003 4086
•  زغناغيليتيب يأ رأ يأ تيشنکاب 08/02/2003 4087

 شتا يب ما يج
•  ىندالا قرشلا ةکرش يفاص 13/02/1996 4091

 م.خ.مةراجتلل
•  سيروم بيليف ةکرش ما لا 17/02/2003 4103

 .أ.س تکدورب
•  سا يس شتا ما تفوم 11/03/2003 4124

•  يورسيف 11/03/2003 4126
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•

•  الوکيرجا لارتنس يبراک 11/03/2003 4129
 لا , سا , يفوب

•  الوکيرجا لارتنس يفوب 11/03/2003 4130
 لا , سا , يفوب

•  فيلوملاب - تيجلوک رکارب نيکس 19/03/2003 4134
 ينبمک

•  فيلوملاب - تيجلوک كيجام يبيب 19/03/2003 4135
 ينبمک

•

•  سا وي تنسول-لتاکلا تنسول 26/03/2003 4144
 .كنيا يا

•

•  سا وي تنسول-لتاکلا ةروص 26/03/2003 4146
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا ةروص 09/09/2000 4147
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا زجولنکت تنسول 26/03/2003 4148
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا زجولنکت تنسول 26/03/2003 4149
 .كنيا يا

•  يسابما 25/10/2002 3865
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  شورال نامفوه.ف شتور 29/10/2002 3868
 يج . هيا

•  فوا وکابوت ليهناد ليهناد 30/10/2002 3875
 ديتيميل ندنل

•  ليبوم نوسکإ نوسکا 31/10/2002 3876
 نشيروبروک

•  سيراب ةيذحا عنصم 31/10/2002 3882
 ةمسر عم

 سيراب جرب ةکرش
 ةيذحالا ةعانصل
 ةدودحملا ةمهاسملا

•  يا يب سا رامليج وتنس 11/11/2002 3886
•  يا يب سا رامليج وتنيس 11/11/2002 3888
•  تسيفنيميس سيا تروبس 11/11/2002 3896

 يف. يب ستنمتسفنا
•  تسيفنيميس يناريج 11/11/2002 3897

 يف. يب ستنمتسفنا

•  تايف 18/11/2002 3903
 غنينتکرام بورغ تايف
 تيروبروک دنا
 نشيکينويموک
 .هيا.يب.سا

•  يشمت كعباصا عد 18/11/2002 3911
 كناکم

 سيکاب ندلوج
 يد يت لا زنشيکيلباب

•  سيکاب ندلوج ةيبهذلا تاحفصلا 18/11/2002 3912
 يد يت لا زنشيکيلباب

•  لانويشانرتنإ ليهناد 18/11/2002 3913
 تيال

 فوا وکابوت لهناد
 دتيمل ندنل

•  فوا وکابوت لهناد ليهناد 18/11/2002 3914
 دتيمل ندنل

•  لتيمنيزرا نيتياسيد نياتسيد 28/11/2002 3931
 اه هيب ما ةيغ

•  لتيمنيزرا نيتياسيد ليفاروا 28/11/2002 3932
 اه هيب ما ةيغ

•  ميرک 25/11/2002 5310
 سيروم بيليف
 /.يف.يب تنمتسفنإ
 ندرالا

•  سالب سالاب 28/11/2002 5311
 سيروم بيليف
 /.يف.يب تنمتسفنإ
 ندرالا

•  رفصالا مقرلا 18/01/2012 16745
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم لوک ولي 18/09/2011 16746
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  رفصالا لاصتالا 18/01/2012 16747
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  رفصالا مقرلا 18/01/2012 16748
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم لوک ولي 18/09/2011 16749
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  اراهونام .يت يب صاخ لکشب يسايام 18/01/2012 16778
 يرسا

•  - ةرقبلا ةروص 31/01/2011 16790
 يتلولقب

 ةراجتلل رانيبلا ةکرش
 ةماعلا

•
•

•  )راعش( نفس يج 03/05/2011 16888
 ناولالاب

 ستنمتسفنا نفس يج
 دتميل يت يف يب

•  سلطأ 31/01/2011 16741
 سلطا ةعومجم ةکرش
 ةمهاسملا رامثتسالل
 ةدودحملا ةيصوصخلا

•  رفصالا لاصتالا 18/01/2012 16742
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم ربمن ولي 18/01/2012 16743
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم ربمن ولي 18/01/2012 16744
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم انول 18/01/2012 16838
 ةريمالا ةکرش
 داومل نيلودجمو
 ةراجتلاو ليمجتلا
 ةماعلا

•  وت رکوس سکام ربوس 31/01/2011 16841
 سکامربوس
 لانوشانرتنإ
 .يت .لإ ،يت.يف.يب
 يد

•  رکوس سکام ربوس 31/01/2011 16842
 سکامربوس
 لانوشانرتنإ
 .يت .لإ ،يت.يف.يب
 يد

•  ذيو تيلوکوج زدووم 31/01/2011 16843
 كليم

 ةيسنوتلا ةکرشلا
 تايولحلا ةعانصل

•  ذيو تيلوکوج زدووم 31/01/2011 16844
 تنليزاه

 ةيسنوتلا ةکرشلا
 تايولحلا ةعانصل

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيز ارتسا 20/02/2011 16857
•

• 16659 23/09/2010 
 توصلا ةجوم ةمسر
 ةلعش لکش ىلع ةنولم
 ران

 .كنيا ،وکيسبيب

• 16660 23/09/2010 
 توصلا ةجوم ةمسر
 ةلعش لکش ىلع ةنولم
 ران

 .كنيا ،وکيسبيب

•  رامثتسالل ويک ةکرش راعش عم نياف وث 18/01/2012 16661
•  رامثتسالل ويک ةکرش راعش عم يبسيرک 18/01/2012 16662

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16674
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16676
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16681
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  سويروک فيال 03/10/2010 16689
 كروتين يس يج نأ
 لأ لأ ،لانويشانرتنإ
 يس

•  لبقتسملا ةکرش يب يا فا 18/02/2013 16690
 ةيندعملا بيبانالل

•  بلعل ةيلهالا ةکرشلا ةيلهالا 27/02/2012 16691
 نوترکلا

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16701
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  وکسمج 02/11/2011 16708
 ةراجتلل جارسلا ةکرش
 ةيداعلا رامثتسالاو
 ةماعلا

•  ميعن دمحم ةکرش اربوک 18/01/2012 16710
 ةدالواو

•  دماح ريسيت لساب كووه 18/01/2012 16711
 ليعامسا

•  يوارصقلا ةکرش سکيم يليماف 16/05/2011 16718
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ليو 18/01/2012 16719
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16720
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16721
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16722
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  يوارصقلا ةکرش ويوت 06/02/2011 16808
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  كابمتلل ةساملا ةکرش يلصألا ةساملا كابمت 13/01/2011 16821

•  ةمسر عم ءارهزلا 21/04/2011 16840
 ءارهزلا عنصم ةکرش
 ةيئاذغلا داوملل
 بارشلاو

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16847
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  )راعش( نفس يج 03/05/2011 16891
 ناولالاب

 ستنمتسفنا نفس يج
 دتميل يت يف يب

•  قيفوت مظاک ناورم يبينقا 19/04/2011 16892
 يبينقا

•  دمحا ربج هللا دبع يدالب روهز 07/03/2012 16894
 بوجر

•  اضوم اتلأ 18/01/2012 16901
 سومزوک ةکرش
 تاينورتکلالل
 ةراجتلاو رامثتساالاو
 ةماعلا

•

•  عم يمالسالا يجيلخلا 16/12/2009 16995
 ةمسر

 يراجتلا جيلخلا كنب
 ةکرش )يجيلخلا(
 ةماع ةمهاسم ةيرطق

•  كرالک يلرابميک سکنيلک 16/10/2002 3851
 يس نأ يآ دياودلرو

•  لبانسلا 18/10/2002 3854
 ةسسؤم ةکرش
 داوملا جاتنال لبانسلا
 ةيئاذغلا

•  نيلازغلا 22/10/2002 3861
 تويزلا عناصم ةکرش
 ةيندرالا ةيتابنلا
 ةدودحملا ةهاسملا

•  دريب ولب 25/11/2002 5312
 ناخدلا ةکرش
 ةيلودلا رئاجسلاو
 ةماعلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  فورخلا 01/12/2002 5796
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  بوت بوت 22/12/2002 5797
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ناوخا يناولح 01/12/2002 5798
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ناوخا يناولح 01/12/2002 5802
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  زيفمک 01/12/2002 5806
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ةولحلا 22/12/2002 5808
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  دمحم لالب ديسلا سکيم ياه 28/09/2010 16692
 يومحلا

•  ليو 18/01/2012 16723
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16724
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16725
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ازالب موه 18/01/2012 16726
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  رمقلا ةنيدم 30/01/2012 16731
 نيطسلف ليخن ةکرش
 يعارزلا رامثتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  دمحم نيدلا دامع لابيع 18/01/2012 16732
 يسيقلا يمهف ينوع

•  حاتفلادبع يدعس رلوم 31/01/2011 16733
 هفلالش دمحم

•  حاتفلادبع يدعس رلوم 06/02/2011 16736
 هفلالش دمحم

•  تاجتنمل ءايضلا ةکرش ءايضلا 24/11/2010 16752
 نابلالا

•

•  ريو توف روماه 18/10/2010 16793
 ريمس ةسسؤم
 ىسوم ىفطصم
 هروفرف

•
•

•  سمشلا ةکرش يب س 20/02/2011 16806
 ةيبطلا داوملل ةيراجتلا

•  ديمحلا دبع يرسي تاسمل 18/01/2012 16807
 ةشتنلا دمحا

•  يوارصقلا ةکرش ويوت 06/02/2011 16809
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  وکبان 18/01/2012 16820
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 تاليافوربلاو

•  نيال تفوس ةکرش نيال يباه 18/01/2012 16827
 ةعانصلاو ةراجتلل

•  نيال تفوس ةکرش الايد 18/01/2012 16828
 ةعانصلاو ةراجتلل

•  رمقلا يداو رومت 07/04/2013 16859
 فيرلا ةکرش
 قيوستلاو رامثتسالل
 ةمهاسملل يعارزلا
 ةيصوصخلا

•  لاکيديم سوينيسيرف 30/03/2011 16861
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16862
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16863
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16864
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 04/04/2011 16865
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  ستيد يلاف نووم 07/04/2013 16895
 فيرلا ةکرش
 قيوستلاو رامثتسالل
 ةمهاسملل يعارزلا
 ةيصوصخلا

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16675
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16677
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16678
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16679
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16680
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16695
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16696
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16697
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16698
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16699
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16700
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16702
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16703
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  يب ما يج لوب در ةمسر عم لوب در 18/01/2012 16714
 شتا

•  ينارهزلا ةکرش ةمسر عم ليسود 06/02/2011 16811
 ةيراجتلا

•  ينارهزلا ةکرش ةمسر عم ليسود 07/02/2011 16812
 ةيراجتلا

•
•

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16848
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16850
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16851
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16852
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 20/02/2011 16855
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيز ارتسا 20/02/2011 16856
•

•  ةوالحلل دمعلا 24/04/2011 16910
 ةمسر عم رکاکسلاو

 دمحم يحبر مصتعم
 دمعلا

•  ةراجتل رخافلا ةکرش ودوف 04/10/2010 16922
 .م.م.ذ تالاکولاو غبتلا

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16923
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16924
•  يس لأ يب رفلينوي زيللاو 12/10/2002 3836
•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16849

 يبآ اکينيزارتسأ لووأ
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لسلسملا ديدجتلا ءاهتنا خيرات ةمالعلا مقر كلاملا مسا ةمالعلا

•  زوجيوج 17/10/2002 1317
 يا سا زوغويغ
 سيوس
 تفاشللسجنتکا

•  زوغويغ 17/10/2002 1318
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  زوغويغ 17/10/2002 1319
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  ينبموک دنا يدراکب هروص 21/09/2002 3763
 دتمل

•  ونارتيس وکسيسنارف ونازنيس 21/09/2002 3766
 هيا يب سا هيا يس

•  ونارتيس وکسيسنارف ننوزنيس 21/09/2002 3767
 هيا يب سا هيا يس

•  ونارتيس وکسيسنارف ونازنيس 21/09/2002 3768
 هيا يب سا هيا يس

•  نوسنوج دنأ نسنوج تيسنيت 03/10/2002 3775
•  نوسنوج دنأ نسنوج نورانويتس 03/10/2002 3777
•  نوسنوج دنأ نسنوج لانامسيه 03/10/2002 3782
•
•  نوسنوج دنأ نسنوج دياسلويبرب 03/10/2002 3787
•  نوسنوج دنأ نسنوج تسيليس يارت 03/10/2002 3790
•  نوسنوج دنأ نسنوج لوسيماغريا 03/10/2002 3794
•  نوسنوج دنأ نسنوج لامريفولف 03/10/2002 3797
•  نوسنوج دنأ نسنوج نيلسيس - وثوا 03/10/2002 3799
•  نوسنوج دنأ نسنوج ينوسيفيب 03/10/2002 3801

•  تيرکورب 03/10/2002 3803
 دنا نوسنهوج
 وين ( نوسنهوج
 ) نشيربروک يسريج

•  لايريفيب 03/10/2002 3804
 دنا نوسنهوج
 وين ( نوسنهوج
 ) نشيربروک يسريج

•  نوسنوج دنأ نسنوج ميتسيس 03/10/2002 3807
•  نوسنوج & نوسنوج ليرافيب ونيج 03/10/2002 3809
•  رواش دمحم يدمح يهش ءيش لک تالحم 03/10/2002 3811

 هدالواو
•  اکيديم هيا يت سا هيا ناسکوا 07/10/2002 3815

 تفاشيليسيجينيتکا
•  دنلريآ وجايد براه 08/10/2002 3818
•  دنلريآ وجايد سيسيسيوج 08/10/2016 3819
•  دنلريآ ويجايد راعش 08/10/2002 3820
•  دنلريا وغييد ريبيلاک 08/10/2002 3821
•  يف يب زدنارب وغايد زليب 09/10/2002 3823
•  يف يب زدنارب وغايد بوک 1 ربمن سيمميب 09/10/2002 3824
•  يف يب زدنارب وغايد لبميد 09/10/2002 3825
•  يف يب زدنارب وغايد جياه 09/10/2002 3826
•  يف يب زدنارب وغايد 69 تاف 09/10/2002 3827
•  يس لأ يب رفلينوي وتينروک 12/10/2002 3834
•  نشيروبروک غنيريش يد سا ما 12/10/2002 3835
•  يب هيا يولبا اسا يلاي 28/11/2002 553
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16927
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16928
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 07/12/2016 16930
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16931
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16932
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16933
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 18/01/2012 16934
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 18/01/2012 16935
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 14/10/2012 16936
•  سلبان ةايح ةکرش سدقلا ةايح 18/01/2012 16937
•  سلبان ةايح ةکرش سدقلا ةايح 18/01/2012 16938
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16940
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16941
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16942

•  راراس 17/04/2011 16953
 ليتسکت مّيج راراس
 تراکيت يف ياناس
 يتکريش مينونأ

•  راراس فراس 03/04/2011 16954
 ليتسکت مّيج راراس
 تراکيت يف ياناس
 يتکريش مينونأ

•  دمحم دايز دمحم يباجلا رصق 14/02/2016 16955
 يباجلا

•  .يس .وا .سا ةکرش يم- وت 21/12/2016 16957
 ليمجتلل

•  وبا دمحم رمع يلع وسورک 01/11/2012 16963
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع ورجين 14/10/2012 16965
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع ترانريب 14/10/2012 16967
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع كرام كالب 14/10/2012 16968
 نويط

•  جزاط 11/10/2011 16975
 ةعومجم ةکرش
 ةيراجتلا قورشلا
 ةيرامثتسالا

•  ةمسر عم ةعلقلا 24/04/2011 16976
 ةعلقلا ةکرش
 ةيلاملا تاراشتسالل
 م م ش

•  تابيطلا ةنيدم ةکرش تابيطلا ةنيدم 18/04/2011 16978
•  وبا دمحم رمع يلع مووز 14/10/2012 16979

 نويط
•  وبا دمحم رمع يلع وکوک 14/10/2012 16982

 نويط

•  ياه ميات يکيمزيک 14/12/2016 16983
 ياه

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  يبيرک ميات يکيمزيک 14/12/2016 16984
 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  ميات يکيمزيک 14/12/2016 16985
 لورربوس

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  رفيو ميات يکيمزيک 14/12/2016 16986
 رتسام

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  ناحيرلا ةکرش ناحيرلا 26/09/2010 16988
 يراقعلا رامثتسالل

•

•  لامج ونيلسرم قيفوت رسن ةمسر عم قرشلا 24/04/2011 16992
 ىمعالا قيفوت

•  داوملل ضيابلا ةکرش نکشت يليماف 18/02/2013 16998
 ةيئاذغلا

•  سيروم بيليف ةکرش دنويب روجيلب تنميلراب 14/04/2011 17000
 لراس زدنارب

•

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17002
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17003
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17004
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17005
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17006
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17007
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17008
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17009
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17010
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17011
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17012
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17013
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17014
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17015
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17016
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17017
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17018
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17019
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17020
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17021
 .هيا.سا

•  هوکراشمو يميمتلا هوکراشمو يميمتلا 22/12/2016 17022

•  ةمسر عم لوف نيد 08/11/2010 17025
 ةريمالا ةکرش
 داومل نيلودجمو
 ةراجتلاو ليمجتلا
 ةماعلا

•  يفاک رهاسلا ةکرش رهاسلا 07/06/2011 17026
 رامثتسالاو عيزوتلل

•  قداص مظاک قداص ويل 04/09/2011 17027
 طرقنس

•  قداص مظاک قداص سا را سا 29/12/2010 17028
 طرقنس

•  زلانويشتيرتون ايبنالغ ياووردياه 31/12/2016 17030
 دتيميل )دنلريإ(

•  عم ميلس يليفيس 20/03/2013 17031
 مسر

 زلانويشتيرتون ايبنالغ
 دتيميل )دنلريإ(

•  يبيبناک 05/07/2012 19981
 ميتيکوت سکيتنوا
 يف ييناس يريلنوروا
 مينونا تيراکيت
 يتيکريس

•  دتيميل كبويد نوسنور 04/01/2003 1331
•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3970

 تيسوسا

•  يب شتا 16/12/2002 3971
 تيلويه يب شتا
 لا لا بورغ دراکاب
 .يس

•  يب شتا 16/12/2002 3973
 تيلويه يب شتا
 لا لا بورغ دراکاب
 .يس

•  ميلاسوريج لامورفيم لامورفيم 21/12/2002 3987
 ديتيل , سايرتسادنا

•  ملازورج لامورفيم لامورفيم +راعش 21/12/2002 3988
 يد يت لا زيرتسادنا

•  با نفس 21/12/2002 3992

 تيرتسنوک اذ
 جنروتکافوينام
 دنالريا فا ينابموک
 زا جنديرت وسلا (
 با -نفيس
 ) لانشانرتنا

•  ةبلع ةروص 02/01/2003 4010
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  ةبلع ةروص 02/01/2003 4014
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  يفيل ديفيد رکروک 02/01/2003 4015

•  وکبان 04/01/2003 4023
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 ع.م.ش تاليفربلاو

•  لابولا 04/01/2003 4024
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 ع.م.ش تاليفربلاو

• 4028 14/01/2003 
 ةيبرعلا بتاکملا
 ةينوناقلا تامدخلل
 ) لبيإ (

 تامدخلل ةلازغ وبا
 ةدودحملا ةينوناقلا

•
•
•  يئ س مورتنوف يمورتنوف 24/01/2003 4037
•  يموراتنوف 24/01/2003 4038

•  ستبوت 11/12/2002 4039
 ما يج ابوروي اتيلم
 هيک .وک دنآ شتا يب
 .يج

•  نايدهي ناد يوب سکا 24/01/2003 4045

•  لوجنيلورتن 24/12/2002 4058
 بماکسوب -لهوب يج
 دنا اه هيب ما هيغ
 ينابموک

•  لوبوسکال 29/01/2003 4060
 - لهوب .يج
 هيب ما هيغ بماکسوب
 ينابموک دنا اه

• 4063 29/01/2003 
 ةيربعلا ةغللاب ينص
 لکش ىلع ةمسر عم
 سمش

 ياورصقلا ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ياورصقلا ةکرش شونرک 29/01/2003 4064
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ياورصقلا ةکرش دجام نتباک 29/01/2003 4065
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3969
تيسوسا

•  ياورصقلا ةکرش زلجويب زلجياب 29/01/2003 4066
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3942
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3945
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3946
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3947
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3948
 يس لا يب زيرتسدنا

•  يا يس يا 04/12/2002 3951
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  يا يس يا 04/12/2002 3952
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3955
 يس لا يب زيرتسدنا

•  نوتليه 04/12/2002 3957
 ناکريما شتيرب
 )سدنارب( وکابوت
 دتميل

•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3969
 تيسوسا

•  يا يس يا 04/12/2002 3935
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3939
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3940
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3941
 يس لا يب زيرتسدنا

•  فود يفاد ونيز فود يفاد 02/02/2002 3228
 .هيا.سا

•  نوفأ 03/02/2003 4073
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوفأ 03/02/2003 4074
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوفأ 03/02/2003 4075
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوترک 03/02/2003 4077
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  نوتلاک 03/02/2003 4080
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  يج يأ ريلميد هروص 03/02/2003 4084
•  يج يأ ريلميد زنيب سديسرم 03/02/2003 4085
•  يج يأ ريلميد هروص 03/02/2003 4086
•  زغناغيليتيب يأ رأ يأ تيشنکاب 08/02/2003 4087

 شتا يب ما يج
•  ىندالا قرشلا ةکرش يفاص 13/02/1996 4091

 م.خ.مةراجتلل
•  سيروم بيليف ةکرش ما لا 17/02/2003 4103

 .أ.س تکدورب
•  سا يس شتا ما تفوم 11/03/2003 4124

•  يورسيف 11/03/2003 4126
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•

•  الوکيرجا لارتنس يبراک 11/03/2003 4129
 لا , سا , يفوب

•  الوکيرجا لارتنس يفوب 11/03/2003 4130
 لا , سا , يفوب

•  فيلوملاب - تيجلوک رکارب نيکس 19/03/2003 4134
 ينبمک

•  فيلوملاب - تيجلوک كيجام يبيب 19/03/2003 4135
 ينبمک

•

•  سا وي تنسول-لتاکلا تنسول 26/03/2003 4144
 .كنيا يا

•

•  سا وي تنسول-لتاکلا ةروص 26/03/2003 4146
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا ةروص 09/09/2000 4147
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا زجولنکت تنسول 26/03/2003 4148
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا زجولنکت تنسول 26/03/2003 4149
 .كنيا يا

•  يسابما 25/10/2002 3865
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  شورال نامفوه.ف شتور 29/10/2002 3868
 يج . هيا

•  فوا وکابوت ليهناد ليهناد 30/10/2002 3875
 ديتيميل ندنل

•  ليبوم نوسکإ نوسکا 31/10/2002 3876
 نشيروبروک

•  سيراب ةيذحا عنصم 31/10/2002 3882
 ةمسر عم

 سيراب جرب ةکرش
 ةيذحالا ةعانصل
 ةدودحملا ةمهاسملا

•  يا يب سا رامليج وتنس 11/11/2002 3886
•  يا يب سا رامليج وتنيس 11/11/2002 3888
•  تسيفنيميس سيا تروبس 11/11/2002 3896

 يف. يب ستنمتسفنا
•  تسيفنيميس يناريج 11/11/2002 3897

 يف. يب ستنمتسفنا

•  تايف 18/11/2002 3903
 غنينتکرام بورغ تايف
 تيروبروک دنا
 نشيکينويموک
 .هيا.يب.سا

•  يشمت كعباصا عد 18/11/2002 3911
 كناکم

 سيکاب ندلوج
 يد يت لا زنشيکيلباب

•  سيکاب ندلوج ةيبهذلا تاحفصلا 18/11/2002 3912
 يد يت لا زنشيکيلباب

•  لانويشانرتنإ ليهناد 18/11/2002 3913
 تيال

 فوا وکابوت لهناد
 دتيمل ندنل

•  فوا وکابوت لهناد ليهناد 18/11/2002 3914
 دتيمل ندنل

•  لتيمنيزرا نيتياسيد نياتسيد 28/11/2002 3931
 اه هيب ما ةيغ

•  لتيمنيزرا نيتياسيد ليفاروا 28/11/2002 3932
 اه هيب ما ةيغ

•  ميرک 25/11/2002 5310
 سيروم بيليف
 /.يف.يب تنمتسفنإ
 ندرالا

•  سالب سالاب 28/11/2002 5311
 سيروم بيليف
 /.يف.يب تنمتسفنإ
 ندرالا

•  رفصالا مقرلا 18/01/2012 16745
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم لوک ولي 18/09/2011 16746
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  رفصالا لاصتالا 18/01/2012 16747
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  رفصالا مقرلا 18/01/2012 16748
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم لوک ولي 18/09/2011 16749
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  اراهونام .يت يب صاخ لکشب يسايام 18/01/2012 16778
 يرسا

•  - ةرقبلا ةروص 31/01/2011 16790
 يتلولقب

 ةراجتلل رانيبلا ةکرش
 ةماعلا

•
•

•  )راعش( نفس يج 03/05/2011 16888
 ناولالاب

 ستنمتسفنا نفس يج
 دتميل يت يف يب

•  سلطأ 31/01/2011 16741
 سلطا ةعومجم ةکرش
 ةمهاسملا رامثتسالل
 ةدودحملا ةيصوصخلا

•  رفصالا لاصتالا 18/01/2012 16742
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم ربمن ولي 18/01/2012 16743
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم ربمن ولي 18/01/2012 16744
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم انول 18/01/2012 16838
 ةريمالا ةکرش
 داومل نيلودجمو
 ةراجتلاو ليمجتلا
 ةماعلا

•  وت رکوس سکام ربوس 31/01/2011 16841
 سکامربوس
 لانوشانرتنإ
 .يت .لإ ،يت.يف.يب
 يد

•  رکوس سکام ربوس 31/01/2011 16842
 سکامربوس
 لانوشانرتنإ
 .يت .لإ ،يت.يف.يب
 يد

•  ذيو تيلوکوج زدووم 31/01/2011 16843
 كليم

 ةيسنوتلا ةکرشلا
 تايولحلا ةعانصل

•  ذيو تيلوکوج زدووم 31/01/2011 16844
 تنليزاه

 ةيسنوتلا ةکرشلا
 تايولحلا ةعانصل

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيز ارتسا 20/02/2011 16857
•

• 16659 23/09/2010 
 توصلا ةجوم ةمسر
 ةلعش لکش ىلع ةنولم
 ران

 .كنيا ،وکيسبيب

• 16660 23/09/2010 
 توصلا ةجوم ةمسر
 ةلعش لکش ىلع ةنولم
 ران

 .كنيا ،وکيسبيب

•  رامثتسالل ويک ةکرش راعش عم نياف وث 18/01/2012 16661
•  رامثتسالل ويک ةکرش راعش عم يبسيرک 18/01/2012 16662

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16674
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16676
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16681
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  سويروک فيال 03/10/2010 16689
 كروتين يس يج نأ
 لأ لأ ،لانويشانرتنإ
 يس

•  لبقتسملا ةکرش يب يا فا 18/02/2013 16690
 ةيندعملا بيبانالل

•  بلعل ةيلهالا ةکرشلا ةيلهالا 27/02/2012 16691
 نوترکلا

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16701
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  وکسمج 02/11/2011 16708
 ةراجتلل جارسلا ةکرش
 ةيداعلا رامثتسالاو
 ةماعلا

•  ميعن دمحم ةکرش اربوک 18/01/2012 16710
 ةدالواو

•  دماح ريسيت لساب كووه 18/01/2012 16711
 ليعامسا

•  يوارصقلا ةکرش سکيم يليماف 16/05/2011 16718
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ليو 18/01/2012 16719
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16720
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16721
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16722
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  يوارصقلا ةکرش ويوت 06/02/2011 16808
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  كابمتلل ةساملا ةکرش يلصألا ةساملا كابمت 13/01/2011 16821

•  ةمسر عم ءارهزلا 21/04/2011 16840
 ءارهزلا عنصم ةکرش
 ةيئاذغلا داوملل
 بارشلاو

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16847
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  )راعش( نفس يج 03/05/2011 16891
 ناولالاب

 ستنمتسفنا نفس يج
 دتميل يت يف يب

•  قيفوت مظاک ناورم يبينقا 19/04/2011 16892
 يبينقا

•  دمحا ربج هللا دبع يدالب روهز 07/03/2012 16894
 بوجر

•  اضوم اتلأ 18/01/2012 16901
 سومزوک ةکرش
 تاينورتکلالل
 ةراجتلاو رامثتساالاو
 ةماعلا

•

•  عم يمالسالا يجيلخلا 16/12/2009 16995
 ةمسر

 يراجتلا جيلخلا كنب
 ةکرش )يجيلخلا(
 ةماع ةمهاسم ةيرطق

•  كرالک يلرابميک سکنيلک 16/10/2002 3851
 يس نأ يآ دياودلرو

•  لبانسلا 18/10/2002 3854
 ةسسؤم ةکرش
 داوملا جاتنال لبانسلا
 ةيئاذغلا

•  نيلازغلا 22/10/2002 3861
 تويزلا عناصم ةکرش
 ةيندرالا ةيتابنلا
 ةدودحملا ةهاسملا

•  دريب ولب 25/11/2002 5312
 ناخدلا ةکرش
 ةيلودلا رئاجسلاو
 ةماعلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  فورخلا 01/12/2002 5796
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  بوت بوت 22/12/2002 5797
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ناوخا يناولح 01/12/2002 5798
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ناوخا يناولح 01/12/2002 5802
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  زيفمک 01/12/2002 5806
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ةولحلا 22/12/2002 5808
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  دمحم لالب ديسلا سکيم ياه 28/09/2010 16692
 يومحلا

•  ليو 18/01/2012 16723
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16724
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16725
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ازالب موه 18/01/2012 16726
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  رمقلا ةنيدم 30/01/2012 16731
 نيطسلف ليخن ةکرش
 يعارزلا رامثتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  دمحم نيدلا دامع لابيع 18/01/2012 16732
 يسيقلا يمهف ينوع

•  حاتفلادبع يدعس رلوم 31/01/2011 16733
 هفلالش دمحم

•  حاتفلادبع يدعس رلوم 06/02/2011 16736
 هفلالش دمحم

•  تاجتنمل ءايضلا ةکرش ءايضلا 24/11/2010 16752
 نابلالا

•

•  ريو توف روماه 18/10/2010 16793
 ريمس ةسسؤم
 ىسوم ىفطصم
 هروفرف

•
•

•  سمشلا ةکرش يب س 20/02/2011 16806
 ةيبطلا داوملل ةيراجتلا

•  ديمحلا دبع يرسي تاسمل 18/01/2012 16807
 ةشتنلا دمحا

•  يوارصقلا ةکرش ويوت 06/02/2011 16809
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  وکبان 18/01/2012 16820
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 تاليافوربلاو

•  نيال تفوس ةکرش نيال يباه 18/01/2012 16827
 ةعانصلاو ةراجتلل

•  نيال تفوس ةکرش الايد 18/01/2012 16828
 ةعانصلاو ةراجتلل

•  رمقلا يداو رومت 07/04/2013 16859
 فيرلا ةکرش
 قيوستلاو رامثتسالل
 ةمهاسملل يعارزلا
 ةيصوصخلا

•  لاکيديم سوينيسيرف 30/03/2011 16861
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16862
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16863
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16864
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 04/04/2011 16865
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  ستيد يلاف نووم 07/04/2013 16895
 فيرلا ةکرش
 قيوستلاو رامثتسالل
 ةمهاسملل يعارزلا
 ةيصوصخلا

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16675
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16677
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16678
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16679
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16680
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16695
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16696
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16697
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16698
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16699
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16700
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16702
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16703
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  يب ما يج لوب در ةمسر عم لوب در 18/01/2012 16714
 شتا

•  ينارهزلا ةکرش ةمسر عم ليسود 06/02/2011 16811
 ةيراجتلا

•  ينارهزلا ةکرش ةمسر عم ليسود 07/02/2011 16812
 ةيراجتلا

•
•

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16848
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16850
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16851
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16852
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 20/02/2011 16855
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيز ارتسا 20/02/2011 16856
•

•  ةوالحلل دمعلا 24/04/2011 16910
 ةمسر عم رکاکسلاو

 دمحم يحبر مصتعم
 دمعلا

•  ةراجتل رخافلا ةکرش ودوف 04/10/2010 16922
 .م.م.ذ تالاکولاو غبتلا

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16923
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16924
•  يس لأ يب رفلينوي زيللاو 12/10/2002 3836
•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16849

 يبآ اکينيزارتسأ لووأ
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لسلسملا ديدجتلا ءاهتنا خيرات ةمالعلا مقر كلاملا مسا ةمالعلا

•  زوجيوج 17/10/2002 1317
 يا سا زوغويغ
 سيوس
 تفاشللسجنتکا

•  زوغويغ 17/10/2002 1318
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  زوغويغ 17/10/2002 1319
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  ينبموک دنا يدراکب هروص 21/09/2002 3763
 دتمل

•  ونارتيس وکسيسنارف ونازنيس 21/09/2002 3766
 هيا يب سا هيا يس

•  ونارتيس وکسيسنارف ننوزنيس 21/09/2002 3767
 هيا يب سا هيا يس

•  ونارتيس وکسيسنارف ونازنيس 21/09/2002 3768
 هيا يب سا هيا يس

•  نوسنوج دنأ نسنوج تيسنيت 03/10/2002 3775
•  نوسنوج دنأ نسنوج نورانويتس 03/10/2002 3777
•  نوسنوج دنأ نسنوج لانامسيه 03/10/2002 3782
•
•  نوسنوج دنأ نسنوج دياسلويبرب 03/10/2002 3787
•  نوسنوج دنأ نسنوج تسيليس يارت 03/10/2002 3790
•  نوسنوج دنأ نسنوج لوسيماغريا 03/10/2002 3794
•  نوسنوج دنأ نسنوج لامريفولف 03/10/2002 3797
•  نوسنوج دنأ نسنوج نيلسيس - وثوا 03/10/2002 3799
•  نوسنوج دنأ نسنوج ينوسيفيب 03/10/2002 3801

•  تيرکورب 03/10/2002 3803
 دنا نوسنهوج
 وين ( نوسنهوج
 ) نشيربروک يسريج

•  لايريفيب 03/10/2002 3804
 دنا نوسنهوج
 وين ( نوسنهوج
 ) نشيربروک يسريج

•  نوسنوج دنأ نسنوج ميتسيس 03/10/2002 3807
•  نوسنوج & نوسنوج ليرافيب ونيج 03/10/2002 3809
•  رواش دمحم يدمح يهش ءيش لک تالحم 03/10/2002 3811

 هدالواو
•  اکيديم هيا يت سا هيا ناسکوا 07/10/2002 3815

 تفاشيليسيجينيتکا
•  دنلريآ وجايد براه 08/10/2002 3818
•  دنلريآ وجايد سيسيسيوج 08/10/2016 3819
•  دنلريآ ويجايد راعش 08/10/2002 3820
•  دنلريا وغييد ريبيلاک 08/10/2002 3821
•  يف يب زدنارب وغايد زليب 09/10/2002 3823
•  يف يب زدنارب وغايد بوک 1 ربمن سيمميب 09/10/2002 3824
•  يف يب زدنارب وغايد لبميد 09/10/2002 3825
•  يف يب زدنارب وغايد جياه 09/10/2002 3826
•  يف يب زدنارب وغايد 69 تاف 09/10/2002 3827
•  يس لأ يب رفلينوي وتينروک 12/10/2002 3834
•  نشيروبروک غنيريش يد سا ما 12/10/2002 3835
•  يب هيا يولبا اسا يلاي 28/11/2002 553
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16927
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16928
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 07/12/2016 16930
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16931
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16932
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16933
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 18/01/2012 16934
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 18/01/2012 16935
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 14/10/2012 16936
•  سلبان ةايح ةکرش سدقلا ةايح 18/01/2012 16937
•  سلبان ةايح ةکرش سدقلا ةايح 18/01/2012 16938
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16940
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16941
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16942

•  راراس 17/04/2011 16953
 ليتسکت مّيج راراس
 تراکيت يف ياناس
 يتکريش مينونأ

•  راراس فراس 03/04/2011 16954
 ليتسکت مّيج راراس
 تراکيت يف ياناس
 يتکريش مينونأ

•  دمحم دايز دمحم يباجلا رصق 14/02/2016 16955
 يباجلا

•  .يس .وا .سا ةکرش يم- وت 21/12/2016 16957
 ليمجتلل

•  وبا دمحم رمع يلع وسورک 01/11/2012 16963
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع ورجين 14/10/2012 16965
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع ترانريب 14/10/2012 16967
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع كرام كالب 14/10/2012 16968
 نويط

•  جزاط 11/10/2011 16975
 ةعومجم ةکرش
 ةيراجتلا قورشلا
 ةيرامثتسالا

•  ةمسر عم ةعلقلا 24/04/2011 16976
 ةعلقلا ةکرش
 ةيلاملا تاراشتسالل
 م م ش

•  تابيطلا ةنيدم ةکرش تابيطلا ةنيدم 18/04/2011 16978
•  وبا دمحم رمع يلع مووز 14/10/2012 16979

 نويط
•  وبا دمحم رمع يلع وکوک 14/10/2012 16982

 نويط

•  ياه ميات يکيمزيک 14/12/2016 16983
 ياه

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  يبيرک ميات يکيمزيک 14/12/2016 16984
 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  ميات يکيمزيک 14/12/2016 16985
 لورربوس

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  رفيو ميات يکيمزيک 14/12/2016 16986
 رتسام

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  ناحيرلا ةکرش ناحيرلا 26/09/2010 16988
 يراقعلا رامثتسالل

•

•  لامج ونيلسرم قيفوت رسن ةمسر عم قرشلا 24/04/2011 16992
 ىمعالا قيفوت

•  داوملل ضيابلا ةکرش نکشت يليماف 18/02/2013 16998
 ةيئاذغلا

•  سيروم بيليف ةکرش دنويب روجيلب تنميلراب 14/04/2011 17000
 لراس زدنارب

•

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17002
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17003
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17004
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17005
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17006
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17007
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17008
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17009
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17010
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17011
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17012
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17013
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17014
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17015
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17016
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17017
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17018
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17019
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17020
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17021
 .هيا.سا

•  هوکراشمو يميمتلا هوکراشمو يميمتلا 22/12/2016 17022

•  ةمسر عم لوف نيد 08/11/2010 17025
 ةريمالا ةکرش
 داومل نيلودجمو
 ةراجتلاو ليمجتلا
 ةماعلا

•  يفاک رهاسلا ةکرش رهاسلا 07/06/2011 17026
 رامثتسالاو عيزوتلل

•  قداص مظاک قداص ويل 04/09/2011 17027
 طرقنس

•  قداص مظاک قداص سا را سا 29/12/2010 17028
 طرقنس

•  زلانويشتيرتون ايبنالغ ياووردياه 31/12/2016 17030
 دتيميل )دنلريإ(

•  عم ميلس يليفيس 20/03/2013 17031
 مسر

 زلانويشتيرتون ايبنالغ
 دتيميل )دنلريإ(

•  يبيبناک 05/07/2012 19981
 ميتيکوت سکيتنوا
 يف ييناس يريلنوروا
 مينونا تيراکيت
 يتيکريس

•  دتيميل كبويد نوسنور 04/01/2003 1331
•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3970

 تيسوسا

•  يب شتا 16/12/2002 3971
 تيلويه يب شتا
 لا لا بورغ دراکاب
 .يس

•  يب شتا 16/12/2002 3973
 تيلويه يب شتا
 لا لا بورغ دراکاب
 .يس

•  ميلاسوريج لامورفيم لامورفيم 21/12/2002 3987
 ديتيل , سايرتسادنا

•  ملازورج لامورفيم لامورفيم +راعش 21/12/2002 3988
 يد يت لا زيرتسادنا

•  با نفس 21/12/2002 3992

 تيرتسنوک اذ
 جنروتکافوينام
 دنالريا فا ينابموک
 زا جنديرت وسلا (
 با -نفيس
 ) لانشانرتنا

•  ةبلع ةروص 02/01/2003 4010
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  ةبلع ةروص 02/01/2003 4014
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  يفيل ديفيد رکروک 02/01/2003 4015

•  وکبان 04/01/2003 4023
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 ع.م.ش تاليفربلاو

•  لابولا 04/01/2003 4024
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 ع.م.ش تاليفربلاو

• 4028 14/01/2003 
 ةيبرعلا بتاکملا
 ةينوناقلا تامدخلل
 ) لبيإ (

 تامدخلل ةلازغ وبا
 ةدودحملا ةينوناقلا

•
•
•  يئ س مورتنوف يمورتنوف 24/01/2003 4037
•  يموراتنوف 24/01/2003 4038

•  ستبوت 11/12/2002 4039
 ما يج ابوروي اتيلم
 هيک .وک دنآ شتا يب
 .يج

•  نايدهي ناد يوب سکا 24/01/2003 4045

•  لوجنيلورتن 24/12/2002 4058
 بماکسوب -لهوب يج
 دنا اه هيب ما هيغ
 ينابموک

•  لوبوسکال 29/01/2003 4060
 - لهوب .يج
 هيب ما هيغ بماکسوب
 ينابموک دنا اه

• 4063 29/01/2003 
 ةيربعلا ةغللاب ينص
 لکش ىلع ةمسر عم
 سمش

 ياورصقلا ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ياورصقلا ةکرش شونرک 29/01/2003 4064
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ياورصقلا ةکرش دجام نتباک 29/01/2003 4065
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3969
تيسوسا

•  ياورصقلا ةکرش زلجويب زلجياب 29/01/2003 4066
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3942
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3945
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3946
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3947
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3948
 يس لا يب زيرتسدنا

•  يا يس يا 04/12/2002 3951
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  يا يس يا 04/12/2002 3952
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3955
 يس لا يب زيرتسدنا

•  نوتليه 04/12/2002 3957
 ناکريما شتيرب
 )سدنارب( وکابوت
 دتميل

•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3969
 تيسوسا

•  يا يس يا 04/12/2002 3935
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3939
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3940
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3941
 يس لا يب زيرتسدنا

•  فود يفاد ونيز فود يفاد 02/02/2002 3228
 .هيا.سا

•  نوفأ 03/02/2003 4073
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوفأ 03/02/2003 4074
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوفأ 03/02/2003 4075
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوترک 03/02/2003 4077
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  نوتلاک 03/02/2003 4080
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  يج يأ ريلميد هروص 03/02/2003 4084
•  يج يأ ريلميد زنيب سديسرم 03/02/2003 4085
•  يج يأ ريلميد هروص 03/02/2003 4086
•  زغناغيليتيب يأ رأ يأ تيشنکاب 08/02/2003 4087

 شتا يب ما يج
•  ىندالا قرشلا ةکرش يفاص 13/02/1996 4091

 م.خ.مةراجتلل
•  سيروم بيليف ةکرش ما لا 17/02/2003 4103

 .أ.س تکدورب
•  سا يس شتا ما تفوم 11/03/2003 4124

•  يورسيف 11/03/2003 4126
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•

•  الوکيرجا لارتنس يبراک 11/03/2003 4129
 لا , سا , يفوب

•  الوکيرجا لارتنس يفوب 11/03/2003 4130
 لا , سا , يفوب

•  فيلوملاب - تيجلوک رکارب نيکس 19/03/2003 4134
 ينبمک

•  فيلوملاب - تيجلوک كيجام يبيب 19/03/2003 4135
 ينبمک

•

•  سا وي تنسول-لتاکلا تنسول 26/03/2003 4144
 .كنيا يا

•

•  سا وي تنسول-لتاکلا ةروص 26/03/2003 4146
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا ةروص 09/09/2000 4147
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا زجولنکت تنسول 26/03/2003 4148
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا زجولنکت تنسول 26/03/2003 4149
 .كنيا يا

•  يسابما 25/10/2002 3865
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  شورال نامفوه.ف شتور 29/10/2002 3868
 يج . هيا

•  فوا وکابوت ليهناد ليهناد 30/10/2002 3875
 ديتيميل ندنل

•  ليبوم نوسکإ نوسکا 31/10/2002 3876
 نشيروبروک

•  سيراب ةيذحا عنصم 31/10/2002 3882
 ةمسر عم

 سيراب جرب ةکرش
 ةيذحالا ةعانصل
 ةدودحملا ةمهاسملا

•  يا يب سا رامليج وتنس 11/11/2002 3886
•  يا يب سا رامليج وتنيس 11/11/2002 3888
•  تسيفنيميس سيا تروبس 11/11/2002 3896

 يف. يب ستنمتسفنا
•  تسيفنيميس يناريج 11/11/2002 3897

 يف. يب ستنمتسفنا

•  تايف 18/11/2002 3903
 غنينتکرام بورغ تايف
 تيروبروک دنا
 نشيکينويموک
 .هيا.يب.سا

•  يشمت كعباصا عد 18/11/2002 3911
 كناکم

 سيکاب ندلوج
 يد يت لا زنشيکيلباب

•  سيکاب ندلوج ةيبهذلا تاحفصلا 18/11/2002 3912
 يد يت لا زنشيکيلباب

•  لانويشانرتنإ ليهناد 18/11/2002 3913
 تيال

 فوا وکابوت لهناد
 دتيمل ندنل

•  فوا وکابوت لهناد ليهناد 18/11/2002 3914
 دتيمل ندنل

•  لتيمنيزرا نيتياسيد نياتسيد 28/11/2002 3931
 اه هيب ما ةيغ

•  لتيمنيزرا نيتياسيد ليفاروا 28/11/2002 3932
 اه هيب ما ةيغ

•  ميرک 25/11/2002 5310
 سيروم بيليف
 /.يف.يب تنمتسفنإ
 ندرالا

•  سالب سالاب 28/11/2002 5311
 سيروم بيليف
 /.يف.يب تنمتسفنإ
 ندرالا

•  رفصالا مقرلا 18/01/2012 16745
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم لوک ولي 18/09/2011 16746
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  رفصالا لاصتالا 18/01/2012 16747
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  رفصالا مقرلا 18/01/2012 16748
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم لوک ولي 18/09/2011 16749
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  اراهونام .يت يب صاخ لکشب يسايام 18/01/2012 16778
 يرسا

•  - ةرقبلا ةروص 31/01/2011 16790
 يتلولقب

 ةراجتلل رانيبلا ةکرش
 ةماعلا

•
•

•  )راعش( نفس يج 03/05/2011 16888
 ناولالاب

 ستنمتسفنا نفس يج
 دتميل يت يف يب

•  سلطأ 31/01/2011 16741
 سلطا ةعومجم ةکرش
 ةمهاسملا رامثتسالل
 ةدودحملا ةيصوصخلا

•  رفصالا لاصتالا 18/01/2012 16742
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم ربمن ولي 18/01/2012 16743
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم ربمن ولي 18/01/2012 16744
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم انول 18/01/2012 16838
 ةريمالا ةکرش
 داومل نيلودجمو
 ةراجتلاو ليمجتلا
 ةماعلا

•  وت رکوس سکام ربوس 31/01/2011 16841
 سکامربوس
 لانوشانرتنإ
 .يت .لإ ،يت.يف.يب
 يد

•  رکوس سکام ربوس 31/01/2011 16842
 سکامربوس
 لانوشانرتنإ
 .يت .لإ ،يت.يف.يب
 يد

•  ذيو تيلوکوج زدووم 31/01/2011 16843
 كليم

 ةيسنوتلا ةکرشلا
 تايولحلا ةعانصل

•  ذيو تيلوکوج زدووم 31/01/2011 16844
 تنليزاه

 ةيسنوتلا ةکرشلا
 تايولحلا ةعانصل

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيز ارتسا 20/02/2011 16857
•

• 16659 23/09/2010 
 توصلا ةجوم ةمسر
 ةلعش لکش ىلع ةنولم
 ران

 .كنيا ،وکيسبيب

• 16660 23/09/2010 
 توصلا ةجوم ةمسر
 ةلعش لکش ىلع ةنولم
 ران

 .كنيا ،وکيسبيب

•  رامثتسالل ويک ةکرش راعش عم نياف وث 18/01/2012 16661
•  رامثتسالل ويک ةکرش راعش عم يبسيرک 18/01/2012 16662

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16674
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16676
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16681
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  سويروک فيال 03/10/2010 16689
 كروتين يس يج نأ
 لأ لأ ،لانويشانرتنإ
 يس

•  لبقتسملا ةکرش يب يا فا 18/02/2013 16690
 ةيندعملا بيبانالل

•  بلعل ةيلهالا ةکرشلا ةيلهالا 27/02/2012 16691
 نوترکلا

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16701
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  وکسمج 02/11/2011 16708
 ةراجتلل جارسلا ةکرش
 ةيداعلا رامثتسالاو
 ةماعلا

•  ميعن دمحم ةکرش اربوک 18/01/2012 16710
 ةدالواو

•  دماح ريسيت لساب كووه 18/01/2012 16711
 ليعامسا

•  يوارصقلا ةکرش سکيم يليماف 16/05/2011 16718
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ليو 18/01/2012 16719
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16720
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16721
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16722
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  يوارصقلا ةکرش ويوت 06/02/2011 16808
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  كابمتلل ةساملا ةکرش يلصألا ةساملا كابمت 13/01/2011 16821

•  ةمسر عم ءارهزلا 21/04/2011 16840
 ءارهزلا عنصم ةکرش
 ةيئاذغلا داوملل
 بارشلاو

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16847
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  )راعش( نفس يج 03/05/2011 16891
 ناولالاب

 ستنمتسفنا نفس يج
 دتميل يت يف يب

•  قيفوت مظاک ناورم يبينقا 19/04/2011 16892
 يبينقا

•  دمحا ربج هللا دبع يدالب روهز 07/03/2012 16894
 بوجر

•  اضوم اتلأ 18/01/2012 16901
 سومزوک ةکرش
 تاينورتکلالل
 ةراجتلاو رامثتساالاو
 ةماعلا

•

•  عم يمالسالا يجيلخلا 16/12/2009 16995
 ةمسر

 يراجتلا جيلخلا كنب
 ةکرش )يجيلخلا(
 ةماع ةمهاسم ةيرطق

•  كرالک يلرابميک سکنيلک 16/10/2002 3851
 يس نأ يآ دياودلرو

•  لبانسلا 18/10/2002 3854
 ةسسؤم ةکرش
 داوملا جاتنال لبانسلا
 ةيئاذغلا

•  نيلازغلا 22/10/2002 3861
 تويزلا عناصم ةکرش
 ةيندرالا ةيتابنلا
 ةدودحملا ةهاسملا

•  دريب ولب 25/11/2002 5312
 ناخدلا ةکرش
 ةيلودلا رئاجسلاو
 ةماعلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  فورخلا 01/12/2002 5796
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  بوت بوت 22/12/2002 5797
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ناوخا يناولح 01/12/2002 5798
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ناوخا يناولح 01/12/2002 5802
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  زيفمک 01/12/2002 5806
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ةولحلا 22/12/2002 5808
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  دمحم لالب ديسلا سکيم ياه 28/09/2010 16692
 يومحلا

•  ليو 18/01/2012 16723
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16724
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16725
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ازالب موه 18/01/2012 16726
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  رمقلا ةنيدم 30/01/2012 16731
 نيطسلف ليخن ةکرش
 يعارزلا رامثتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  دمحم نيدلا دامع لابيع 18/01/2012 16732
 يسيقلا يمهف ينوع

•  حاتفلادبع يدعس رلوم 31/01/2011 16733
 هفلالش دمحم

•  حاتفلادبع يدعس رلوم 06/02/2011 16736
 هفلالش دمحم

•  تاجتنمل ءايضلا ةکرش ءايضلا 24/11/2010 16752
 نابلالا

•

•  ريو توف روماه 18/10/2010 16793
 ريمس ةسسؤم
 ىسوم ىفطصم
 هروفرف

•
•

•  سمشلا ةکرش يب س 20/02/2011 16806
 ةيبطلا داوملل ةيراجتلا

•  ديمحلا دبع يرسي تاسمل 18/01/2012 16807
 ةشتنلا دمحا

•  يوارصقلا ةکرش ويوت 06/02/2011 16809
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  وکبان 18/01/2012 16820
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 تاليافوربلاو

•  نيال تفوس ةکرش نيال يباه 18/01/2012 16827
 ةعانصلاو ةراجتلل

•  نيال تفوس ةکرش الايد 18/01/2012 16828
 ةعانصلاو ةراجتلل

•  رمقلا يداو رومت 07/04/2013 16859
 فيرلا ةکرش
 قيوستلاو رامثتسالل
 ةمهاسملل يعارزلا
 ةيصوصخلا

•  لاکيديم سوينيسيرف 30/03/2011 16861
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16862
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16863
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16864
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 04/04/2011 16865
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  ستيد يلاف نووم 07/04/2013 16895
 فيرلا ةکرش
 قيوستلاو رامثتسالل
 ةمهاسملل يعارزلا
 ةيصوصخلا

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16675
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16677
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16678
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16679
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16680
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16695
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16696
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16697
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16698
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16699
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16700
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16702
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16703
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  يب ما يج لوب در ةمسر عم لوب در 18/01/2012 16714
 شتا

•  ينارهزلا ةکرش ةمسر عم ليسود 06/02/2011 16811
 ةيراجتلا

•  ينارهزلا ةکرش ةمسر عم ليسود 07/02/2011 16812
 ةيراجتلا

•
•

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16848
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16850
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16851
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16852
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 20/02/2011 16855
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيز ارتسا 20/02/2011 16856
•

•  ةوالحلل دمعلا 24/04/2011 16910
 ةمسر عم رکاکسلاو

 دمحم يحبر مصتعم
 دمعلا

•  ةراجتل رخافلا ةکرش ودوف 04/10/2010 16922
 .م.م.ذ تالاکولاو غبتلا

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16923
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16924
•  يس لأ يب رفلينوي زيللاو 12/10/2002 3836
•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16849

 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283
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لسلسملا ديدجتلا ءاهتنا خيرات ةمالعلا مقر كلاملا مسا ةمالعلا

•  زوجيوج 17/10/2002 1317
 يا سا زوغويغ
 سيوس
 تفاشللسجنتکا

•  زوغويغ 17/10/2002 1318
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  زوغويغ 17/10/2002 1319
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  ينبموک دنا يدراکب هروص 21/09/2002 3763
 دتمل

•  ونارتيس وکسيسنارف ونازنيس 21/09/2002 3766
 هيا يب سا هيا يس

•  ونارتيس وکسيسنارف ننوزنيس 21/09/2002 3767
 هيا يب سا هيا يس

•  ونارتيس وکسيسنارف ونازنيس 21/09/2002 3768
 هيا يب سا هيا يس

•  نوسنوج دنأ نسنوج تيسنيت 03/10/2002 3775
•  نوسنوج دنأ نسنوج نورانويتس 03/10/2002 3777
•  نوسنوج دنأ نسنوج لانامسيه 03/10/2002 3782
•
•  نوسنوج دنأ نسنوج دياسلويبرب 03/10/2002 3787
•  نوسنوج دنأ نسنوج تسيليس يارت 03/10/2002 3790
•  نوسنوج دنأ نسنوج لوسيماغريا 03/10/2002 3794
•  نوسنوج دنأ نسنوج لامريفولف 03/10/2002 3797
•  نوسنوج دنأ نسنوج نيلسيس - وثوا 03/10/2002 3799
•  نوسنوج دنأ نسنوج ينوسيفيب 03/10/2002 3801

•  تيرکورب 03/10/2002 3803
 دنا نوسنهوج
 وين ( نوسنهوج
 ) نشيربروک يسريج

•  لايريفيب 03/10/2002 3804
 دنا نوسنهوج
 وين ( نوسنهوج
 ) نشيربروک يسريج

•  نوسنوج دنأ نسنوج ميتسيس 03/10/2002 3807
•  نوسنوج & نوسنوج ليرافيب ونيج 03/10/2002 3809
•  رواش دمحم يدمح يهش ءيش لک تالحم 03/10/2002 3811

 هدالواو
•  اکيديم هيا يت سا هيا ناسکوا 07/10/2002 3815

 تفاشيليسيجينيتکا
•  دنلريآ وجايد براه 08/10/2002 3818
•  دنلريآ وجايد سيسيسيوج 08/10/2016 3819
•  دنلريآ ويجايد راعش 08/10/2002 3820
•  دنلريا وغييد ريبيلاک 08/10/2002 3821
•  يف يب زدنارب وغايد زليب 09/10/2002 3823
•  يف يب زدنارب وغايد بوک 1 ربمن سيمميب 09/10/2002 3824
•  يف يب زدنارب وغايد لبميد 09/10/2002 3825
•  يف يب زدنارب وغايد جياه 09/10/2002 3826
•  يف يب زدنارب وغايد 69 تاف 09/10/2002 3827
•  يس لأ يب رفلينوي وتينروک 12/10/2002 3834
•  نشيروبروک غنيريش يد سا ما 12/10/2002 3835
•  يب هيا يولبا اسا يلاي 28/11/2002 553
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16927
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16928
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 07/12/2016 16930
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16931
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16932
•  سلبان ةايح ةکرش سلبان ةايح 18/01/2012 16933
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 18/01/2012 16934
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 18/01/2012 16935
•  سلبان ةايح ةکرش هللا مار ةايح 14/10/2012 16936
•  سلبان ةايح ةکرش سدقلا ةايح 18/01/2012 16937
•  سلبان ةايح ةکرش سدقلا ةايح 18/01/2012 16938
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16940
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16941
•  سلبان ةايح ةکرش محل تيب ةايح 18/01/2012 16942

•  راراس 17/04/2011 16953
 ليتسکت مّيج راراس
 تراکيت يف ياناس
 يتکريش مينونأ

•  راراس فراس 03/04/2011 16954
 ليتسکت مّيج راراس
 تراکيت يف ياناس
 يتکريش مينونأ

•  دمحم دايز دمحم يباجلا رصق 14/02/2016 16955
 يباجلا

•  .يس .وا .سا ةکرش يم- وت 21/12/2016 16957
 ليمجتلل

•  وبا دمحم رمع يلع وسورک 01/11/2012 16963
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع ورجين 14/10/2012 16965
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع ترانريب 14/10/2012 16967
 نويط

•  وبا دمحم رمع يلع كرام كالب 14/10/2012 16968
 نويط

•  جزاط 11/10/2011 16975
 ةعومجم ةکرش
 ةيراجتلا قورشلا
 ةيرامثتسالا

•  ةمسر عم ةعلقلا 24/04/2011 16976
 ةعلقلا ةکرش
 ةيلاملا تاراشتسالل
 م م ش

•  تابيطلا ةنيدم ةکرش تابيطلا ةنيدم 18/04/2011 16978
•  وبا دمحم رمع يلع مووز 14/10/2012 16979

 نويط
•  وبا دمحم رمع يلع وکوک 14/10/2012 16982

 نويط

•  ياه ميات يکيمزيک 14/12/2016 16983
 ياه

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  يبيرک ميات يکيمزيک 14/12/2016 16984
 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  ميات يکيمزيک 14/12/2016 16985
 لورربوس

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  رفيو ميات يکيمزيک 14/12/2016 16986
 رتسام

 يياناس اديغ يکيمزيک
 مينونأ تيراکيت يف
 يتيکريس

•  ناحيرلا ةکرش ناحيرلا 26/09/2010 16988
 يراقعلا رامثتسالل

•

•  لامج ونيلسرم قيفوت رسن ةمسر عم قرشلا 24/04/2011 16992
 ىمعالا قيفوت

•  داوملل ضيابلا ةکرش نکشت يليماف 18/02/2013 16998
 ةيئاذغلا

•  سيروم بيليف ةکرش دنويب روجيلب تنميلراب 14/04/2011 17000
 لراس زدنارب

•

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17002
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17003
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17004
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17005
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17006
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17007
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17008
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17009
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17010
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17011
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17012
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17013
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17014
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17015
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17016
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک دير28 26/04/2011 17017
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک كالب28 26/04/2011 17018
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک تياو28 26/04/2011 17019
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر 26/04/2011 17020
 .هيا.سا

•  28 سيرديلاک ةمسر28 26/04/2011 17021
 .هيا.سا

•  هوکراشمو يميمتلا هوکراشمو يميمتلا 22/12/2016 17022

•  ةمسر عم لوف نيد 08/11/2010 17025
 ةريمالا ةکرش
 داومل نيلودجمو
 ةراجتلاو ليمجتلا
 ةماعلا

•  يفاک رهاسلا ةکرش رهاسلا 07/06/2011 17026
 رامثتسالاو عيزوتلل

•  قداص مظاک قداص ويل 04/09/2011 17027
 طرقنس

•  قداص مظاک قداص سا را سا 29/12/2010 17028
 طرقنس

•  زلانويشتيرتون ايبنالغ ياووردياه 31/12/2016 17030
 دتيميل )دنلريإ(

•  عم ميلس يليفيس 20/03/2013 17031
 مسر

 زلانويشتيرتون ايبنالغ
 دتيميل )دنلريإ(

•  يبيبناک 05/07/2012 19981
 ميتيکوت سکيتنوا
 يف ييناس يريلنوروا
 مينونا تيراکيت
 يتيکريس

•  دتيميل كبويد نوسنور 04/01/2003 1331
•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3970

 تيسوسا

•  يب شتا 16/12/2002 3971
 تيلويه يب شتا
 لا لا بورغ دراکاب
 .يس

•  يب شتا 16/12/2002 3973
 تيلويه يب شتا
 لا لا بورغ دراکاب
 .يس

•  ميلاسوريج لامورفيم لامورفيم 21/12/2002 3987
 ديتيل , سايرتسادنا

•  ملازورج لامورفيم لامورفيم +راعش 21/12/2002 3988
 يد يت لا زيرتسادنا

•  با نفس 21/12/2002 3992

 تيرتسنوک اذ
 جنروتکافوينام
 دنالريا فا ينابموک
 زا جنديرت وسلا (
 با -نفيس
 ) لانشانرتنا

•  ةبلع ةروص 02/01/2003 4010
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  ةبلع ةروص 02/01/2003 4014
 سد تيسوس
 سا لتسن ستکادورب
 يا

•  يفيل ديفيد رکروک 02/01/2003 4015

•  وکبان 04/01/2003 4023
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 ع.م.ش تاليفربلاو

•  لابولا 04/01/2003 4024
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 ع.م.ش تاليفربلاو

• 4028 14/01/2003 
 ةيبرعلا بتاکملا
 ةينوناقلا تامدخلل
 ) لبيإ (

 تامدخلل ةلازغ وبا
 ةدودحملا ةينوناقلا

•
•
•  يئ س مورتنوف يمورتنوف 24/01/2003 4037
•  يموراتنوف 24/01/2003 4038

•  ستبوت 11/12/2002 4039
 ما يج ابوروي اتيلم
 هيک .وک دنآ شتا يب
 .يج

•  نايدهي ناد يوب سکا 24/01/2003 4045

•  لوجنيلورتن 24/12/2002 4058
 بماکسوب -لهوب يج
 دنا اه هيب ما هيغ
 ينابموک

•  لوبوسکال 29/01/2003 4060
 - لهوب .يج
 هيب ما هيغ بماکسوب
 ينابموک دنا اه

• 4063 29/01/2003 
 ةيربعلا ةغللاب ينص
 لکش ىلع ةمسر عم
 سمش

 ياورصقلا ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ياورصقلا ةکرش شونرک 29/01/2003 4064
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ياورصقلا ةکرش دجام نتباک 29/01/2003 4065
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3969
تيسوسا

•  ياورصقلا ةکرش زلجويب زلجياب 29/01/2003 4066
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3942
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3945
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3946
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3947
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3948
 يس لا يب زيرتسدنا

•  يا يس يا 04/12/2002 3951
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  يا يس يا 04/12/2002 3952
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3955
 يس لا يب زيرتسدنا

•  نوتليه 04/12/2002 3957
 ناکريما شتيرب
 )سدنارب( وکابوت
 دتميل

•  ) كناب تسو( يبميلب يبميلب 16/12/2002 3969
 تيسوسا

•  يا يس يا 04/12/2002 3935
 لاکيميشت لايربما
 لا يب سيرتسادنا
 يس

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3939
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3940
 يس لا يب زيرتسدنا

•  لاکميک لايربما يا يس يا 04/12/2002 3941
 يس لا يب زيرتسدنا

•  فود يفاد ونيز فود يفاد 02/02/2002 3228
 .هيا.سا

•  نوفأ 03/02/2003 4073
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوفأ 03/02/2003 4074
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوفأ 03/02/2003 4075
 يا , ستکدورب نوفا
 كرويوين , يس نا
 نشيروبروک

•  نوترک 03/02/2003 4077
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  نوتلاک 03/02/2003 4080
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  يج يأ ريلميد هروص 03/02/2003 4084
•  يج يأ ريلميد زنيب سديسرم 03/02/2003 4085
•  يج يأ ريلميد هروص 03/02/2003 4086
•  زغناغيليتيب يأ رأ يأ تيشنکاب 08/02/2003 4087

 شتا يب ما يج
•  ىندالا قرشلا ةکرش يفاص 13/02/1996 4091

 م.خ.مةراجتلل
•  سيروم بيليف ةکرش ما لا 17/02/2003 4103

 .أ.س تکدورب
•  سا يس شتا ما تفوم 11/03/2003 4124

•  يورسيف 11/03/2003 4126
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•

•  الوکيرجا لارتنس يبراک 11/03/2003 4129
 لا , سا , يفوب

•  الوکيرجا لارتنس يفوب 11/03/2003 4130
 لا , سا , يفوب

•  فيلوملاب - تيجلوک رکارب نيکس 19/03/2003 4134
 ينبمک

•  فيلوملاب - تيجلوک كيجام يبيب 19/03/2003 4135
 ينبمک

•

•  سا وي تنسول-لتاکلا تنسول 26/03/2003 4144
 .كنيا يا

•

•  سا وي تنسول-لتاکلا ةروص 26/03/2003 4146
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا ةروص 09/09/2000 4147
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا زجولنکت تنسول 26/03/2003 4148
 .كنيا يا

•  سا وي تنسول-لتاکلا زجولنکت تنسول 26/03/2003 4149
 .كنيا يا

•  يسابما 25/10/2002 3865
 ناکيرما شتيرب
 )س دنوارب ( وکابوت
 دتميل

•  شورال نامفوه.ف شتور 29/10/2002 3868
 يج . هيا

•  فوا وکابوت ليهناد ليهناد 30/10/2002 3875
 ديتيميل ندنل

•  ليبوم نوسکإ نوسکا 31/10/2002 3876
 نشيروبروک

•  سيراب ةيذحا عنصم 31/10/2002 3882
 ةمسر عم

 سيراب جرب ةکرش
 ةيذحالا ةعانصل
 ةدودحملا ةمهاسملا

•  يا يب سا رامليج وتنس 11/11/2002 3886
•  يا يب سا رامليج وتنيس 11/11/2002 3888
•  تسيفنيميس سيا تروبس 11/11/2002 3896

 يف. يب ستنمتسفنا
•  تسيفنيميس يناريج 11/11/2002 3897

 يف. يب ستنمتسفنا

•  تايف 18/11/2002 3903
 غنينتکرام بورغ تايف
 تيروبروک دنا
 نشيکينويموک
 .هيا.يب.سا

•  يشمت كعباصا عد 18/11/2002 3911
 كناکم

 سيکاب ندلوج
 يد يت لا زنشيکيلباب

•  سيکاب ندلوج ةيبهذلا تاحفصلا 18/11/2002 3912
 يد يت لا زنشيکيلباب

•  لانويشانرتنإ ليهناد 18/11/2002 3913
 تيال

 فوا وکابوت لهناد
 دتيمل ندنل

•  فوا وکابوت لهناد ليهناد 18/11/2002 3914
 دتيمل ندنل

•  لتيمنيزرا نيتياسيد نياتسيد 28/11/2002 3931
 اه هيب ما ةيغ

•  لتيمنيزرا نيتياسيد ليفاروا 28/11/2002 3932
 اه هيب ما ةيغ

•  ميرک 25/11/2002 5310
 سيروم بيليف
 /.يف.يب تنمتسفنإ
 ندرالا

•  سالب سالاب 28/11/2002 5311
 سيروم بيليف
 /.يف.يب تنمتسفنإ
 ندرالا

•  رفصالا مقرلا 18/01/2012 16745
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم لوک ولي 18/09/2011 16746
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  رفصالا لاصتالا 18/01/2012 16747
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  رفصالا مقرلا 18/01/2012 16748
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم لوک ولي 18/09/2011 16749
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  اراهونام .يت يب صاخ لکشب يسايام 18/01/2012 16778
 يرسا

•  - ةرقبلا ةروص 31/01/2011 16790
 يتلولقب

 ةراجتلل رانيبلا ةکرش
 ةماعلا

•
•

•  )راعش( نفس يج 03/05/2011 16888
 ناولالاب

 ستنمتسفنا نفس يج
 دتميل يت يف يب

•  سلطأ 31/01/2011 16741
 سلطا ةعومجم ةکرش
 ةمهاسملا رامثتسالل
 ةدودحملا ةيصوصخلا

•  رفصالا لاصتالا 18/01/2012 16742
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم ربمن ولي 18/01/2012 16743
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم ربمن ولي 18/01/2012 16744
 نالعالاو ةياعدلل ولي
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  ةمسر عم انول 18/01/2012 16838
 ةريمالا ةکرش
 داومل نيلودجمو
 ةراجتلاو ليمجتلا
 ةماعلا

•  وت رکوس سکام ربوس 31/01/2011 16841
 سکامربوس
 لانوشانرتنإ
 .يت .لإ ،يت.يف.يب
 يد

•  رکوس سکام ربوس 31/01/2011 16842
 سکامربوس
 لانوشانرتنإ
 .يت .لإ ،يت.يف.يب
 يد

•  ذيو تيلوکوج زدووم 31/01/2011 16843
 كليم

 ةيسنوتلا ةکرشلا
 تايولحلا ةعانصل

•  ذيو تيلوکوج زدووم 31/01/2011 16844
 تنليزاه

 ةيسنوتلا ةکرشلا
 تايولحلا ةعانصل

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيز ارتسا 20/02/2011 16857
•

• 16659 23/09/2010 
 توصلا ةجوم ةمسر
 ةلعش لکش ىلع ةنولم
 ران

 .كنيا ،وکيسبيب

• 16660 23/09/2010 
 توصلا ةجوم ةمسر
 ةلعش لکش ىلع ةنولم
 ران

 .كنيا ،وکيسبيب

•  رامثتسالل ويک ةکرش راعش عم نياف وث 18/01/2012 16661
•  رامثتسالل ويک ةکرش راعش عم يبسيرک 18/01/2012 16662

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16674
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16676
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16681
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  سويروک فيال 03/10/2010 16689
 كروتين يس يج نأ
 لأ لأ ،لانويشانرتنإ
 يس

•  لبقتسملا ةکرش يب يا فا 18/02/2013 16690
 ةيندعملا بيبانالل

•  بلعل ةيلهالا ةکرشلا ةيلهالا 27/02/2012 16691
 نوترکلا

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16701
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  وکسمج 02/11/2011 16708
 ةراجتلل جارسلا ةکرش
 ةيداعلا رامثتسالاو
 ةماعلا

•  ميعن دمحم ةکرش اربوک 18/01/2012 16710
 ةدالواو

•  دماح ريسيت لساب كووه 18/01/2012 16711
 ليعامسا

•  يوارصقلا ةکرش سکيم يليماف 16/05/2011 16718
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  ليو 18/01/2012 16719
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16720
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16721
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16722
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  يوارصقلا ةکرش ويوت 06/02/2011 16808
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  كابمتلل ةساملا ةکرش يلصألا ةساملا كابمت 13/01/2011 16821

•  ةمسر عم ءارهزلا 21/04/2011 16840
 ءارهزلا عنصم ةکرش
 ةيئاذغلا داوملل
 بارشلاو

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16847
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  )راعش( نفس يج 03/05/2011 16891
 ناولالاب

 ستنمتسفنا نفس يج
 دتميل يت يف يب

•  قيفوت مظاک ناورم يبينقا 19/04/2011 16892
 يبينقا

•  دمحا ربج هللا دبع يدالب روهز 07/03/2012 16894
 بوجر

•  اضوم اتلأ 18/01/2012 16901
 سومزوک ةکرش
 تاينورتکلالل
 ةراجتلاو رامثتساالاو
 ةماعلا

•

•  عم يمالسالا يجيلخلا 16/12/2009 16995
 ةمسر

 يراجتلا جيلخلا كنب
 ةکرش )يجيلخلا(
 ةماع ةمهاسم ةيرطق

•  كرالک يلرابميک سکنيلک 16/10/2002 3851
 يس نأ يآ دياودلرو

•  لبانسلا 18/10/2002 3854
 ةسسؤم ةکرش
 داوملا جاتنال لبانسلا
 ةيئاذغلا

•  نيلازغلا 22/10/2002 3861
 تويزلا عناصم ةکرش
 ةيندرالا ةيتابنلا
 ةدودحملا ةهاسملا

•  دريب ولب 25/11/2002 5312
 ناخدلا ةکرش
 ةيلودلا رئاجسلاو
 ةماعلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  فورخلا 01/12/2002 5796
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  بوت بوت 22/12/2002 5797
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ناوخا يناولح 01/12/2002 5798
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ناوخا يناولح 01/12/2002 5802
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  زيفمک 01/12/2002 5806
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  ةولحلا 22/12/2002 5808
 ناوخا يناولح ةکرش
 ةمهاسم ةکرش (
 ) ةدودحم

•  دمحم لالب ديسلا سکيم ياه 28/09/2010 16692
 يومحلا

•  ليو 18/01/2012 16723
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16724
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ليو 18/01/2012 16725
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  ازالب موه 18/01/2012 16726
 ازالب موه ةکرش
 ةيراجتلا ةيعانصلا
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 هدودحملا

•  رمقلا ةنيدم 30/01/2012 16731
 نيطسلف ليخن ةکرش
 يعارزلا رامثتسالل
 ةيصوصخلا ةمهاسملا
 ةدودحملا

•  دمحم نيدلا دامع لابيع 18/01/2012 16732
 يسيقلا يمهف ينوع

•  حاتفلادبع يدعس رلوم 31/01/2011 16733
 هفلالش دمحم

•  حاتفلادبع يدعس رلوم 06/02/2011 16736
 هفلالش دمحم

•  تاجتنمل ءايضلا ةکرش ءايضلا 24/11/2010 16752
 نابلالا

•

•  ريو توف روماه 18/10/2010 16793
 ريمس ةسسؤم
 ىسوم ىفطصم
 هروفرف

•
•

•  سمشلا ةکرش يب س 20/02/2011 16806
 ةيبطلا داوملل ةيراجتلا

•  ديمحلا دبع يرسي تاسمل 18/01/2012 16807
 ةشتنلا دمحا

•  يوارصقلا ةکرش ويوت 06/02/2011 16809
 ةيراجتلا ةيعانصلا

•  وکبان 18/01/2012 16820
 ةينطولا ةکرشلا
 موينملالا ةعانصل
 تاليافوربلاو

•  نيال تفوس ةکرش نيال يباه 18/01/2012 16827
 ةعانصلاو ةراجتلل

•  نيال تفوس ةکرش الايد 18/01/2012 16828
 ةعانصلاو ةراجتلل

•  رمقلا يداو رومت 07/04/2013 16859
 فيرلا ةکرش
 قيوستلاو رامثتسالل
 ةمهاسملل يعارزلا
 ةيصوصخلا

•  لاکيديم سوينيسيرف 30/03/2011 16861
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16862
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16863
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 06/04/2011 16864
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  لاکيديم سوينيسيرف 04/04/2011 16865
 ريک

 لاکيديم سوينيسيرف
 ما يج دنالشتود ريک
 شتا يب

•  ستيد يلاف نووم 07/04/2013 16895
 فيرلا ةکرش
 قيوستلاو رامثتسالل
 ةمهاسملل يعارزلا
 ةيصوصخلا

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16675
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16677
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16678
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16679
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  عم سروف نيلا نت نب 24/04/2011 16680
 ةمسر

 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16695
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16696
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16697
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16698
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16699
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16700
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16702
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  نيلا تيميتلا 10 نب 24/04/2011 16703
 كروتين نووتراک اذ
 ,.كنا ,نشيروبروک
 نشيروبروک ريواليد

•  يب ما يج لوب در ةمسر عم لوب در 18/01/2012 16714
 شتا

•  ينارهزلا ةکرش ةمسر عم ليسود 06/02/2011 16811
 ةيراجتلا

•  ينارهزلا ةکرش ةمسر عم ليسود 07/02/2011 16812
 ةيراجتلا

•
•

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16848
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16850
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16851
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16852
 يبآ اکينيزارتسأ لووأ

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 20/02/2011 16855
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيز ارتسا 20/02/2011 16856
•

•  ةوالحلل دمعلا 24/04/2011 16910
 ةمسر عم رکاکسلاو

 دمحم يحبر مصتعم
 دمعلا

•  ةراجتل رخافلا ةکرش ودوف 04/10/2010 16922
 .م.م.ذ تالاکولاو غبتلا

•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16923
•  يبآ اکينيزارتسأ اکينيزارتسأ 17/10/2010 16924
•  يس لأ يب رفلينوي زيللاو 12/10/2002 3836
•  سأ ستکينوک ثليه 14/10/2010 16849

 يبآ اکينيزارتسأ لووأ
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 30/04/2017 :بتاریخ              738 :طلب رقم 

 شركة الحیاة للحلویات واالستیراد والتسویق  باسم: 

 شارع حیفا –جنین  العنوان:

 كیس حلویات مشكلة  : تصمیم أو نموذج على سجیللت

  (تصنیف لوكارنو) 1/ 01 بالفئة :

 مكتب المحامي مراد ابو عبیدة عنوان التبلیغ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

739 

 

 

 23/07/2017 :بتاریخ              739 :طلب رقم 

 المسلماني للتسویق والشوكوالشركة   باسم: 

 نابلس  العنوان:

 مغلف بالستیك  : تصمیم أو نموذج على سجیللت

  (تصنیف لوكارنو) 9/ 05 بالفئة :

 شركة المسلماني للتسویق والشوكوال عنوان التبلیغ :

 

 

 

 

 

 

 

740 

 

 

 23/07/2017 :بتاریخ              740 :طلب رقم 

 شركة المسلماني للتسویق والشوكوال  باسم: 

 نابلس  العنوان:

 مغلف ورق اصفر  : تصمیم أو نموذج على سجیللت

  (تصنیف لوكارنو) 9/ 05 بالفئة :

 شركة المسلماني للتسویق والشوكوال عنوان التبلیغ :

 

 

 

 

 

 

 

 

837 

 

 33/30/7308 :بتاريخ              837 :طلب رقم 

 شركة احلياة للحلوايت واالسترياد والتسويق  : ابسم

  شارع حيفا –جنني  :العنوان

 كيس حلوايت مشكلة   : تصميم أو منوذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 0/ 30 :ابلفئة 

 مكتب احملامي مراد ابو عبيدة :عنوان التبليغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

837 

 

 

 73/38/7308 :بتاريخ              837 :طلب رقم 

 املسلماين للتسويق والشوكوالشركة   : ابسم

 انبلس  :العنوان

 مغلف بالستيك  : تصميم أو منوذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 7/ 35 :ابلفئة 

 شركة املسلماين للتسويق والشوكوال :عنوان التبليغ 

 

 

 

 

 

 

803 

 

 

 73/38/7308 :بتاريخ              803 :طلب رقم 

 شركة املسلماين للتسويق والشوكوال  : ابسم

 انبلس  :العنوان

 مغلف ورق اصفر  : تصميم أو منوذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 7/ 35 :ابلفئة 

 شركة املسلماين للتسويق والشوكوال :عنوان التبليغ 

 

 

 



455العدد العرشون 2017/11/7

 

741 

 

 

 22/07/2017 :بتاریخ              741 :طلب رقم 

 رمزي جورج خمیس عویس  باسم: 

 القدس  العنوان:

 مجوھرات  : تصمیم أو نموذج على سجیللت

  (تصنیف لوكارنو) 11/ 01 بالفئة :

 مكتب اتقان عنوان التبلیغ :

 

 

 

 

 

 

742	

 

 

 30/07/2017 :بتاریخ            742 :طلب رقم 

 ایتالي فتنجز الصناعیة التجاریةشركة ماستر   باسم: 

 بیت ساحور العنوان:

 بروفیل المنیوم  : تصمیم أو نموذج على سجیللت

  (تصنیف لوكارنو) 25/ 02 بالفئة :

 شركة ماستر ایتالي فتنجز الصناعیة التجاریة عنوان التبلیغ :

 

	

	

	

	

 

 

 

743	

 

 

 30/07/2017 :بتاریخ            743 :طلب رقم 

 شركة ماستر ایتالي فتنجز الصناعیة التجاریة  باسم: 

 بیت ساحور العنوان:

 بروفیل المنیوم  : تصمیم أو نموذج على سجیللت

  (تصنیف لوكارنو) 25/ 02 بالفئة :

 شركة ماستر ایتالي فتنجز الصناعیة التجاریة عنوان التبلیغ :

 

 

 

	

	

	

	

 

 

 

800 

 

 

 77/38/7308 :بتاريخ              800 :طلب رقم 

 رمزي جورج مخيس عويس  : ابسم

 القدس  :العنوان

 جموهرات  : تصميم أو منوذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 00/ 30 :ابلفئة 

 مكتب اتقان :عنوان التبليغ 

 

 

 

 

 

 

742 

 

 

 30/07/2017 :بتاريخ            742 :طلب رقم 

 ايتايل فتنجز الصناعية التجاريةشركة ماسرت   : ابسم

 بيت ساحور :العنوان

 بروفيل املنيوم  : تصميم أو منوذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 75/ 37 :ابلفئة 

 شركة ماسرت ايتايل فتنجز الصناعية التجارية :عنوان التبليغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

743 

 

 

 30/07/2017 :بتاريخ            743 :طلب رقم 

 شركة ماسرت ايتايل فتنجز الصناعية التجارية  : ابسم

 بيت ساحور :العنوان

 بروفيل املنيوم  : تصميم أو منوذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 75/ 37 :ابلفئة 

 شركة ماسرت ايتايل فتنجز الصناعية التجارية :عنوان التبليغ 
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 30/07/2017 :بتاریخ            744 :طلب رقم 

 شركة ماستر ایتالي فتنجز الصناعیة التجاریة  باسم: 

 بیت ساحور العنوان:

 بروفیل المنیوم  : تصمیم أو نموذج على سجیللت

  (تصنیف لوكارنو) 25/ 02 بالفئة :

 شركة ماستر ایتالي فتنجز الصناعیة التجاریة عنوان التبلیغ :

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

745	

 

 

 30/07/2017 :بتاریخ            745 :طلب رقم 

 شركة ماستر ایتالي فتنجز الصناعیة التجاریة  باسم: 

 بیت ساحور العنوان:

 بروفیل المنیوم  : تصمیم أو نموذج على سجیللت

  (تصنیف لوكارنو) 25/ 02 بالفئة :

 شركة ماستر ایتالي فتنجز الصناعیة التجاریة عنوان التبلیغ :

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

746	

 

 

 30/07/2017 :بتاریخ            746 :طلب رقم 

 شركة ماستر ایتالي فتنجز الصناعیة التجاریة  باسم: 

 بیت ساحور العنوان:

 بروفیل المنیوم  : تصمیم أو نموذج على سجیللت

  (تصنیف لوكارنو) 25/ 02 بالفئة :

 شركة ماستر ایتالي فتنجز الصناعیة التجاریة عنوان التبلیغ :

	

	

	

	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

744 

 

 

 30/07/2017 :بتاريخ            744 :طلب رقم 

 شركة ماسرت ايتايل فتنجز الصناعية التجارية  : ابسم

 بيت ساحور :العنوان

 بروفيل املنيوم  : تصميم أو منوذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 75/ 37 :ابلفئة 

 شركة ماسرت ايتايل فتنجز الصناعية التجارية :عنوان التبليغ 

 

 

 

 

 

745 

 

 

 30/07/2017 :بتاريخ            745 :طلب رقم 

 شركة ماسرت ايتايل فتنجز الصناعية التجارية  : ابسم

 بيت ساحور :العنوان

 بروفيل املنيوم  : تصميم أو منوذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 75/ 37 :ابلفئة 

 شركة ماسرت ايتايل فتنجز الصناعية التجارية :عنوان التبليغ 

 

 

 

 

 

746 

 

 

 30/07/2017 :بتاريخ            746 :طلب رقم 

 شركة ماسرت ايتايل فتنجز الصناعية التجارية  : ابسم

 بيت ساحور :العنوان

 بروفيل املنيوم  : تصميم أو منوذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 75/ 37 :ابلفئة 

 شركة ماسرت ايتايل فتنجز الصناعية التجارية :عنوان التبليغ 
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747	

 

 

 06/08/2017 :بتاریخ            747 :طلب رقم 

 شركة شاھین للمنتجات الغذائیة  باسم: 

 الخلیل العنوان:

 عبوة زیت  : تصمیم أو نموذج على سجیللت

  (تصنیف لوكارنو) 9/ 01 بالفئة :

 شركة شاھین للمنتجات الغذائیة عنوان التبلیغ :

 

 

749	

 

 

 06/09/2017 :بتاریخ            749 :طلب رقم 

 رویال الصناعیة التجاریةشركة   باسم: 

 الخلیل العنوان:

 كرسي بالستیك   : تصمیم أو نموذج على سجیللت

  (تصنیف لوكارنو) 9/ 01 بالفئة :

 الخلیل -مكتب المحامي عماد الدین الشرباتي   عنوان التبلیغ :

 

	

	

 

 

 

 

 

	

 

192	

 

  أخرى.    )  تجدید لمدة خمس سنوات192رقم ( طلب •

 شركة العمري للحدید واأللمنیوم  باسم: 

المنطقة الصناعیة –رام هللا  العنوان:  

 بروفیل المنیوم : تصمیم أو نموذج على سجیللت

  (تصنیف لوكارنو)25/ 02 بالفئة :

 شركة العمري للحدید واأللمنیوم عنوان التبلیغ :

	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

747 

 

 

 06/08/2017 :بتاريخ            747 :طلب رقم 

 شركة شاهني للمنتجات الغذائية  : ابسم

 اخلليل :العنوان

 عبوة زيت  : تصميم أو منوذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 7/ 30 :ابلفئة 

 شركة شاهني للمنتجات الغذائية :عنوان التبليغ 

 

 

807 

 

 

 30/37/7308 :بتاريخ            807 :طلب رقم 

 روايل الصناعية التجاريةشركة   : ابسم

 اخلليل :العنوان

 كرسي بالستيك   : تصميم أو منوذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو) 7/ 30 :ابلفئة 

 اخلليل -مكتب احملامي عماد الدين الشرابيت   :عنوان التبليغ 

 

 

 

 

 

 

 

077 

 

 أخرى جتديد ملدة مخس سنوات(  077)رقم  طلب   .  

 شركة العمري للحديد واألملنيوم  : ابسم

املنطقة الصناعية –رام هللا  :العنوان  

 بروفيل املنيوم : تصميم أو منوذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)75/ 37 :ابلفئة 

 شركة العمري للحديد واألملنيوم :عنوان التبليغ 
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303 

 

 أخرى جتديد ملدة مخس سنوات(  303)رقم  طلب   .  

 (.انبكو ) الشركة الوطنية لصناعة االملنيوم والربوفيالت املسامهة العامة احملدودة   : ابسم

انبلس : العنوان  

 بروفيل املنيوم  : تصميم أو منوذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)75/ 37 :ابلفئة 

 مكتب احملامي فؤاد شحادة :عنوان التبليغ 
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455	

 

  أخرى.    لمدة خمس سنوات)  تجدید 455رقم ( طلب •

 راني ریفرشمینت ش.م.ح / شركة ذات مسؤولیة  باسم: 

جبل علي ، دبي ، االمارات العربیة المتحدة 19ال بي  1306مكتب رقم  العنوان:  

 عبوة للعصائر والمشروبات  : تصمیم أو نموذج على سجیللت

  (تصنیف لوكارنو)9/ 03 بالفئة :

 تي أم بي اجنتس لمتد . –غزالة انتلكتشوال بروبرتي  شركة ابو عنوان التبلیغ :

 

ابو غزالة انتلكتشوال الى شركة حمزة بني عودة ) تغییر وكیل من  مكتب 455رقم ( طلب •
 . تي أم بي اجنتس لمتد –بروبرتي 

	

	

	

	

	

	

	

 

455	

 

  أخرى.    لمدة خمس سنوات)  تجدید 455رقم ( طلب •

 راني ریفرشمینت ش.م.ح / شركة ذات مسؤولیة  باسم: 

جبل علي ، دبي ، االمارات العربیة المتحدة 19ال بي  1306مكتب رقم  العنوان:  

 عبوة للعصائر والمشروبات  : تصمیم أو نموذج على سجیللت

  (تصنیف لوكارنو)9/ 03 بالفئة :

 تي أم بي اجنتس لمتد . –غزالة انتلكتشوال بروبرتي  شركة ابو عنوان التبلیغ :

 

ابو غزالة انتلكتشوال الى شركة حمزة بني عودة ) تغییر وكیل من  مكتب 455رقم ( طلب •
 . تي أم بي اجنتس لمتد –بروبرتي 

	

	

	

	

	

 

468	

 

  أخرى.    )  تجدید لمدة خمس سنوات468رقم ( طلب •

 ش.م.ح / شركة ذات مسؤولیة راني ریفرشمینت  باسم: 

جبل علي ، دبي ، االمارات العربیة المتحدة 19ال بي  1306مكتب رقم  العنوان:  

 عبوة للعصائر والمشروبات  : تصمیم أو نموذج على سجیللت

  (تصنیف لوكارنو)9/ 03 بالفئة :

 تي أم بي اجنتس لمتد . –شركة ابو غزالة انتلكتشوال بروبرتي  عنوان التبلیغ :

 

ابو غزالة انتلكتشوال الى شركة حمزة بني عودة ) تغییر وكیل من  مكتب 468رقم ( طلب •
 . تي أم بي اجنتس لمتد –بروبرتي 

 

 

 

	

	

 

 

055 

 

 أخرى ملدة مخس سنواتجتديد (  055)رقم  طلب   .  

 شركة ذات مسؤولية/ ح .م.راين ريفرمشينت ش  : ابسم

جبل علي ، ديب ، االمارات العربية املتحدة 07ال يب  0330مكتب رقم  :العنوان  

 عبوة للعصائر واملشروابت  : تصميم أو منوذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)7/ 33 :ابلفئة 

 .يت أم يب اجنتس ملتد  –غزالة انتلكتشوال بروبريت  شركة ابو :عنوان التبليغ 

 

 يت أم يب  –ابو غزالة انتلكتشوال بروبريت اىل شركة محزة بين عودة تغيري وكيل من  مكتب ( 055)رقم  طلب
 . اجنتس ملتد

 

 

 

 

007 

 

 أخرى جتديد ملدة مخس سنوات(  007)رقم  طلب   .  

 شركة ذات مسؤولية/ ح .م.ش راين ريفرمشينت  : ابسم

جبل علي ، ديب ، االمارات العربية املتحدة 07ال يب  0330مكتب رقم  :العنوان  

 عبوة للعصائر واملشروابت  : تصميم أو منوذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)7/ 33 :ابلفئة 

 .يت أم يب اجنتس ملتد  –شركة ابو غزالة انتلكتشوال بروبريت  :عنوان التبليغ 

 

 يت أم يب  –ابو غزالة انتلكتشوال بروبريت اىل شركة محزة بين عودة تغيري وكيل من  مكتب ( 007)رقم  طلب
 . اجنتس ملتد

 

 

 

 

 

055 

 

 أخرى ملدة مخس سنواتجتديد (  055)رقم  طلب   .  

 شركة ذات مسؤولية/ ح .م.راين ريفرمشينت ش  : ابسم

جبل علي ، ديب ، االمارات العربية املتحدة 07ال يب  0330مكتب رقم  :العنوان  

 عبوة للعصائر واملشروابت  : تصميم أو منوذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)7/ 33 :ابلفئة 

 .يت أم يب اجنتس ملتد  –غزالة انتلكتشوال بروبريت  شركة ابو :عنوان التبليغ 

 

 يت أم يب  –ابو غزالة انتلكتشوال بروبريت اىل شركة محزة بين عودة تغيري وكيل من  مكتب ( 055)رقم  طلب
 . اجنتس ملتد

 

 

 

 

007 

 

 أخرى جتديد ملدة مخس سنوات(  007)رقم  طلب   .  

 شركة ذات مسؤولية/ ح .م.ش راين ريفرمشينت  : ابسم

جبل علي ، ديب ، االمارات العربية املتحدة 07ال يب  0330مكتب رقم  :العنوان  

 عبوة للعصائر واملشروابت  : تصميم أو منوذج على سجيللت

  (تصنيف لوكارنو)7/ 33 :ابلفئة 

 .يت أم يب اجنتس ملتد  –شركة ابو غزالة انتلكتشوال بروبريت  :عنوان التبليغ 

 

 يت أم يب  –ابو غزالة انتلكتشوال بروبريت اىل شركة محزة بين عودة تغيري وكيل من  مكتب ( 007)رقم  طلب
 . اجنتس ملتد
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 رقم االمتياز: 

310 

Patent No. :  

310 

 اسم وعنوان المخترع:

 دمحم رمضان دمحم فرحات 

 حسام علي حسن المشعور 

 احمد رفيق شفيق المصري 

 غزة 

Name & Address of Inventor: 

Mohammad Ramadan Mohammad Farhat 
 
Husam Ali Hasan Almashour 
 
Ahmad Rafiq Shafiq Masri 
 
Gaza 

 اسم وعنوان صاحب االمتياز:

 دمحم رمضان دمحم فرحات 

 حسام علي حسن المشعور 

 احمد رفيق شفيق المصري 

 غزة 

Name and address of the Applicant:  

Mohammad Ramadan Mohammad Farhat 
 
Husam Ali Hasan Almashour 
 
Ahmad Rafiq Shafiq Masri 
 
Gaza 

 تاريخ تقديم الطلب:

41/20/0242 

Date of Application : 

41/20/0242 

 موضوع االختراع : 

صناعة لبن اليوغرت بدون استخدام البادىء 
الميكروبي والمدعم بمستخلصات الكركم 

.كمادة مضادة لاللتهابات واالكسدة   

Title of Invention: 

Manufacturing yogurt without using 
microbial starters and fortified with 
curcuminoids as anti- inflammatory 
and antioxidant. 
 

 مدة االمتياز :

سنة 41   

Period of Patent: 

 16 Years 

 عنوان التبليغ:

 غزة

Address for Services: 

Gaza 
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